
Mette Hedegaard, Spidskandidat for Enhedslisten i Ballerup 

Lærer på Nyager Skole i Rødovre 

Enhedslisten støttede ubetinget lærerne under lockouten, og det vil vi fortsat gøre. 

Her kommer et par hurtige punkter, der illustrer mine og Enhedslistens ønsker til folkeskolen: 

Jeg mener at vi har brug for en form for arbejdstidsaftale mellem BLF og Ballerup Kommune. Det 

er måske mere påtrængende end nogensinde, at der bliver sat tid af til forberedelse og 

efterbehandling, når vi i de kommende år skal implementere en reform, øge inklusionen og finde 

nye måder at samarbejde med andre faggrupper på. 

Som lærer synes jeg dybest set ikke, at det er noget drømmescenarie, at vi alle sammen nu kastes 

ud i oprørte vande, hvor ingen rigtigt kan se land. Antorini, regeringen, Venstre, Konservative og 

Kommunernes Landsforening, har ikke formået at sælge tanken og idéen om en reform på en 

særlig konstruktiv måde. Det havde klædt alle, at inddrage lærerne og Danmarks Lærerforening i 

processen… Men vi har gentagne gange set dokumentation for, at lockouten var planlagt længe 

inden selve processen officielt gik i gang. Vi aner ikke rigtigt hvad der skal ske, men vi ved, at der er 

krav om tilstedeværelse på skolerne – det er ikke just nogen moderne virksomhed der tegner sig i 

horisonten. Under lockouten kaldte de det for ”normalisering af lærernes arbejdstid” men hvad 

mente de egentlig med ”normalisering”? Normalisering i forhold til hvad? 

Enhedslisten går ind for en ”u-normalisering” af lærernes arbejdstid. At være lærer er – og vil blive 

det endnu mere i fremtiden – en fuldstændig og aldeles unormal størrelse. Vi står ikke på en fabrik 

og standser plastikkasser ud, og vi kan ikke gå hjem når fabriksfløjten lyder. Jeg mener at det er 

udtryk for ekstrem ringeagt og mistillid af værste skuffe, men alt det har vi jo været igennem.  

Jeg drømmer om, at Ballerup Kommune tager teten og går imod strømmen. Jeg ønsker ikke at vi 

håndhæver tilstedeværelseskravet for lærere i Ballerup. Jeg stoler på lærerne – mine kollegaer - 

og jeg ved, at tilstedeværelseskravet vil betyde, at lærerne faktisk ender med at lægge færre 

arbejdstimer end vi har gjort hidtil. Vi har jo dybest set aldrig rigtig fri, men kan altid lige fanges på 

telefonen, deltage i julefesten, tage med på en tur, klippe noget vigtigt ud af søndagens avis som 

vores elever kan bruge….osv. 

I Ballerup vil Enhedslisten og jeg arbejde for: 

- En arbejdstidsaftale 

- To-lærerordning 

- At besparelser fra specialundervisningen skal overføres til almenundervisningen – krone 

for krone – i dag overføres kun omkring 70 % 

- Max 24 elever i klasserne 

- Konstruktivt samarbejde med Ballerup Lærerforening 



Jeg ved at mange lærere over hele landet føler sig partiløse. At de ikke længere føler sig hjemme i 

de partier de tidligere har stem på. Jeg vil gerne opfordre til, at I stemmer. Og selvfølgelig vil jeg 

allerhelst have at I stemmer på Enhedslisten. 

Læs mere om Enhedslistens politik på ballerup.enhedslisten.dk 

 

  


