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Ballerup, den 19. marts 2021 

Til Kommunalbestyrelsen  
Att.: Borgmesteren, Jesper Würtzen  

Sæt den professionelle dømmekraft fri, og prioritér flere hænder! 
 
Under genåbningen i foråret 2020 dikterede Corona en ganske anderledes skoledag.  
 
Skoledagen blev endnu kortere, normeringen bedre og friheden til at planlægge og gennemføre me-
ningsfuld undervisning ud fra egen professionel dømmekraft skabte nogle anderledes muligheder 
end under de vante rammer. Mulighederne for relationsarbejde og personlig feedback blev udnyttet 
og oplevet som særdeles værdifuldt. 
På samme måde var der en oplevelse af, at man faktisk kunne nå mere på kortere tid, eleverne vir-
kede mere friske og motiverede og så var der ovenikøbet langt færre konflikter. Ekskursionerne var 
flere og de færre møder gav mere forberedelsestid, som førte til, at flere kastede sig ud i at afprøve 
kreative projekter, der ellers ville have virket uoverskuelige.  
De forskudte frikvarterer og den mere plads betød, at der ikke var samme kamp om udearealerne og 
så skabte de sundhedsmæssige begrænsninger et øget fokus på egen klasses fællesskab og trivsel. En 
anden vigtig observation var, at dét at forældrene ikke havde adgang på skolen betød mere ro om 
morgenen og en bedre start på dagen i de små klasser. 
En netop udkommet undersøgelse fra EVA understøtter dette billede, hvor hele 38% af lærerne op-
levede, at elevernes læringsudbytte i denne periode, var højere end under normale rammer.1 
 
Vores Undervisningsminister, der ikke er bleg for markante udtalelser, havde disse to overskrifter i 
Folkeskolen: ”Jeg bøjer mig i støvet for lærerne” og ”Større frihed under corona har givet mere fokus 
på kerneopgaven”, og det er meget godt billede på, hvordan medierne vinklede lærerindsatsen under 
første nedlukning. Ikke lige just den vinkling, vi er vant til, men det varmede. 
 
Vi ved godt, at økonomien ikke tilsiger en normering, der vil ligne den, som vi oplevede under gen-
åbningen, mindre kan også gøre det, men det er en understregning af, hvilken betydning ekstra hæn-
der har. 
 
Med denne resolution vil vi gøre vores til, at I som politikere husker, hvad vi lykkedes med og hvad vi 
fremadrettet skal bygge videre på.  
 
 

Med håbefuld hilsen 
Ballerup Lærerforenings Generalforsamling samlet til virtuelt møde den 19. marts 2021 

 
1 EVA: Grundskolers erfaringer med nødundervisningen under Covid-19-pandemien 

https://backend.folkeskolen.dk/~/3/9/rapport-grundskole.pdf

