
 

 

 

Kære medlemmer 

 

Et helt specielt skoleår er ved at være overstået. Et skoleår, hvor ydre omstændigheder i 

den grad har påvirket vores arbejdsliv og fritidsliv.  

I skolen har elever, lærere og ledelse været udsat for en kontinuerlig omskiftelighed, der i 

den grad har presset os alle og gjort, at de fleste af os, på et eller flere tidspunkter, har 

været ved at kaste håndklædet i ringen over de mange skiftende og til tider modsatrettede 

og meningsløse krav og regler. 

Under sidste nedlukning afholdt vi en virtuel generalforsamling, hvor jeg i min mundtlige 

beretning tegnede et ganske dystert billede af, hvad der ville vente i klasseværelserne, når vi 

åbnede op igen. Stærkt stigende mistrivsel, ensomhed og 1/3 af eleverne, der vurderede, at 

de havde fået det dårligere i løbet af det sidste år. Forskningen tilsagde, at det ville kræve et 

enormt pædagogisk arbejde og ville stille høje følelsesmæssige krav til os lærere i en tid, 

hvor overskud måske ikke var det, der var allermest af. 

Nu står vi så på bagkant af den forhåbentligt sidste genåbning og kan se tilbage på endnu 

en turbulent tid, hvor I endnu engang har formået at yde en enorm vigtig samfundsmæssig 

og menneskelig indsats lige netop der, hvor det blev krævet af jer. Det vil nok være at tage 

munden for fuld og sige, at det er fordi vi i Ballerup er gjort af et særligt stof. Et mere 

sandfærdigt billede er nok, at vi lærere på landsplan har løftet en enorm vigtig opgave i en 

særdeles vanskelig tid.  

Der forestår stadig et omfattende arbejde med trivsel og faglighed, men vi står et andet sted 

nu, end vi gjorde for et par måneder siden og den indsats, som alle har kunnet se, at 

lærerne har leveret, har været med til, at der nu er reel mulighed for, at der bliver taget fat 

om folkeskolereformens uheldige effekter - eller snarere ingen effekter. 

For den netop overståede afsluttende evaluering bekræftede, at hverken faglighed eller 

trivsel er forbedret med folkeskolereformen, men heller ikke forværret. Og i virkeligheden er 

det en succeshistorie i sig selv, at en længere skoledag, læringsmålstyret undervisning, 

udpræget topstyring gennem læringsplatforme, elevplaner og 

uddannelsesparathedsvurderinger kombineret med mindre forberedelsestid til flere timer 

med Lov 409, ikke har haft en direkte negativ effekt på elevernes faglighed og trivsel. 

 

Som en direkte konsekvens af lærernes indsats under corona og evalueringen af 

folkeskolereformen, indgik politikerne på Christiansborg den 1. juni en aftale om øgede 

frihedsgrader til folkeskolen i kommende skoleår. Skolerne skulle nu have mulighed for at 

konvertere understøttende undervisning til flere hænder og en kortere skoledag, en 

frisættelse fra elevplanskravet, kvalitetsrapporten blev gjort frivillig og kompetencekravet 

opgivet. 

 

Alt sammen vigtige mærkesager, som lærerforeningen har arbejdet på at få gennemført i 

årevis og der er ingen tvivl om, at det må betegnes som et politisk gennembrud for vores 

forening, hvor denne aftale vil udstikke retningen for tiden efter folkeskolereformen. Men 

træerne vokser, som bekendt, ikke ind i himlen og djævlen ligger i detaljen. Den økonomi, 

som følger med rækker som en skrædder i helvede. I Ballerup er beløbet helt konkret 

700.000 kr. til at styrke faglighed og trivsel.  

Hovedproblemet er, at dengang man indførte folkeskolereformen, så blev den forlængede 

skoledag hovedsageligt finansieret med BFO´ens midler grundet en kortere åbningstid. Hvis  

 

 

 



 

 

 

man forkorter skoledagen igen, så skal åbningstiden i BFO forlænges og det koster den 

anden vej. Det er indskrevet i aftalen, at økonomien skal blive på skolen, og f.eks. bruges 

som to-lærertimer, hvilket vi er særdeles glade for, da det betyder, at man ikke bare kan 

forkorte skoledagen igen i en ny tid, hvor lærerne underviser mere og på den baggrund kan 

komme i en situation, hvor valget står mellem kortere skoledage og færre lærerstillinger eller 

at fortsætte som hidtil. 

Så vi er glade for aftalen, men igen - det koster: Alt efter hvilken model, man vælger, vil det 

koste mellem 4-8 mio. -kr. Penge som kommunen skal finde andetsteds. For skolebudgettet 

er igen overskredet grundet stigende udgifter til specialundervisning.  

I øjeblikket gør vi alt, hvad vi kan for at påvirke politikerne til at sende flere midler til 

skolerne, så de får en reel mulighed for at konvertere usu og gøre skoledagene kortere, men 

det er ikke let. 

I denne uge er der indkaldt til ekstraordinært Børne- og skoleudvalgsmøde blandt 

skolepolitikerne og her vil de forfatte et høringsbrev, som skal sendes ud til alle 

høringsberettigede.  

Der er ingen tvivl om, at den største knast netop er økonomien i forbindelse med de kortere 

skoledage, men vi har i den grad også forsøgt at påvirke forvaltning og politikere til at 

slække på de uhensigtsmæssigheder, der er i kravene til elevplanerne. Især det, at så 

mange fag skal beskrives på udvalgte klassetrin. Vi vurderer, at det ikke er realistisk med en 

fuldstændig frisættelse fra elevplanskravet, da der i aftaleteksten står: “Aftalepartierne har 

dog en klar forventning om, at kommuner og skoler fortsat løbende forholder sig til elevernes 

faglige udvikling og trivsel. Denne systematiske vurdering er om muligt endnu vigtigere nu 

grundet det seneste års nedlukninger og perioder med nødundervisning.” 

Det mest sandsynlige udfald er, at mens vi venter på den endelige nye lovgivning, så 

nedskalerer vi de eksisterende krav i stedet for at udvikle et helt nyt koncept, som så senere 

skal laves om. Det bliver hovedfagene dansk, engelsk og matematik og få væsentlige 

fokusområder med udgangspunkt i elevens situation, der med største sandsynlighed vil 

være en del af kommende skoleårs elevplan. 

 

I flere af vores nabokommuner starter man op efter sommerferien med en forkortet 

skoledag, men et fællestræk er også, at det ikke er finansieret og det bliver SFO, som skal 

holde for med dårligere normering end nu. Den vej ønsker man ikke at gå i Ballerup. Man vil 

hellere arbejde for en mere langtidsholdbar løsning, hvor alle parter bliver hørt og man ikke 

træder nogle faggrupper unødigt over tæerne. 

I mange andre tilfælde har denne tilgang også været til vores fordel. Vores holdning kan der 

ikke være tvivl om, og vi vil på alle niveauer i organisationen arbejde for, at en yderligere 

forkortelse af skoledagen også får lokal gennemslagskraft i næste skoleår. Efter min bedste 

vurdering er det mest sandsynlige scenarie, at den ny aftale vil blive effektueret umiddelbart 

efter efterårsferien, men der er fortsat mange usikkerheder. Positivt er det imidlertid, at jeg 

møder politisk velvilje fra alle partier, fra forvaltning og ledelse, hvilket giver håb for en 

nærtstående fremtid med kortere skoledage, flere hænder i klassen og mindre topstyring. 

 

Så klap jer selv og hinanden på skulderen. For det er jeres indsats, der har åbnet dørene for 

de kommende forandringer. 

 

I ønskes alle en yderst velfortjent sommerferie 

De bedste hilsner      Kasper Rosenberg Mortensen 

       Formand i Ballerup Lærerforening 


