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Til kommunalbestyrelsen 
Att. Borgmesteren, Jesper Würtzen 
 

Alle i fællesskab – fællesskab for alle! 
 
Det er titlen på Børne- og ungestrategien. I en coronatid, hvor mistrivslen blandt elever accelererer 
hurtigere end tidligere, kan vi se, at det desværre bygger ovenpå en årelang trist udvikling.  
Fra 2009 til 2019 er antallet af børn med ADHD steget med 84%, autisme 84,1%, stress 63,2%, spe-
cifikke udviklingsforstyrrelser 110,1% og angst steget med 63,2%. Herudover er langt flere børn re-
gistreret med mere end én diagnose. Alt dette er tal fra Ballerup, som kun er blevet værre gennem 
pandemien. 
I Ballerup har vi gennem de sidste 10 år ligget på en inklusionsgrad på omkring de 95%. Det er gan-
ske imponerende, men udviklingen koster på det fælles læringsrum, og på den enkelte lærers ople-
velse af at lykkes med undervisningen. Særhensynene er blevet så mange, at man som lærer ofte 
står med en følelse af utilstrækkelighed. Det kan vi ikke være bekendt, hverken over for lærerne, 
eleverne eller deres forældre.  
Ballerup Kommune har lavet gode indsatser og har kastet mange ressourcer efter en tidlig indsats 
og efteruddannelse af alle lærerne gennem BAL, men når antallet af børn med særlige behov stiger 
i dette omfang, så er det umuligt at nå hele vejen rundt, og her bliver BAL-analysen et utilstrække-
ligt redskab. 
Med den elevsammensætning, som er virkeligheden i dag, så er der brug for flere lærerhænder, der 
muliggør undervisning i mindre elevgrupper – hvilket var en ganske tydelig positiv erfaring fra den 
første begrænsede genåbning i foråret 2020. Samtidig muliggør det også co-teaching, hvor det fag-
lige fokus er i højsædet. 
Og det er der brug for! Hvis vi skal fastholde de ressourcestærke elever i det mangefacetterede 
klasserum. Ellers stemmer de med deres fødder og vælger privatskolerne til. 
 
Der er også brug for bedre fysiske rammer til at løse denne opgave. Der skal være grupperum og 
tidssvarende klasselokaler, der understøtter alle elevers læring, trivsel og udvikling. Og det gælder 
ikke kun det almene område. Ordblindeinstituttet er desværre et godt eksempel på dette. Man 
mangler steder, hvor man kan trække sig hen og arbejde pædagogisk og didaktisk med den nuvæ-
rende elevgruppe, som her er kendetegnet af, at de yderst sjældent kun bokser med dysleksi. 
 
Vi vil gøre vores allerbedste for at skabe et fællesskab for alle børn i almenområdet, men når ele-
ver, der ellers ville have været visiteret videre skal fastholdes i almenområdet, så kræver det specia-
liseret viden og ressourcer, der sandsynliggør at, vi kan lykkes med dette komplekse arbejde.  
 
Samtidig ligger der en opgave på jeres bord i forhold til at skabe fælleskommunale specialiserede 
tilbud, hvor priserne ikke stikker af, som de gør på de nuværende private special- og behandlings-
skoler.  
De private tilbud er ofte kendetegnet ved høje takster og en uigennemsigtighed, der gør det svært 
helt at vurdere, om man har ramt det rigtige tilbud. Vi opfordrer derfor til, at I politikere i Ballerup 
går forrest ift. at etablere fælleskommunale tilbud, hvor vi er sikre på, at børnene får den hjælp og 
støtte, de har brug for. 
 
Med bekymrede hilsner 
Ballerup Lærerforenings generalforsamling, afviklet d. 18. marts 2022 


