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Ballerup Kommune 
Att: Økonomiudvalget & Kommunalbestyrelsen  
  
 
 

Høringssvar vedrørende Budget 2015  
 
Tak for det tilsendte materiale, som vi har gennemlæst med interesse. Det er glædeligt at konsta-
tere, at økonomien er tilbage på sporet, og årene fremover ser noget lysere ud, end de foregående 
har været.  
 
Vores opmærksom afgrænser sig naturligvis i første omgang til folkeskoleområdet, hvor vi har be-
mærkninger til følgende områder: 
 
1) Implementeringen af folkeskolereformen  
2) Inklusion/”Alle børns læring, udvikling og trivsel” 
3) Forslaget til ny skolestruktur  
4) Budgetstyring   
 
De behandles herunder hver for sig, selvom der er visse oplagte sammenhænge.   
 
1) Implementeringen af folkeskolereformen  
Skolevæsenet er i gang med omstillinger af et hidtil uset omfang. Vi har glædeligvis, i form af tæt 
samarbejde og en lokalaftale om lærernes arbejdstid, formået at skabe rammer for implemente-
ringen, som gør processen mere skånsom, end den ellers havde været. Tilbage står dog: 
 

 Flere skoler har langt fra fysiske faciliteter, som i tilstrækkelig grad understøtter intentio-
nerne i folkeskolereformen om den sammenhængende skoledag, hvor variation og bevæ-
gelse er nøgleord.  

 Ønsket om at lærerne anvender en større del af arbejdstiden på skolen forudsætter for-
nødne og forsvarlige arbejdspladser, hvilket på de fleste skoler er en mangelvare.  

 
Vi forventer, at kommunalbestyrelsen medtænker disse forhold i budget 2015.    
 
Sidste år vedtog kommunalbestyrelsen en fordelingsnøgle mellem lærere og pædagoger i forhold 
til varetagelsen af den understøttende undervisning. Det er vores opfattelse, at fordelingsnøglen 
skaber uhensigtsmæssige bindinger for den mest kvalificerede opgavevaretagelse på skolerne, og 
vi vil opfordre til, at det genovervejes, om den beslutning vitterlig er et anliggende for kommunal-
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bestyrelsen. Mange skoler kæmper i øjeblikket med nogle alvorlige strukturelle og logistiske pro-
blemstillinger i forhold til samarbejdet mellem lærere og pædagoger, ikke mindst på mellemtrinet 
og i udskolingen, og procentfordelingen er i mange tilfælde endnu et unødvendigt bump på vejen.   
 
2) Inklusion/”Alle børns læring, udvikling og trivsel” 
Inklusionen bliver næsten helt glemt i alle de forandringer, skønt den ubetinget er den mest ud-
fordrende enkeltfaktor. Vi er derfor fortsat nødt til at påpege, at der mangler lærerkræfter på sko-
lerne til at løfte inklusionen. Som det forholder sig i øjeblikket, er der for mange elever, som nok 
får et skoletilbud, men ikke et skoletilbud, som er værdigt, endsige motiverende eller udviklende. 
Det er meget grænseoverskridende og nedbrydende at være vidne til og ansvarlig for som lærer. 
Og det handler først og fremmest om, at der er for få lærere til at løfte undervisningen, selvom 
nødvendig efteruddannelse bestemt også er et tema.  
  
3) Forslaget til ny skolestruktur  
Vi støtter ikke forslaget til ny skolestruktur og så langt hellere, at kommunalbestyrelsen afsatte 
midler til en styrkelse af ledelserne inden for den nuværende struktur.  
 
4) Budgetstyring   
Kommunalbestyrelsen har vedtaget en ny økonomisk strategi, som blandt andet har til formål at 
sætte øget fokus på budgetstyringen. Vi er ligeledes optaget af, at skolerne overholder budgetter-
ne. De senere år har der dog på skoleområdet været en tendens til, at skolerne kommer ud med 
underforbrug, og det er en meget uheldig udvikling. Det er klart, at skolelederne er nødt til at age-
re med en vis forsigtighed, men et underforbrug på 1,5-2,5 millioner kroner, som flere skoler kom 
ud med i seneste regnskab, er i vores optik ikke en rimelig udmøntning af det politisk vedtagne 
serviceniveau.     
 
 
 
Med venlig og bestemt hilsen 
 
Ballerup Lærerforenings Styrelse 
Jeanette Sjøberg & Morten Refskov  


