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Kære medlemmer 

Jeg er meget beæret over, at en enig styrelse har peget på mig som kandidat 

til næstformandsposten i Ballerup Lærerforening, og jeg håber, at I 

medlemmer også vil bakke op om mit kandidatur. 

De sidste 16 år har jeg arbejdet på Østerhøjskolen, nu afd. Østerhøj på Måløvhøj Skole. For efterhånden en 

del år siden blev jeg valgt til mødeleder og senere som formand for Pædagogisk Samråd. Som formand 

havde jeg en plads i styrelsen, hvilket var min vej ind i det faglige arbejde. I styrelsen fik jeg hurtigt posten 

som formand for Skolepolitisk Udvalg, hvilket er en post jeg har haft i snart 5 år. Det Pædagogiske Samråd 

er nu nedlagt, men som valgt til Danmarks Lærerforenings Kongres, har jeg haft mulighed for at fortsætte 

det faglige arbejde i styrelsen, hvilket jeg er meget glad for. For i disse tider er der meget at kæmpe for.  

Det er nu tydeligt for de fleste, også andre end lærere, at lockouten 2013 var aftalt spil. Endnu har ingen af 

de hovedansvarlige indrømmet deres ansvar, hvilket er forsmædeligt. Samtidig lever vi med de daglige 

arbejdsmæssige konsekvenser af et korrupt magtspil udmøntet i en katastrofal lovgivning. 

Men i mørket er der sprækker, hvor lyset trænger ind. Den almene folkelige gryende forståelse af, at 

lockouten var aftalt spil gør, at det er en øvelse, der bliver endog meget svær at gentage. De andre store 

fagforeninger støtter nu lærerne gennem forhandlingsfællesskabet i, at der skal findes reelle forhandlinger 

sted, før de vil forhandle. Lokalaftaler og såkaldte forståelsespapirer har spredt sig ud over det ganske land 

til KL´s store fortrydelse, Fælles Forenklede Mål er blevet vejledende, og et deraf følgende opgør med 

læringsmålsstyret undervisning ligger lige for. Vi har en undervisningsminister - godt nok fra LA - der 

offentligt udtaler, at ”Vi skal have tillid til, at den professionelle lærer kan tilrettelægge og gennemføre en 

god undervisning for eleverne, en undervisning der ikke udsættes for unødig detailregulering og tjeklister.” 

Alt sammen positive tegn på, at lærerprofessionen langsomt men sikkert er ved at rejse sig. Det er vigtigt 

for mig at understrege, at det ikke er sket af sig selv. Kun gennem vedholdende argumentation bundet i 

solid lærerfaglighed, har vi som lærerstand på daglig basis insisteret på faglighed og fornuft i en 

skoleverden, hvor de åbenlyse tåbeligheder har stået i kø. Desværre er det langt fra overstået endnu.  

Vi kæmper stadig med en uretfærdig lovgivning, en ledelse, der i skrift og tale udvander læringsbegrebet 

ved at bruge det i flæng om snart sagt hvilken som helst aktivitet, Meebook, der burde være et godt 

professionelt værktøj til planlægning, gennemførsel og evaluering af undervisning, inklusion, en enøjet 

fokusering på test, nøgletal og endnu mere IT, implementering af folkeskolereformens elementer, ny 

skolestruktur og et alt for højt undervisningstimetal.  

I Ballerup har lærerne generelt set færre undervisningslektioner end store dele af resten af landet, men det 

fjerner ikke det massive pres den almene lærer, med 26 lektioner, oplever i sin hverdag. I september 

udkom en OECD-rapport, der viste at danske læreres årlige undervisningstimetal er steget med i 

gennemsnit 121 timer. Det er betydeligt mere end de 80 timer årligt KL og regeringen lovede i 2013. Så det 

er ikke nogen overraskelse, at vi lærere ofte føler, at det er svært at få enderne til at mødes.  



  

 

 

Som tidligere mødeleder har min indgangsvinkel til fagforeningsarbejdet i høj grad været præget af en 

pædagogisk og skolepolitisk dagsorden, og jeg vil fortsat arbejde for en folkeskole, der efterlever 

formålsparagraffen, og som i sit virke er præget af åndsfrihed, ligeværd og demokrati. En folkeskole, hvor 

lærerne respekteres som de fagprofessionelle, de er, gennem reel medindflydelse, og for en folkeskole, der 

på alle tænkelige måder støtter op om læreren som den vigtigste enkeltfaktor i forhold til udvikling af 

elevernes læring. Det siger sig selv at ordentlige arbejdsforhold, gode samarbejdsrelationer og relevant 

efteruddannelse under ordnede forhold er vigtige forudsætninger for den professionelle lærers virke. 

Der er ingen tvivl om, at mine styrkesider i forhold til det faglige arbejde er gennem den pædagogiske og 

skolepolitiske vinkel, hvor jeg gennem arbejdet i styrelsen og som deltager i diverse kommunale udviklings- 

og rådgivningsgrupper har oparbejdet en betydelig viden og erfaring inden for dette område. Til gengæld er 

der områder, der er nye for mig, fx det grundlæggende faglige arbejde med at vejlede og rådgive det 

enkelte medlem i svære situationer. Jeg føler mig dog betrygget i, at jeg vil være omgivet af dygtige folk i 

huset, som vil gøre deres til, at jeg får al den støtte jeg har brug. Jeg vil i hvert fald gøre mit for at løfte 

opgaven bedst muligt. 

 

Med venlig hilsen 

Kasper Rosenberg Mortensen  

 


