
Ballerup Kommunes forslag til ny skolestruktur  
 

Som medarbejderrepræsentanter for de store faggrupper i skolen, vil vi udtrykke vores største 
modstand mod forslaget til ny skolestruktur, som vi er overbeviste om vil skabe en dårligere folke-
skole og BFO i Ballerup.  
 
Lad os slå det helt fast; der findes meget få eksempler på, at skoler på flere matrikler har ført til en 
bedre folkeskole for elever, medarbejdere og ledere. I mange andre kommuner er man nu ved at 
gå væk fra matrikelskolerne, fordi samarbejdsfladerne, logistikken, kommunikationen og elevfor-
delingen matriklerne imellem har vist sig at være for stor en udfordring at håndtere, og fordi bor-
ger- og medarbejderdemokratiet har lidt et knæk. Vi behøver vel ikke begå de samme fejl, som 
andre kommuner allerede har begået. Og da slet ikke, når den brændende platform af økonomisk 
nødvendighed er afløst af økonomisk optimisme. Kommunen er ikke længere tvunget til at finde 
en besparelse på skoleområdet.     
 

Vi har drøftet forslaget med alle kommunalbestyrelsens partier. I høringsmaterialet er den nye 
skolestrukturs konkrete konsekvenser og potentielle faldgruber nærmest ikke beskrevet, og vi har 
erfaret, at flere partier forholder sig endog meget kritisk, når de bliver indført i disse. Gennemfø-
res forslagets gennemgribende omstrukturering af ledelsen, hvor der blandt meget andet ikke er 
taget stilling til, hvordan lærer- og pædagogfagligheden indgår i sammensætningen af ledelses-
teamet, spænder kommunen ben for sig selv. Vi forventer ikke, at politikere skal have detailindsigt 
i området, men vi forestiller os, at det må gøre indtryk, at samtlige medarbejdergrupper er imod.  
 
Det er set før, at kommuner gennemfører gennemgribende organisationsændringer i håb om at 
finde den forkromede løsning på store udfordringer, men det er desværre ligeså ofte set, at disse 
ændringer har afstedkommet andre og tilmed større problemer, end man stod med til en start. 
Det kan sagtens lade sig gøre at skabe tydeligere opgave- og ansvarsfordeling i ledelsesteamene 

inden for den eksisterende skolestruktur.    
   
Skolerne står midt i en historisk omfattende forandringstid, hvor ledere, administration, lærere og 
pædagoger skal finde nye veje inden for snart sagt alle områder. Alle er presset langt ud over det 
rimelige, og vi har mere end nogensinde før behov for ro – ikke mindst til at implementere flere 
store reformer. Folkeskolen i Ballerup skal ikke udsættes for den foreslåede skolestruktur, men 
derimod for politikere, ledere, lærere og pædagoger, som brænder for skolens formål og dens 
afgørende betydning i lokalområdet.   
 
Derfor; tag forslaget af bordet og inddrag i stedet MED-udvalgene og de faglige organisationer, så 
vi sammen kan identificere de tiltag, der skal iværksættes, for at folkeskolen i Ballerup kan lykkes 
endnu bedre med sin opgave.  
 

 
Jette Adamsen (HK), tillidsrepræsentant for skolesekretærerne 
Maria Girotti (BUPL), fællestillidsrepræsentant for pædagogerne 
Morten Refskov (BLF), fællestillidsrepræsentant for lærerne   
 


