
Forslag 3 til resolution 
 

 
Til Kommunalbestyrelsen   
Att.: Borgmesteren, Jesper Würtzen 
 
 

Vi må aldrig tillade, at lærere bliver kaldt ”kælling, luder og idiot” 
 
Desværre er ’krænkelser, vold og trusler’ ikke længere en sjældenhed i folkeskolen, og niveauet 
er støt sigende, hvilket er både uacceptabelt og foruroligende.  
 
Senest kunne man - i en stor landsdækkende delundersøgelse fra ’Det Nationale Forskningscen-
ter for Arbejdsmiljø’ - læse, at mere end halvdelen af lærerne er blevet kaldt nedværdigende 
gloser som ”kælling, luder og idiot”, mens hver fjerde er blevet slået. 
 
Det billede kan vi genkende i Ballerup, skønt vores datagrundlag er begrænset, og indberetnin-
gerne er præget af for stor tilfældighed. Eksempelvis kan vi konstatere, at de arbejdsskader, som 
henføres til kategorien ’fysisk og psykisk vold’, fra 2018 til 2019 steg fra 56 til 85 tilfælde. 
 
Der kan næppe påvises en evident kausal sammenhæng mellem stigningen i ’krænkelser, vold og 
trusler’ og inklusion, men måden at håndtere inklusionen på spiller indiskutabelt en rolle i udvik-
lingen.  
 
I bestræbelsen på at alle kommunens medarbejdere kan sikres et trygt arbejdsmiljø, såvel fysisk 
som psykisk, vil vi gerne appellere til, at udviklingen får større politisk opmærksomhed. Det må 
være vores fælles målsætning at: 
 

 fremme en fælles adfærd og holdning, som forebygger ’krænkelser, vold og trusler’ 

 give de ansatte redskaber til at håndtere situationer, hvor vold indgår 

 yde optimal støtte i akutte risikosituationer og efterfølgende bakke op om ansatte, der 
har været udsat for krænkelser af enhver art 

 
Det er bydende nødvendigt, at skolerne har tidssvarende og operationelle aftaler og retningslin-
jer på området - fx for arbejdsskade- og politianmeldelser - ligesom der er brug for stærkere sy-
stematik og bedre organisering. Vi ved desuden fra forskningen, at lærernes egne strategier kun 
virker, hvis ledelsen - særligt den nærmeste leder - går forrest og gør en aktiv indsats for at fore-
bygge vold og trusler.  
 
Krænkelser på jobbet er arbejdspladsens problem, og vi skal kæmpe imod enhver individualise-
ring af arbejdsmiljøproblemer. I stedet skal vi i fællesskab forbedre undervisnings- og arbejds-
forholdene, så vi kan lykkes med lærergerningen og gøre en positiv forskel for eleverne.  
 
Vi må aldrig tillade, at lærere bliver kaldt ”kælling, luder og idiot” - eller udsættes for noget, der 
er endnu værre. 
  
 
Med foruroliget hilsen 
Ballerup Lærerforenings generalforsamling, afviklet som virtuelt møde den 3. juni 

 


