
Kære Ballerup Lærerforening 
 
Jeg har modtaget de resolutioner, som I har vedtaget på jeres generalforsamling i marts måned: 
 

 Lærer- og metodemangfoldighed er et kvalitetsstempel 

 Vi ønsker reel medbestemmelse på skoleudviklingen  

 Forberedelsestiden er hellig for os 

 Elastikken er trukket for langt ud 
  

Jeg er glad for at læse om jeres stærke engagement i at have velfungerende skoler i Ballerup Kommune, der 
understøtter elevernes læring og trivsel. Jeg støtter jer helt i dette mål. 

For ca. et år siden fik Ballerup Kommune ny MED-aftale, hvor ambitionen om tidlig inddragelse af medarbejdere er 
understreget. Jeg håber og tror, at netop denne nye MED-aftale vil styrke samarbejdet mellem medarbejdere og 
ledere omkring kerneopgaverne i skolen –og vil styrke arbejdet med den videre udvikling af arbejdspladserne og 
arbejdsopgaver – herunder udviklingen af skolen. Det er derfor vigtigt, at både medarbejdere og ledere bruger MED-
systemet til at sætte fokus på de ting, som er vigtige for den videre udvikling med henblik på at opnå de bedst mulige 
løsninger til gavn for såvel borgere som medarbejdere. 
 
Skoleområdet har høj prioritet i Ballerup Kommune. Vi har derfor valgt at tilføre ressourcer til området i forbindelse 
med den skolestruktur og i forbindelse med omlægningen af midlerne til inklusion.  
Det er min opfattelse, at Ballerup Kommune fortsat anvender relativt mange penge pr. elev i forhold til mange andre 
kommuner, men jeg er klar over, at der også opleves en række udfordringer, som jeres resolutioner også beskriver. 
Jeg håber som nævnt ovenfor, at blandt andet MED-aftalen og drøftelserne i MED-systemet kan være med til at sikre, 
at vi bruger vores resurser bedst muligt. 
 
Jeg forventer endvidere, at arbejdet bl.a. med den nye børne- og ungestrategi vil betyde, at ledelse og medarbejdere 
på skolerne i fællesskab og i samarbejde med elever, forældre og andre relevante samarbejdsparter vil kunne indfri 
målene i Skole med Vilje. 
 
Jeg ser frem til et fortsat godt samarbejde mellem Ballerup Lærerforening  og Ballerup Kommune om udviklingen af 
folkeskolen. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Jesper Würtzen 
Borgmester 

 

http://kreds21.dk/media/8283533/1-laerer-og-metodemangfoldighed-er-et-kvalitetsstempel.pdf
http://kreds21.dk/media/8283545/2-vi-oensker-reel-medbestemmelse-paa-skoleudviklingen.pdf
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