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Til kommunalbestyrelsen 
Att. Borgmesteren, Jesper Würtzen 
 

En kortere skoledag bør føre til flere tolærertimer! 
 
Først og fremmest vil vi gerne anerkende jer for at prioritere vores fælles skolevæsen, hvilket der 
virkelig er brug for i denne brydningstid. 
 
Gennem Danmarks Lærerforenings samarbejde med Undervisningsministeren, Skolelederforenin-
gen, KL, BUPL mfl.  i ”Sammen om Skolen”, rulles flere af folkeskolereformens elementer nu tilbage 
og bliver erstattet af øget frihed til skolerne. De kortere skoledage er et eksempel på dette, hvor I 
som politikere i Ballerup har turdet handle før mange andre kommunalpolitikere. Vi vil gerne kvit-
tere for, at I har været på forkant og budgetteret med denne frihedsgrad frem til 2025.  
 
Det skaber en helt anden situation end sidste år, hvor muligheden for at forkorte skoledagen kom 
lige op til sommerferien. Nu har skolerne reelt mulighed for at lægge pædagogiske skemaer, som 
kan skabe de bedst mulige rammer om elevernes skoledag. 
 
I løbet af de sidst 10 år er vi blevet 91 færre lærere og 94 flere pædagoger i skolen.1 Den udvikling 
er simpelthen for skæv. Med to lærere har vi øgede muligheder for at undervisningsdifferentiere, 
lave faglig holddeling, co-teache og arbejde sammen på tværs af klasser og fag. Det vil uden tvivl 
skabe et fundament, hvor de øgede muligheder for at variere skoledagen vil føre til mere kreativ 
undervisning og øget faglighed og trivsel iblandt eleverne. 
 
Ydermere har det i alle årene været en udfordring at mødes og planlægge undervisningen, når læ-
rere skulle samarbejde med pædagoger. Den udfordring har vi ikke, når det er lærere, der forbere-
der og evaluerer undervisningen sammen.  
Vi siger ikke, at alle pædagoger skal ud af folkeskolen, men blot, at pendulet har svunget for langt 
ud og bør nærme sig en mere naturlig balance, hvor hovedfokus er på lærernes muligheder for at 
bedrive god undervisning til glæde for elevernes læring, udvikling og trivsel. 
 
Statsministeren sagde i sin nytårstale, at hun ville sætte alle kommunerne fri, hvilket givetvis vil føre 
til ny lovgivning, der udspringer fra samarbejdet, ”Sammen om skolen”.  
 
Vi vil i den forbindelse gerne invitere jer til en lokal udgave af ”Sammen om skolen”, hvor politikere, 
Skolelederforening, BUPL, BAFE, forældre og forvaltning sammen med os tager fat om vores skole-
væsens udfordringer med det formål at bevare et fælles skolevæsen med øgede frihedsgrader.   
 
Med forventningsfulde hilsner 
 
Ballerup Lærerforenings generalforsamling, afviklet d. 18. marts 2022 
 
 

 
1 Uddannelsesstatistik.dk 


