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Der er sat en prop i hullet 
 
Sidste år spurgte vi lettere polemisk: ”Er der en læreruddannet til stede?” Det gjorde vi, fordi vi var stærkt 
foruroligede over stillingsudviklingen på lærerområdet. Det er vi stadig.  
 
Vi glæder os dog over, at kommunalbestyrelsen med budgettet for 2018 har taget flere gode initiativer, som 
forhåbentlig betyder, at der nu er sat en prop i hullet. Det er imidlertid ikke nok, hvis skolevæsenet skal leve 
op til de høje politiske ambitioner, og vi lærere skal levere kvalitet i undervisningen - samtidig med at vi har 
et rimeligt arbejdsliv.  
 
I disse år er det meget populært at tage afsæt i såkaldt ’data’, så vi tillader os at bidrage:  

 I 2009 havde skolevæsenet 709,5 fuldtidslærerstillinger, mens det i 2017 havde 533. Det er en tilba-
gegang på 25 %, som - selv hvis der korrigeres for udviklingen på UCC Maglemosen, virksomheds-
overdragelsen af 10. klasse og lukningen af Unge 2 - er et abnormt højt tal. Ikke mindst, når man 
skeler til elevtalsudviklingen: I 2009 havde skolevæsenet 5.845 elever, mens det i 2017 havde 5.263 
elever. Det er en tilbagegang på 10 %. 

 I 2009 gik der 8,24 elever på én lærer (lærer/elev-ratio), mens der i 2017 gik 9,87. Det er en stigning 
på 20 %. Dermed ”manglede” vi 106 fuldtidslærerstillinger i skolevæsenet i 2017, hvis lærer/elev-
ratioen skulle have været den samme som i 2009.  

 I 2009 var klassekvotienten på 21,5 elever, mens den i 2017 var på 22,3. Det syner ikke af den store 
forskel, men det betyder faktisk, at der i perioden er blevet 15 % færre klasser. Det betyder også, at 
mens 15 % af eleverne i 2009 gik i en klasse med 25 elever eller flere, var det 21 % i 2017.  

 I 2009 var den årlige undervisningsudgift pr. 6-16 årig på 69.086 kr., mens den i 2017 var på 76.218 
kr. Det er en stigning på 9 %. Da elevtallet samtidig er faldet, er den samlede udgift til skolevæsenet 
dog faldet med 1 %.  

 I 2009 var den samlede årlige undervisningsudgift på 403.807.670 kr., mens den samlede lærerløn 
var på 311.586.858 kr. Det svarer til, at udgiften til lærere udgjorde 77 %. I 2017 var den samlede år-
lige undervisningsudgift på 401.135.334 kr., mens den samlede lærerløn var på 283.406.760 kr. Det 
svarer til, at udgiften til lærere udgjorde 71 %. 

 
Kommunen bruger altså flere penge pr. elev i 2017, end den gjorde i 2009, men de forholdsmæssigt flere 
penge bruges tydeligvis ikke på lærerstillinger.  
 
Når der er så markant færre lærere til eleverne, har det desværre den ulykkelige konsekvens, at der ikke er 
tid til at tage tilstrækkeligt vare på den enkelte elevs faglige og sociale udvikling, og at vores arbejdsmiljø 
generelt er alt for presset.  
 
Der er med budgettet for 2018 sat en prop i hullet, hvilket er godt, men vi er bestemt ikke i mål.  
 
Med foruroliget hilsen 
Ballerup Lærerforenings generalforsamling, forsamlet den 16. marts 2018 


