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     Ballerup d. 30 januar 2009 
 
Ballerup kommune 
Rådhuset 
2750 Ballerup 
 
Att. Direktør Ole Nielsen 
 
 
Kære Ole. 
 
Vedrørende bærbare PC`er til lærerne på Ungdoms Uddannelsescenter Maglemosen. 
 
 
Tak for dit svar på vores brev vedrørende bærbare PC`er til lærerne på Ungdoms 
Uddannelsescenter Maglemosen. 
 
Vi tager jeres beslutning til efterretning, men håber selvfølgelig, at det vil indgå i Jeres overvejelser 
i forbindelse med næste års budget. 
 
Vi er også enige i det hensigtsmæssige i, at alle faggrupper, der er involveret i 
undervisningsaktiviteter, skal være omfattet af den samme ordning. 
 
Der er blot en enkelt punkt, det er nødvendigt at kommentere, da det tilsyneladende bunder i en 
misforståelse af lærernes arbejdstidsaftale. 
 
Du skriver at ”det er vigtigt, at forberedelsen af undervisningen sker i det nødvendige samarbejde 
såvel mellem lærere som mellem lærere og andre faggrupper, der også deltager i 
undervisningsaktiviteterne”. 
   
Der ligger heri muligvis den misforståelse, at det meste af lærerens forberedelse foregår på skolen 
og i samarbejde med andre. Det er ikke nødvendigvis tilfældet. I den arbejdstidsaftale, der gælder 
for lærerne på Maglemosen er der afsat 375 timer årligt pr. lærer til individuel forberedelse. Disse 
timer kan den enkelte lærer efter eget valg anvende til sin forberedelse alene eller sammen med 
andre og vil typisk foregå hjemme hos den enkelte lærer.  I den sammenhæng vil det være rigtig 
fornuftigt, at læreren har en bærbar PC, til sin forberedelse i lighed med de muligheder, der er for 
øvrige lærere i Ballerup Kommune. 
 
Jeg synes, I skal have med I jeres overvejelser at vilkårene for alle medarbejdere i Ballerup 
kommune bør være så ensartede som muligt – også når det gælder den individuelle forberedelse 
af sin undervisning. 
 
Venlig hilsen 
 
John Jensen 
Ballerup Lærerforening 
 
 
 
 
Kopi til formand for socialudvalget Ulrik Falk - Sørensen 


