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Er der en læreruddannet til stede? - om at tale for døve øren  
 
Kan man drive et stadigt mere ambitiøst skolevæsen, når lærerne bliver færre og færre? Ja, lader 
kommunalbestyrelsen til at mene, for gentagne opråb fra arbejdspressede lærerne har overhove-
det ikke haft nogen effekt!  
 
Antallet af lærere fortsætter således med at falde, mens forventningerne stiger år efter år: tættere 
samarbejde mellem de fagprofessionelle, mere forebyggende og inkluderende praksis, større varia-
tion og kreativitet i undervisningen, højere elevfaglighed med bedre karakterer.  
 
Et hurtigt datatjek hos ’Kommunernes og Regionernes Løndatakontor’ viser, at der fra november 
2015 til november 2016 igen har været en stillingsnedgang - denne gang på 17,4 fuldtidslærerstil-
linger, hvilket er tre gange så mange, som det vigende elevtal kan forklare. I november 2011 var der 
669,7 fuldtidslærerstillinger i Ballerup Kommune, mens vi i dag tæller 578,5 fuldtidsstillinger. Der er 
altså i perioden nedlagt 91,2 lærerstillinger, svarende til 14,4 %, mens elevtallet er gået tilbage med 
6,9 %. Til sammenligning har stillingstallet for pædagogerne i skolen i samme periode været svagt 
stigende (korrigeret for folkeskolereformen).     
 
Og vi ved, at der bag disse tal tilmed gemmer sig, at flere stillinger i kortere eller længere perioder 
reelt varetages af ikke-læreruddannede i form af løse vikarer. Den tendens er blevet endnu mere 
udtalt de senere år og er efter vores opfattelse kørt helt af sporet i indeværende skoleår.    
 
Udviklingen er aldeles uholdbar, da den medfører en ekstrem arbejdsbelastning på skolerne og står 
i skærende kontrast til elevernes lovkrav på kvalitetsundervisning leveret af uddannede lærere. 
 
Ballerup Lærerforening bidrager naturligvis gerne til at analysere området og pege på løsninger, for 
det er stærkt bekymrende, at det tilsyneladende er lærerstillingerne, som finansierer kommunens 
mange initiativer på skoleområdet.  
  
Der er i øjeblikket ingen rimelig sammenhæng mellem mål og midler, så hvis kommunalbestyrelsen 
mener noget alvorligt med de høje ambitioner, skal udviklingen vendes omgående. Vi tillader os i 
hvert fald at nære store forhåbninger om, at der denne gang vil blive lyttet til vores opråb.   
 
 
Med håbefuld hilsen 
Ballerup Lærerforenings generalforsamling, forsamlet den 17. marts 2017 


