
til Ballerup Kommune

Ballerup Lærerforening forsamlet til generalforsamling ser med alvorlig bekymring på konsekvenserne af de 
påtænkte besparelser på specialundervisningen.

Den samlede besparelse på området på ca. 6% vil, i fasen med gennemførelsen af den nye administration 
samt den nye praksis for visitering, ramme den del af specialundervisningen, som de enkelte skoler reelt har 
mulighed for at styre. Den vil kun i mindre omfang påvirke udgifterne til de helt særligt anbragte børn, som 
udgør ca. 60% af de samlede udgifter.
Det bliver derfor tilbuddene til eleverne i de kommunale specialklasser, de integrerede § 20 stk.1 elever, de 
enkeltintegrerede elever efter § 20 stk.2 samt de elever i normalklaserne, som har behov for fast eller 
periodevis specielt tilrettelagt undervisning, som skal skæres.

Besparelsens konsekvenser vil være et dolkestød direkte mod skolernes indsats for at sikre rummelige 
undervisnings- og læringsmiljøer i de enkelte klasser og generelt på skolerne. Der er tale om en udtynding af
også normalklassernes ressoucegrundlag. 
Når elevernes forudsætninger, kompetencer og muligheder er så forskellige – og forskellighed er en styrke -
skal skolerne sikres muligheder for holddeling og specialundervisning. 

Ballerup Kommunes stort anlagte udviklingsprojekt for bl.a. en mere rummelig skole: ”Et godt børneliv – et 
fælles ansvar” får med besparelsen karaktér af et reelt nedskæringsprojekt. 
Lærernes og skolernes muligheder for at kunne iværksætte de rigtige undervisningstilbud mindskes. Det 
afgørende bliver således ikke, hvad der er det rigtige for eleven eller for klassen, men derimod hvad der er råd 
til. Konsekvensen heraf bliver at elever med vanskeligheder og særlige behov ”privatiseres” i de enkelte 
klasser og hos den enkelte lærer. 

Besparelsen på specialundervisningen skal tages af bordet; den er i modstrid med kommunens skolepolitiske 
målsætninger, den mindsker rummeligheden og vil også true integrationen af de to-sprogede elever!
”Et godt børneliv – nok nogens ansvar” vil stå tilbage som et sørgeligt resultat.
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