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Kære Ballerup Lærerforening 
 
Tak for jeres resolutioner:  

- Mørketal frem i lyset 
- Der er stadig plads til forbedring, når det handler om involvering 
- Sæt den professionelle dømmekraft fri, og prioriter flere hænder! 

 
For at starte med den sidste, er jeg, ligesom jer, optaget af at lære af de 
erfaringer, vi har gjort under nedlukningerne og genåbningerne først i forå-
ret 2020 og siden i vinter 2021. Lærerne og pædagogerne har udvist meget 
stor omstillingsparathed og kreativitet under pressede vilkår. Det vil jeg 
gerne benytte lejligheden til at takke for endnu en gang. Vi skal sammen 
fortsætte dialogen om, hvordan vi kan bruge erfaringerne til at udvikle sko-
leområdet til gavn for alle børn og unge. 
 
Den netop indgåede lokalaftale har fokus på at styrke samarbejdet mellem 
ledelsen, tillidsrepræsentanterne og lærerne på de enkelte distriktsskoler 
gennem forpligtende samtaler og dialog. Dette sammen med, at lærerne er 
glade for deres pædagogiske ledere, bør kunne danne grundlag for åbenhed 
omkring forskellige beslutninger. I skriver, at det er bedre nogle steder end 
andre steder. Jeg vil gerne opfordre til, at man forventningsafstemmer lo-
kalt – hvornår har medarbejderne mulighed for indflydelse og hvornår er 
der tale om rent ledelsesmæssige beslutninger. Og lokalt aftaler hvordan 
involveringen skal foregå. 
 
Jeg er glad for, at I er tilfredse med indkøb og implementering af Insubiz. 
Data i sig selv skaber ingen forandring, og jeg er enig med jer i, at der skal 
følges op, hvis der viser sig at være et mørketal. Også jeg er spændt på at 
følge den videre forankring af brugen af systemet. 
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Til sidst vil jeg takke for samarbejdet. Jeg ser frem til kommende dialoger 
om udviklingen af skoleområdet i kommunen.  
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
 
Jesper Würtzen 
Borgmester 
 
 

http://www.ballerup.dk/

