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Elastikken er trukket for langt ud 
 
Hvis skolevæsenet skal kunne forløse de høje ambitioner i ’Skole med vilje’, kræver det, at der ansættes 
flere lærere. 
 
I 2010 var der 720 fuldtidsstillinger i kommunen. I dag er det tal reduceret til 595, altså en tilbagegang 
på 125 stillinger svarende til 17,4 %. I samme periode er elevtallet faldet fra 5.688 til 5.307, altså med 
381 elever svarende til 6,7 %. En sammenligning med det øvrige Hovedstadsområde viser, at Ballerup 
Kommune hører til i den absolutte top, når det kommer til reduktion af lærerstillinger.   
 
Tallene taler sit tydelige sprog om et skolevæsen, hvor der ikke er rimelig sammenhæng mellem de høje 
politiske ambitioner - som vi i øvrigt deler - og ledernes og lærernes mulighed for at forløse dem.  
 
I perioden har det ikke skortet på forandringer, som yderligere har presset skolevæsenet: 
 

 En inklusionsdagsorden, som har medført, at lærerarbejdet generelt er blevet langt vanskelige-
re og mere psykisk og fysisk belastende. 

 En stærkt forøget undervisningsforpligtelse, som betyder mindre tid til andre centrale lærerop-
gaver som forberedelse/efterbehandling, teamsamarbejde, skoleudvikling og skole/hjem-
samarbejde.    

 En folkeskolereform, som indeholder et væld af nye tiltag - med enorme forventninger til om-
stilling og nytænkning.  

 En ny skolestruktur, som vender op og ned på skolernes måde at organisere sig på.   
 
Vi er glade for at være ansat i en kommune, som har høje ambitioner for sit skolevæsen, men elastikken 
er trukket for langt ud.  
 
Vi opfordrer kommunalbestyrelsen til at tage situationen dybt alvorligt og allerede med budget 2017 
vise, at man har forstået budskabet om, at skolevæsenet har brug for flere lærerkræfter for at forløse 
ambitionerne i ’Skole med vilje’.  
 
 
Med stærkt bekymret hilsen 
Ballerup Lærerforenings generalforsamling, forsamlet den 11. marts 2016 
 

 


