
Høringssvar fra Ballerup Lærerforening om IT planen  for Ballerup Kommune. 
 
 
BLF finder det positivt, at der udarbejdes en IT plan. Det har været efterlyst og savnet 
længe. 
 
I forslaget er der en række positive elementer. Her tænker vi især på formålsbeskrivelsen 
af IT i skolen, investeringerne i whiteboard, PC` er til både lærere og elever samt 
oprettelsen af diverse IT fora. 
 
Vi har følgende kommentarer til enkeltelementer i forslaget. 
 

• Foreningen mener, at de arbejdsmiljømæssige konsekvenser af indførelsen af 
trådløs netforbindelse bør undersøges, da der i nogle af vores nabolande er stillet 
alvorlige spørgsmål til de sundhedsmæssige konsekvenser af dette. På tilsvarende 
vis bør det undersøges, hvordan de arbejdsmiljømæssige gener ved  anvendelsen 
af projectorlyset ved brug af whiteboard kan afhjælpes.  

• Indførelsen af skoleintra kræver en grundig diskussion med lærerne på skolerne – 
især ”spillereglerne” for en eventuel indførelse af forældreintra bør behandles. 
Endvidere er det nødvendigt med en grundig drøftelse af IT kulturen på den enkelte 
skole, herunder forventninger til skolens kommunikation.  

• Det bør være op til lokal beslutning på den enkelte skole, hvordan indførelsen af 
whiteboard skal gennemføres, således at dette også tager udgangspunkt i de 
bygningsmæssige forudsætninger på den enkelte skole. En generel beslutning om, 
at whiteboard skal indføres først i indskolingen kan på nogle skoler være en dyrere 
løsning, end det er nødvendigt 

• Vilkårene for anvendelsen af PC til lærerne skal aftales. Det er foreningens 
opfattelse, at den bærbare PC er Ballerup Kommunes ejendom, hvilket også 
indebærer at Ballerup kommune står for vedligeholdelse og forsikring af den 
bærbare PC.  Det er nødvendigt, at læreren samtidig med erhvervelsen af en 
bærbar PC også får netadgang, som skoleudvalgsformanden nævnte på 
fælleskonferencen i august 2007. Desuden er det nødvendigt, at læreren har  
adgang til den del af skolens samlede software pakke som bruges til undervisning/ 
samt eventuelle administrative system læreren skal anvende. 
Erfaringerne fra andre steder viser, at det er nødvendigt at disse forhold afklares, 
herunder om tilbuddet om en PC til lærerne er en frivillig ordning 

• Der er en række arbejdstidsforhold vedrørende IT - ressourcepersonerne og 
webmaster, der skal aftales. 

 
 
Generelt finder foreningen, at det fremlagte forslag er et positivt og godt udgangspunkt for 
den videre drøftelse af IT på skolen. 
 
 
Venlig hilsen 
 
John Jensen 
Ballerup lærerforening 


