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Til 
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Ballerup Lærerforening forsamlet til generalforsamling den 27. marts 2009 skal hermed anmode 
Ballerup Kommune om at ophæve de i år 2007 indførte besparelser på lejrskoler. 
 
Al for megen tid fragår i dag til rejsen t/r. På 4.kl. lejrskole har man, hvis man bruger Ballerups 
egen koloni, Bøtø, reelt kun et helt døgn til rådighed for aktiviteter med eleverne. 
Det udmeldte beløb til 4.klasses lejrskole har i de senere år gjort det vanskeligt at finde et overnat-
ningssted, når eleverne også skal have noget at spise og evt. skal på en udflugt i området. 
 
Lejrskoleturene i 8.kl. opererer med 3 overnatninger og finder ofte sted ret langt fra Ballerup. Også 
her går første og sidste dag med transport, således at man slet ikke får udnyttet det valgte 
områdes muligheder i særlig høj grad. 
Endvidere er det meget svært at finde et sted at bo inden for de udmeldte, økonomiske rammer. 
Vandrerhjem er udelukkede, og skulle det lykkes at finde en anden opholdsmulighed, kan det 
være nærmest umuligt at få en aftale i stand pga. de få dage, som lejrskolen skal afvikles i. 
Lejrskolegrupper fra andre kommuner booker sig ind med 4 overnatninger (5 dage), hvilket 
selvfølgelig er mere attraktivt for en vært end en gruppe, der kun skal bo på stedet i 3 nætter. 
 
Det vil være en klar forbedring af elevernes muligheder for et godt og udbytterigt lejrskoleophold, 
hvis klasserne får tildelt mindst én dag mere på lejrskolerne, end de har nu. 
For nogle år siden havde eleverne i Ballerup 4-dages hytteture/ 8-dages lejrskoler, og det 
udmeldte budget var tilstrækkeligt. Da Ballerups økonomi i dag er god, ønsker elever og lærere en 
tilbagevenden til ”gode gamle dage”. 
 
Borgmester Ove E. Dalsgaard har på sine besøg på skolerne gjort opmærksom på, at man vil 
renovere Brændstoft ved Flensborg Fjord, så skolerne igen kan tage på lejrskole dér. 
Det er rart at høre, for Brændstoft er et yderst attraktivt lejrskolested, MEN det tager meget lang 
tid at komme dertil og hjem igen, så de reelle muligheder for at gå på opdagelse i det gamle, 
historiske område på begge sider af grænsen er for magre for 8.kl. og nærmest illusoriske for 4.kl. 
 
At Markaryd nu også snart kan lånes kvit og frit, er dejligt, for den nedlagte skole ligger yderst 
smukt i den store skov, MEN igen: Det tager tid at komme dertil, og man skal selv lave mad og 
sørge for at komme ind til Markaryd efter proviant. Til 4.kl.lejrskole er det pga. de ganske få dage 
ikke et oplagt rejsemål. 
På 8.kl. lejrskoler er Markaryd en reel, men ikke optimal mulighed pga. t/r-rejsetidsforbruget og 
pga. transportprisen med tog eller bus. Hvis lejrskolebudgettet er stort nok til at èntrere med det 
tidligere økonomapar, ville der blive tid til at gøre brug af både kanoerne og skoven. 
 
I fraværet af faste, kommunalt ejede lejrskoler har 8. klasselærerne i en årrække vænnet sig til at 
bruge andre lejrskolesteder. 
Hvis de gældende besparelser på lejrskoler ikke fjernes, er det nok tvivlsomt, om Brændstoft og 
Marakaryd vil blive særlig velbesøgt af kommunens 4.-eller 8.klasser. 
 
Generalforsamlingen skal hermed anmode kommunalbestyrelsen om at tage hele området op til 
revision med henblik på at udvide den økonomiske ramme, så lejrskolerne på 4. og 8.klassetrin 
forlænges med minimum én dag. 
 
Venlig hilsen 
Ballerup Lærerforening 


