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Vi ønsker aftalte vilkår – også for afgangsprøver og censur 
 
Ballerup Kommune og Ballerup Lærerforening er enige om, at vores lokalaftale har bevist sin værdi 
og har stået som et stærkt fundament for implementeringen af folkeskolereformen. 
 
Ét område har kommunen dog ikke ønsket at forhandle med os: afgangsprøver og censur. Vi har 
ellers altid haft en aftale på området, og det er ubegribeligt for os, at det ikke længere er aktuelt. 
Kommunen sender det klare signal, at man ikke anerkender, at der er tale om en helt særlig opga-
ve.  
 
Alle elever har krav på at kunne gå til afgangsprøve med en lærer, som har overskud, og som har 
kunnet forberede sig selv og eleverne bedst muligt. Sådan bliver det desværre ikke nødvendigvis i 
år, og det vil få betydning for elevernes præstationer. Det gør bare sagen endnu mere uforståelig, 
når kommunalbestyrelsen i den nyligt vedtagne styrelsesvedtægt formulerer en målsætning om, at 
”elevernes prøvekarakterer skal være højere end den socioøkonomiske reference”. For os at se, er 
der ingen sammenhæng mellem mål og midler.  
 
Kommunen har stædigt fastholdt, at opgaven skal håndteres af skolelederen lokalt, gerne individu-
elt med de involverede lærere. Det er faktisk en kompliceret og ikke synderlig taknemmelig opgave, 
hvilket flere skoleledere også har fundet ud af. Meget tyder på, at foråret på den baggrund bliver 
unødigt utrygt og stressende for de lærere, som fører til prøve eller fungerer som censor.  
 
I Ballerup har vi været gode til at finde hinanden og indgå kompromiser på alle andre områder. Li-
geså ønsker vi en fællesaftale for afgangsprøver og censur, som sikrer rimelige og ensartede vilkår. 
Generalforsamlingen opfordrer derfor Ballerup Kommune til at indgå i forhandlinger med henblik 
på at få lavet en aftale.  
 
   
Med velment hilsen 
Ballerup Lærerforenings generalforsamling, forsamlet den 13. marts 2015 
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