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Kære medlemmer 

Vi står midt i en brydningstid. Bomberne falder over Ukraine og verden står sammen mod 

Ruslands angreb. Ukrainske flygtninge er på vej gennem Europa og de første er allerede 

ankommet til Ballerup. Vi holder alle vejret – for ingen ved rigtigt, hvordan en presset Putin vil 

reagere. 

Ikke siden den kolde krig har truslen for atomkrig været større, og set i det lys blegner næsten alt 

andet. Jeg vil nu alligevel forsøge at rette fokus, mod hvorfor vi er samlet her i dag. Det er vi 

selvfølgelig fordi det handler om jer og jeres arbejdsvilkår ude på de enkelte skoler – i de enkelte 

klasselokaler.  

Også her står vi midt i en brydningstid. De politiske partier på Christiansborg vil alle sætte skolen 

fri. Mest markant var Mette Frederiksen i sin nytårstale, som blev fulgt op af 

Undervisningsministeren, der i folkeskolen udtaler: "Der er for mig slet ingen tvivl om, at vi 

henover de sidste 20-30 år i højere og højere grad har overstyret folkeskolen. Det har martret 

folkeskolen, fordi den i hele sin ånd nærmest står i modsætning til hele idéen om at detailstyre. Og 

det er det, der skal komme til sin endestation nu" 

Allerede fra begyndelsen af skoleåret 23/24 skal alle folkeskoler i landet have muligheden for at 

vælge en skolehverdag fuldstændig fritaget fra overordnet styring og alverdens kommunale og 

statslige regler.” 

Det lyder alt sammen smukt – for hvem kan være imod frihed? 

Frihed er et tvetydigt begreb – det er tæt forbundet til ansvar og pligt, som i sin grundessens 

begrænser den enkeltes frihed til at gøre præcis, som man vil. Love, regler og bureaukrati er her af 

en grund og måske skulle man lige overveje konsekvenserne en ekstra gang inden man forkaster 

alle regler på folkeskoleområdet som unødvendige benspænd for at skabe den folkeskole, som vi 

alle drømmer om. Det er trods alt ikke så længe siden at skolen fyldte 200 år og vi står i Danmark 

med en rig folkeskoletradition, som vi skal værne om, men det betyder ikke, at der ikke er brug for 

forandringer. For folkeskolen som bærende samfundsinstitution er i krise. 

Styringsparadigmet fra folkeskolereformen har sat sine spor, initiativer igangsættes ofte først efter 

godkendelse fra pædagogisk leder – som måske også skal have godkendelse af sin distriktsleder. 

Det skaber et trægt system med mange ord, lange kommunikationsveje og lidt handling. Vores 

TR´r rapporterer om lærerværelser, hvor den fælles stemme er blevet stækket og de pædagogiske 

og didaktiske relevante diskussioner om forandringer er begrænsede eller placeres - i et til 

lejligheden oprettet arbejdsudvalg.  

Inklusionsopgaven er større end nogensinde, lærere bliver presset ift. at levere undervisning, der 

favner alle og flere og flere forældre og elever vælger privatskolerne til. Folkeskolen var tidligere 

den smeltedigel, hvor børn fra alle samfundslag mødtes. Det billede er i løbet af de sidste 10 år 

krakeleret ganske betydeligt.  

For et par uger siden lavede Arbejderbevægelsens Erhvervsråd en analyse, der bekræftede denne 

udvikling. På landsplan var der i 2010; 47% blandede skoler og i 2020 var tallet 27%. 
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Privatskolernes andel ligger på 22%. I Ballerup står det faktisk endnu værre til. 2010 blev 46% af 

Ballerups skoler karakteriseret som blandede skoler og i 2020 er tallet 22% og konkret er det kun 

Skovlunde Skole og Michaelskolen, som lever op til dette kriterie. Det fremgår tydeligt af analysen, 

at det er de velbjergede, der flytter deres børn, da 3 ud 4 privatskoler i Ballerup slet ikke har 

elever, der er blandt de 20% fattigste. 

Så ja, folkeskolen er i krise – også i Ballerup: Men er frihed svaret eller er det blot en 

ansvarsforflygtigelse fra det rod, politikerne selv har lavet? 

Jeg vil lige trække en undersøgelse frem fra sidste uge, som i den grad tegner et billede af et 
samfund i krise.   
 
Hvert fjerde år kortlægger Sundhedsstyrelsen i samarbejde med Statens Institut for Folkesundhed 
og Danske Regioner danskernes sundhed i form af en rapport, der belyser alt fra mental sundhed 
til overvægt og rygning - og her kan man direkte aflæse den stigende mistrivsel, som vi også kan 
registrere blandt vores elever.  
Det er især den unge befolknings mentale helbred, den er gal med og kvinderne er særligt hårdt 
ramt.  
Andelen af 16-24-årige med lav score på den mentale helbredsskala er på 10 år steget fra 15,8% til 
34,4% for kvinderne og fra 8,3% til 21,2% for mændene.  Hele 52,3% af kvinderne i denne 
aldersgruppe oplever et højt stressniveau – for 8 år siden var det også højt, men her var det på 
31,2%. For mændene har samme tal udviklet sig fra 15,6% til 31,2%.  Antallet af kvinder og mænd, 
der ofte føler sig nervøse eller stressede er mere end fordoblet siden 2010, så tallet i dag ligger på 
45,4% for kvinderne og 24% for mændene og samtidig fortæller undersøgelsen at 23,5% af 
kvinderne har haft en langvarig psykisk lidelse med en varighed på mere end 6 måneder. Det 
samme tal for mændene er 12,8%.  
Der er altså noget rivravruskende galt i vores samfund. I folkeskolen og konkret i Ballerup kan vi 
aflæse det i eksplosionsagtige stigninger i antallet af diagnoser og de opgaver som den enkelte 
lærer står med, er blevet så komplicerede, at det ofte ligner mere socialt arbejde fremfor den 
undervisningsopgave, som de fleste af os lærere gik ind i lærerfaget for at løse. Der vil blive 
fremlagt et forslag til resolution, som omhandler dette forhold.  
 
Men hvad er det lige, der har gjort, at vi - og i øvrigt andre sammenlignelige lande - står i denne 
ulykkelige situation?  
For nylig læste jeg en bog – Entreprenørstaten – af Sigge Winther – nogle af jer kender ham sikkert 
fra Deadline, men i dag er han blandt andet vicedirektør i DJØF – og måske er det netop en djøffer 
med fortid som embedsmand i Finansministeriet og med erfaring som analytisk politisk journalist, 
som det er værd at lægge øre til.  
Han har i hvert fald i min optik bedrevet en ganske spændende analyse af vores samfundsudvikling 
helt tilbage fra enevælden og frem til vor tids folkestyre. Bare rolig jeg starter ikke ved enevælden 
og så alligevel lidt,   
 
men først lige en indføring i, hvad Sigge Winther bygger sin analyse op på: Som I kan se på 
illustrationen her, så anvender han betegnelsen, ”Demokratiets hus”. Det er et billede på, hvordan 
reformer bliver til. Ved fordøren udfolder kommunikativt skarpe politikere deres visioner, store 
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politiske taler holdes og vi ser debatter i medier, hvor skillelinjer mellem de politiske partier 
trækkes op.  
 
Statsministerens nytårstale er et glimrende eksempel, hvor det sidste år handlede om flere 
tvangsfjernelser og i år handlede om frihed til kommunerne. Medierne er her en ivrig medspiller. 
Deres fokus på hurtige svar og løsninger på komplicerede spørgsmål presser politikerne til at 
levere de hurtige svar, der kan trække overskrifter i medierne. Det medfører masser af drama, 
politikereksponering, seere og læsere, men sjældent til resultater i virkeligheden og virkeligheden 
er i denne model bagdøren i demokratiets hus. I selve huset finder lovbehandlingen sted og her er 
man også udfordret af, at det skal gå stærkere end tidligere.  
 
Høringsfristerne er ofte umådeligt korte, hvilket begrænser medindflydelsen fra de berørte parter 
og ofte er beslutningen taget på forhånd, så den reelle lovgivning blot bliver en skueproces, hvor 
man herefter hurtigt kan hoppe frem til fordøren med et ”door step” – interview og udsagnet: ”Nu 
har vi en aftale”.  
 
Ved bagdøren bliver lovgivningen sjældent fulgt til dørs. Her kommer embedsmændene på 
overarbejde i takt med, at reformhastigheden og kompleksisten er øget betragteligt. Igen er der 
ikke tid til at inddrage de fagprofessionelle og møgsager med diverse svigt – såsom ”Smertens 
børn” børn om inklusionens udfordringer forstyrrer kun denne boble i demokratiets hus kortvarigt.  
 
Journalister halser videre mod den næste aktuelle sag og opfølgningen på diverse reformer bliver 
ikke prioriteret i samme grad. Det skaber to forskellige former for pseudopolitik:  Den beskedne 
form for pseudopolitik, som bare er ”feel-good”, finansieret med en lille pulje. Her finder man små 
statslige kampagner for ligestilling og folkesundhed eller når der afsættes et minimalt beløb til 
barnets reform eller skattelettelser.  
Den storladne pseudopolitik vil omvendt gerne flytte voldsom rundt på det hele på den halve tid 
uden væsentlig inddragelse eller finansiering.  Omlægningen af skattevæsnet og 
folkeskolereformen er eksempler, som vi kender alt for godt. Der var gode tanker i begge 
reformer, men forberedelse og gennemførsel var pseudopolitisk og inddragelsen ikke til stede.   
 
Særligt galt går det når vi taler om de ”vilde problemer”, og dem er der blevet flere af i takt med 
samfundets udvikling. For de problemer, som samfundet står med i dag, er viklet sammen på 
mange forskellige måder. Hver gang du åbner bagdøren til en løsning, står der ti nye døre, som du 
skal forholde dig til. Det er blevet enormt komplekst og kræver lange involverende drøftelser med 
mange forskellige parter og interessenter.  
 
Øverst i illustrationen kan I se de tre T´er: Tidsoptimisme, transnationalisme og træghed. 
Tilsammen giver de en forklaring på, hvorfor det går så galt med politiske reformer i dag.   
 
Tidsoptimismen er udbredt i hele samfundet. Vi lever i et accelerationssamfund, hvor 
digitaliseringen understøtter en udvikling, hvor det hele skal være hurtigt og nemt tilgængeligt – 
mange af os har simpelthen aflært dyb tænkning, som ellers lå bag historiske politiske fremskridt. 
Det er altså ikke kun blandt eleverne, at den manglende fordybelse er et problem – det er et 
stigende samfundsproblem i alle aldre. 
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Personligt kan jeg godt blive bekymret for den nuværende regerings hang til hurtige og drastiske 
løsninger på komplicerede problemer.  Et minkerhverv blev lagt ned, hvor det nok godt havde 
kunnet betale sig, at vente lidt og lytte til de kritiske ryster, der faktisk var i rummet – men som 
måske ikke turde sige noget.   
En anden møgsag handler om Forsvarets Efterretningstjeneste, hvor et tilsyn rettede alvorlige 
anklager. Forsvarsministeriet handlede hurtigt og sendte hele topledelsen hjem.  
Den øverste chef har været fængslet indtil midt februar, hvor en kommission i øvrigt frikendte 
ham på alle punkter. Han er dog stadig anklaget for læk, ligesom den tidligere forsvarsminister 
Claus Hjort Frederiksen er det. Mediechefer er undervejs i forløbet blevet advaret mod at udtale 
sig og kritikken har været uhørt hård fra tidligere ministre og departementschefer.  
 
Et af lækkene drejer sig om, at Forsvarets efterretningstjeneste lækkede en rapport, der talte stik 
imod regeringens egen politik om ikke at hjemtage de syriske kvinder og børn, der havde fulgt 
deres mænd i krig for Islamisk Stat. Sikkerhedsrisikoen blev brugt som argument, men 
efterretningstjenestens rapport sagde, at sikkerhedsrisikoen var større, hvis man ikke tog dem 
hjem.  
Man kan ikke lade være med at tænke på, at der i disse tider er betydelig forskel hos børnenes 
minister. Nogle flygtningebørn er mere velkomne end andre.  
 
Et tredje skræmmende eksempel er, at der i 2021 har været flere tvangsbortadoptioner end i de 
sidste 10 år til sammen. Det kommer på bagkant af sidste års nytårstale, hvor målet om et øget 
antal tvangsfjernelser blev annonceret. Eksperter kalder det for en forsimplet og unuanceret 
tilgang, men alligevel er der kommende lovgivning på bordet, som vil skubbe yderligere til 
grænsen for, hvornår børn kan fjernes fra deres biologiske ophav.  
 
Det transnationale ”T” henviser til, at de fleste problemer i dag er grænseoverskridende. Tænk 
blot på terror, klima, skattely, pandemier og migration. Alt sammen ”Vilde problemer”, som vi ikke 
kan løse alene i Danmark. Men uddannelsesområdet er også blevet transnationalt.   
Det var Pisa-chokket, der i sin tid førte til indførslen af de Nationale Test og senere hen 
folkeskolereformen. Vi benchmarker fortsat nationalt og internationalt elevernes læring, og som 
jeg nævnte tidligere, så deler vi problemer med mistrivsel med sammenlignelige lande. Der er 
altså også nogle transnationale forklaringer på denne udvikling. Mit bedste bud er 
konkurrencestatens æra, som bestemt ikke kunne afgrænses til dansk territorium alene.  
 
Det sidst ”T” omhandler, at vi har en stor træghed i det moderne statsapparat. Et hvert politisk 
tiltag bliver kompliceret af, at det vrimler med strukturer, aktører, kulturer, interesser, niveauer og 
regler om udøvelsen af politik. Det er som et kludetæppe, der sirligt gennem årene er blevet mere 
og mere forbundet og forviklet med hinanden. Det gør det svært at se, hvor et problem starter og 
slutter. 
 
Som et eksempel nævner Sigge Winther ligestilling, som er blevet mere og mere centralt ovenpå 
sidste bølge af MeeToo, men det er svært at gøre noget ved i folketingssalen. For ligestilling er lige 
så meget et spørgsmål om opdragelse ud fra kønnede stereotyper i daginstitutionen, til normer for 
kønnede uddannelsesvalg i skolen, adfærden og kulturen på arbejdspladsen eller familierelationer 
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og opgaver og barsel i hjemmet. Situationens alvor eller komik – om man vil, illustreres af, at 
ligestillingsministeriet har hørt ind under et tocifret antal ministerier – herunder klima, bolig, 
fødevare, beskæftigelse og nu transportministeriet.  
Da velfærdsstaten blev opbygget, var der bogstaveligt talt brede marker at opbygge nye bygninger 
på, men i dag skal et hvert nyt skridt forholde sig til eksisterende bebyggelse. En ny lov skal altså 
forholde sig til alle andre love og kan sjældent laves helhjertet uden at skubbe til andre loves 
virksomheder.  
 
I den sammenhæng er det måske lettere at forstå, hvorfor politikere og andet godtfolk forfalder til 
nemme hurtige løsninger, når kompleksiteten bliver for stor. Det er vel dybest set også den 
tendens vi kender, når behjertede borgere og politikere synes, at lige netop deres mærkesag skal 
på skoleskemaet.   
 
Lærer Anders Thorsen har årligt lavet en liste med sådanne skemaforslag. Her kan I se et udtræk af 
en i øvrigt meget lang liste. Forestil jer et skema med basale overlevelsesteknikker efterfulgt af 
videnskabelig racisme og til sidst understøttende undervisning med toiletvaner.  
 
Nå tilbage til enevælden: Den gang kunne man faktisk lave langtidsholdbar lovgivning, der var 
kendetegnet af en højere inddragelse af de parter loven berørte end det ofte er tilfældet i dag – 
man gav sig god tid. Man tog ét skridt ad gangen. Så vurderede man de indhøstede erfaringer, og 
først derefter tog man næste skridt. Man gik ofte under implementeringen af reformerne i dialog 
med de berørte dele af befolkningen, som herved fik medindflydelse.  
Jeg synes det er ret vildt, at man under enevælden faktisk var mere demokratisk ved bagdøren 
end man er i dag. Lovgivningen var også mere langtidsholdbar. I 1789 begyndte staten på en 
skolereform med målet om, at bondebefolkningen skulle uddannes og i 1814 kom der 
undervisningspligt. Sammen med de nordiske lande var Danmark et af de første lande, der 
tacklede analfabetismen. Først i 1937 blev skolens formålsparagraf ændret.  
Illustrationen her viser statens udvikling gennem tiden. 
Jeg vil ikke dvæle ved de første udviklingstrin, men som I kan se, så kommer der flere og flere lag 
på staten og endnu engang står vi midt i en brydningstid.  
 
Coronapandemien, klimakrisen og nu krigen i Ukraine har været med til at sætte grundlæggende 
spørgsmålstegn ved den måde vi tænker økonomi på. EU har lavet gigantiske lånepakker, man 
planlægger for første gang i 20 år at overskride budgetloftet med øgede forsvarsudgifter og 
statsøkonomier eksperimenterer med andre regnemodeller, hvor lykke fx bliver sat på bundlinjen 
fremfor nytteværdi. 
 
Konkurrencestatens stamfader – Ove Kaj Pedersen udtalte i Deadline, at vi bevæger os ind i en ny 
og mere etisk økonomisk tidsalder. Så det ser ud til at det sidste – upopulære udviklingstrin – 
konkurrencestaten nærmer sig sin endestation.  
 
Vi kommer ikke til at slippe af med konkurrencestaten fuldstændig – ligesom konkurrencestaten 
heller ikke lykkedes med at fjerne velfærdsstaten – heldigvis. For vi skal huske, at 
konkurrencestaten kom af en grund – udgifterne stak af i velfærdsstatens sidste æra og der var 
behov for effektiviseringer, hvis kerneopgaven i velfærdsstaten skulle bevares – det blev dog taget 
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alt for langt ud, hvor styring ud fra måltal, benchmarks og ekstra ledelseslag betød af den faglige 
stemme blev stærkt decimeret.  
Ingen ved præcis, hvad den næste overbygning på staten kommer til at indeholde, men Sigge 
Winthers bud er Entreprenørstaten, hvilket i sin grundessens handler om, at vi bliver nødt til at 
binde fordøren tættere sammen med bagdøren.  
 
Der er behov for en ny form for politikudvikling, hvor hastigheden begrænses og der skabes tid og 
plads til at viden fra eksperter og faglige interessenter i langt højere grad bliver involveret i 
politikudviklingen end nu.  
Det er bydende nødvendigt at vi skaber forpligtelser til at skabe kommissioner, der arbejder med 
de vilde problemer og peger på fagligt velfunderede løsninger.   
 
Politikere og journalister skal interessere sig langt mere for implementeringen ved bagdøren og 
konkret foreslås en ”eftermæleklausul”, hvor politikernes vedtagne lovgivning bliver evalueret 1-2 
gange i løbet af deres valgperiode. Det vil forhåbentlig føre til mere langsigtede løsninger.  
 
Når store reformer rulles ud, skal det gøres gradvist, som pilotprojekter, hvor tilpasninger sker 
undervejs i et tæt samarbejde mellem politikere, embedsfolk og praktikere.  
Vi skal have et samfund med visioner, hvor vi sammen gennem partnerskaber tager fat om og 
prioriterer få udvalgte områder. Statens vidensmonopol skal brydes og der skal skabes bedre vilkår 
for ambitiøse tænketanke og kritiske stemmer. Vi skal have et opgør med den snærende 
forligskultur, hvor forlig mange gange fører til kompromiser, der ikke skaber den ønskede 
udvikling.  
 
Et eksempel fra vores verden er, at nu skal de nationale test ændres og selve testformen bliver 
isoleret set mere faglig og anvendelig for lærerne og forhåbentligt også for eleverne, men man vil 
fortsat benchmarke resultaterne nationalt, hvilket hele tiden har været hovedproblemet med de 
nationale test. For når vi sammenligner elevresultater på tværs, så får de større betydning.  Det 
forplanter sig gennem hele skolesystemet og ender til sidst som en af de mest velunderbyggede 
forklaringer på den stigende mistrivsel i vores skole og samfund. Vores alt for store fokus på 
præstationer.  
 
De nye nationale test, muligheden for de kortere skoledage og bevægelsen fra digitaliseret 
elevplan til meddelelsesbog er alle eksempler på lovgivning, der udspringer af et politisk og fagligt 
partnerskab og samarbejde, der hedder ”Sammen om skolen”.  
Som I kan se af eksemplet med De Nationale Test, så er politiske kompromiser, der ikke bygger på 
viden stadig et vilkår, men trods alt bevæger vi os i den rigtige retning. De næste områder som 
”Sammen om skolen” skal arbejde med er inklusion og praksisfaglighed i skolen og især det første 
er der virkelig brug for at få taget fat om.  
Som tallene understreger i indledningen af min beretning, så er den stigende mistrivsel i 
samfundet et af hvor tids ”vilde problemer” og selvom vi årligt kan følge en statistik, hvor tallene 
bliver mere og mere deprimerende, så er det påfaldende, at man mangler forskning, der til fulde 
forklarer, hvorfor det ser så grelt ud.  
Teorierne er mange og den mest vægtige er det omsiggribende præstationsfokus, som skolen og 
samfundet er og har været bærere af, men også biologiske faktorer, som at man nu ved, at man 
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faktisk kan være genetisk disponeret for fx stress, hvor risikoen øges betragteligt, hvis mor er 
stresset under graviditet – og vi har lige set, hvor mange kvinder i alderen 16-24, der er stressede. 
 
 Den høje klassekvotient, hvor man som lærer er magtesløs ift. at nå hele vejen rundt og favne det 
mangfoldige klasserum med de øgede behov for samtale og støtte,  den specialiserede viden, der i 
den grad efterspørges, men som er blevet vanskeligere at rekruttere, da man stort set samtidig 
med inklusionsreformens indførsel fjernede specialundervisning som linjefag,  vi er blevet færre 
lærere pr. elev i løbet af de sidste 10 år og den øgede mulighed for at holddele og co-teache med 
faglige formål er blevet begrænset. Lige netop her har vi et forslag til resolution, da det 
økonomiske incitament til at ansætte pædagoger i stedet for lærere har medvirket til en alt for 
skæv udvikling.  
 Danske børn ser rigtig meget skærm og meget tyder på, at det ikke bliver brugt så reflekteret, som 
det burde og det i sig selv kan føre til mistrivsel,  så er der de moderne forældre, som ikke stiller 
mange krav og helst undgår konflikter,  forskningen er til gengæld meget specifik, når det kommer 
til normeringer i daginstitutioner – nu er der kommet minimumskrav, der lever op til standarden, 
men også her oplever man flere børn med særlige udfordringer,  de sociale faktorer spiller ind, 
hvor man er dårligere stillet, hvis man kommer fra en familie med lav indtægt og lavt 
uddannelsesniveau  og den manglende støtte og hjælp på det rigtige tidspunkt uden alt for lang 
sagsbehandling kender vi også alle til.  
 
 Med sådan et ”vildt” problem, så er det for let købt for politikerne at stå ved fordøren og sætte 
det hele fri – uden at man i øvrigt beskæftiger sig med den enorme kompleksitet, som inklusionen 
indeholder og uden, at man lader ressourcer følge med.   
For hele inklusionsindsatsen er i sig selv et lysende eksempel på, hvad man ikke skal gøre, når man 
vil løse et ”vildt problem”. Først gennemførte man en kommunalreform i 2007, hvor amterne blev 
nedlagt og hovedansvaret for de specialiserede elever blev placeret hos kommunerne. Høj 
specialiseret viden gik her tabt, da man ikke genetablerede tilbud i samme omfang og kvalitet.  
 
Eftersom udgifterne til det specialiserede område steg, indførte man for 10 år siden 
inklusionsreformen. Hensigten var at føre eleverne tilbage til almenområdet og formålet var både 
etisk og økonomisk. Samtidig var reformen også bundet op på konkurrencestatens idealer om, at 
uddannelse til alle skulle være drivkraften i vores konkurrenceevne mod konkurrerende 
nationalstater.  
Man glemte fuldstændig implementeringsdelen, hvor den faglige viden kunne blive sat i spil. Fra 
den ene dag til den anden stod man i almenområdet med elever med specialbehov og det eneste 
man fik var lidt kursusvirksomhed.  
Ressourcerne fulgte ikke med som lovet og kort tid efter ramte endnu en gigareform – 
folkeskolereformen, krydret med Lov 409. Nu skulle der målstyres, testes og alle lærere skulle løbe 
hurtigere i en skole, hvor de slet ikke havde været involveret i de voldsomme politisk besluttede 
forandringer.  
 
I årevis har vi haft et merforbrug på det specialiserede område og i år er det særligt slemt grundet 
dårlig regnskabspraksis og corona, der har ført til endnu flere børn i mistrivsel. 
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Center for børne- og ungerådgivning har oparbejdet et merforbrug på næsten 40 millioner. De 20 
millioner havde man fundet en løsning på blandt andet gennem en forhøjelse af taksten ved 
visitation, men de sidste 20 millioner var ikke ventet og blev først opdaget ved årets slutning.  
Det har ført til en økonomisk krisesituation i Ballerup med indkøbs- og ansættelsesstop. 
Kommunen vil ekstraordinært arbejde tidligt med budgettet for 2023 og man har tegnet et 
risikobillede, der tilsiger, at vi skal spare 3,5% på servicerammen, hvilket svarer til lidt under 100 
millioner. Vi vil dog gerne have gennemgået disse risikoberegninger minutiøst, da jeg har hørt på 
de indre vandrør, at man nærmere har tegnet et højrisikobillede end et reelt risikobillede og det 
kan betyde mange millioners nedskalering.  
 
Servicerammen er en del af budgetloven og hvis kommunen overskrider med for meget, så 
kommer der økonomiske sanktioner. Ballerup Kommune har masser penge og vi har politikere, 
som egentlig gerne ville frisætte flere midler, men grundet budgetloven er det ikke en mulighed.  
Så kære landspolitikere, når man kan dispensere budgetloven for forsvaret, så burde man også 
kunne dispensere for børnene – det varer trods alt ikke længe før ukrainske flygtningebørn også 
skal inkluderes i vores fælles læringsrum. 
 
For at gøre en svær situation endnu værre, så har flere skoler også selvstændige økonomiske 
udfordringer, der har ført til drastiske ændringer. Mest udsat er man på Måløvhøj Skole, hvor 
samtlige vikarer er blevet sendt hjem og lærere med andre funktioner, såsom vejledere og AKT-
folk nu skal ud at være vikarer.  
 
Merforbruget er her så alvorligt, at det ser ud til at disse begrænsninger fortsætter hele det 
kommende skoleår. Det tærer på det psykiske overskud, der i forvejen ikke er stort ovenpå en lang 
periode med corona. Nu havde man lige glædet sig til almindelig skolegang med fuldt blus på de 
projekter, man har været forhindret i at gennemføre og så er denne situation uvægerligt som at få 
en kold spand vand kastet i hovedet.  
Baltorpskolen er også ramt på økonomien, hvilket også her skaber usikkerhed om indsatser og 
projekters gennemførsel.  
Begge steder er det økonomiske incitament nu kun blevet endnu større til at undgå at visitere 
elever, der ellers ville have profiteret af et specialiseret tilbud.  
 
Jeg savner i den grad en ærlighed i systemet, når der opstår merforbrug. På Måløvhøj og Baltorp 
er det ledelsens ansvar, at budgettet er skredet og så kræver det, at man kommunikerer åbent til 
både forældre og lærere om, hvilke konsekvenser det får.  
På samme måde bør der være en ærlighed i rummet, når man ikke har råd til at visitere en elev 
videre, som alle parter kan se ville profitere af det. Nogle gange hjælper det fra ledelsesside at 
anerkende og vise, at man deler den opfattelse lærerne står med, selvom man ikke har økonomisk 
råderum til at gøre det optimale.  
En uærlighed i dette rum kan føre til, at der argumenteres for, at det i virkeligheden er bedst for 
barnet at blive i almenområdet med henvisning til, at statistikken siger, at 
specialundervisningselever ikke klarer sig godt i livet, så bliver der måske også sat spørgsmålstegn 
ved lærerens børnesyn eller evne til at danne relationer.  
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Tænk hvis man gjorde på samme måde i ældreplejen. Det er alligevel sjældent, at man siger, at det 
er til den ældres eget bedste, at de nu kun kan komme i bad hver 14 dag. 
 
På kommunalt niveau har jeg efterspurgt en detaljeret redegørelse over merforbruget på Center 
for børne- og ungerådgivning og kan først få en fyldestgørende gennemgang i slutningen af april. 
Jeg ved dog at dagbehandlingselever er hovedårsagen til, at økonomien skrider. I 2018 var der 32 
dagbehandlingselever fra Ballerup, der var visiteret til private special- og behandlingsskoler, lige 
nu er der 102. Hver private dagbehandlingsplads koster i snit 1 million kr. Til sammenligning koster 
en plads i Kasperskolens dagbehandlingstilbud ca. 650.000 kr.  
Jeg har på min vikarrunde blandt andet været på besøg på Kasperskolen og har ved selvsyn set et 
specialiseret tilbud af høj kvalitet med en god normering. Det skriger til himlen, at nedlagte 
specialiserede tilbuds kerneopgave nu varetages af private, hvor usikkerhed om kvalitet og 
økonomi er et grundvilkår.  
 
Erkend venligst den fejlslagne og dyre strategi og opret hurtigst muligt tværkommunale eller bare 
en Ballerup Specialskole, hvor muligheden for at få tilbud af høj kvalitet til en langt lavere pris bør 
være et selvstændigt politisk mål. Havde man haft 100 dagbehandlingspladser i Ballerup, så havde 
vi haft en besparelse på ca. 35 millioner og så havde eleverne haft kontakt til deres nærområde 
med bedre mulighed for tilbageslusning, hvis de fik det bedre.  
Og apropos tilbageslusning, så kræver det også ressourcer og ordentlige fysiske rammer i 
almenområdet, hvis disse elever skal være en del af det fælles læringsrum uden, at det går ud over 
de andre elever.  
Nu har vi haft 10 år med tiltag, der ikke virker. Nu er der behov for, at de næste 10 års 
inklusionsindsats lykkes en hel del bedre - og selvfølgelig er det muligt, men det kræver oprigtigt 
samarbejde, ressourcer, at den faglige undervisning er udgangspunktet, tværfaglige løsninger, 
flere lærerhænder i klasserne og specialiseret viden. 
 
Her i marts udkommer VIVEs store inklusionsundersøgelse, som skal danne udgangspunkt for 
”Sammen om Skolens” anbefaling til politikerne og forhåbentligt vil man denne gang være mere 
involverende og gå efter langsigtede, langtidsholdbare løsninger.  
I Ballerup har vi genoptaget arbejdet i samarbejdsgruppen mellem skoler og institutioner og 
Center for børne- og ungerådgivning. Her skal et eksternt konsulentfirma afdække vores 
specialiserede tilbuds behov, kapacitet og kvalitet, og mulighederne for samarbejde med andre 
kommuner om de samlede tilbud til specialundervisning skal undersøges.” 
Herudover skal vi arbejde med mellemformer, som er tilbud på kanten mellem det almene og det 
specialiserede område og sidste punkt omhandler skolefleks-ordningen, hvor skoler kan ansøge 
om midler til at etablere skræddersyede tilbud til enkeltelever, der ellers ville have været visiteret 
til dagbehandling. 
Vi har haft de første indledende møder og det bliver interessant at se, om vi i denne økonomisk 
svære situation kan finde lokale løsninger til gavn for de mange børn i mistrivsel. 
 
Sidste år indgik vi en ny lokalaftale med Ballerup Kommune, som i vid udtrækning er en 
fortsættelse af den gamle med skærpet fokus på transparens og involvering. I har givetvis ikke 
oplevet de store forandringer, men forhåbentlig har I hørt om skoleplanen. Det er i hvert fald et 
centralt nyt element i aftalen, hvor I som lærere gerne skulle have deltaget i skolens drøftelse af, 
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hvilke indsatser, der skal prioriteres hos jer. Det er klart sjovest, hvis der er penge på kontoen, 
men mindst lige så vigtigt, når skolen fattes penge. For det skaber klart de bedste løsninger i 
medgang og modgang, når lærernes faglige perspektiv er med inde over.  
 
Samtidig er jeg også glad for, at det lykkedes at forlænge aftalen sidste år, for tænk hvis vi havde 
udskudt forhandlingerne til i år med det økonomiske bagtæppe, som er virkeligheden i dag, så 
kunne det godt have været, at det havde været et andet resultat end status quo med små 
forbedringer.  
 
Den hellige grav er dog ikke vel forvaret. Vi er stadig højt lønnede i forhold til kommunens andre 
faggrupper, hvor rekrutteringsudfordringerne er større end hos os.  
 
Vi har dog en gang været løntilbageholdende og fik vekslet det til et lavere undervisningsmax, men 
den øvelse har vi ingen planer om at gentage. I forvejen er lønstigningerne fra OK21 spist op af de 
stigende forbrugspriser, så vi vil gøre alt, hvad vi kan for at fastholde vores ellers rimelige løn. 
 
I denne uge opsagde kommunen vores fælles lønaftale for vores medlemmer i Center for børne- 
og ungerådgivning og PPR. Man ønsker individuel løn uden yderligere begrundelse og er i øvrigt 
flintrende ligeglade med, at vi netop altid har været en forening, der vægter solidaritet og dermed 
fælles lønaftaler højt. Man er også ligeglad med eller mangler forståelse for, at PPR ovenpå et 
mildest talt tumultarisk år er i knæ og det sidste arbejdsmiljøet har brug for her er, at der bliver sat 
spørgsmålstegn ved medarbejdernes løn. 
I flere af vores nabokredse, har man individuel løn og erfaringerne fra vores side af bordet er 
samstemmende, at vi står bedre med forhåndsaftaler.  
 
Fra lederperspektiv opleves det som uretfærdigt, at man ikke kan tilgodese de særligt dygtige 
medarbejdere økonomisk. Erfaringen fra vores nabokredse er på den anden side, at ledelsens 
evne til at vurdere den enkelte lærers dygtighed og arbejdsindsats ofte kommer til kort - og i 
stedet for objektive kriterier, bliver det personlige relationer mellem den enkelte lærer og leder, 
der får betydning for lærerens løn. 
Det skaber splid og unødige konflikter i medarbejdergruppen. Forskningen taler i øvrigt også imod 
ledelsens opfattelse af at bruge individuel løn som gulerod for at få medarbejderne til at løbe de 
ekstra meter. Det er nemlig noget helt andet, der motiverer os lærere.  
Det at kunne løse sin kerneopgave og gøre en forskel for andre er det absolut mest motiverende, 
uanset alder, køn, uddannelsesinstitution og sted i arbejdslivet. Det er eleverne, som lærerne 
gerne vil gøre en forskel for, men det kan også være ”samfundet” – og der er også andre forhold, 
som motiverer, fx samarbejde, tid til opgaverne, selvstændighed, indflydelse og 
udviklingsmuligheder. Men ingen af disse kommer bare i nærheden af, hvor motiverende 
kerneopgaven er. 
Løn bliver overhovedet ikke nævnt – det betyder dog ikke, at det er uden betydning – blot, at dét 
skal der være styr på, men det er ikke lønnen, der har gjort, at man valgte at blive lærer.  
Vi er selvfølgelig bekymrede over denne udvikling, for lykkes man med at få presset individuel løn 
igennem for vores medlemmer i Center for Børne- og ungerådgivning og PPR – så er det 
nærliggende at antage, at lærerne er de næste. Sidste gang afværgede vi kommunens forsøg på at 
skabe en lønforskel mellem nyansatte og os andre. Den strategi vil vi fortsat fastholde. 
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Der er nok af udfordringer at tage fat på i forhold til de kommende overenskomstforhandlinger. 
Sygeplejerskestrejken har skabt usikkerhed omkring forhandlingsfællesskabets 
sammenhængskraft og andre lavere lønnede faggrupper som pædagoger og SOSU´er vil forståeligt 
nok have hævet lønnen og hvor står lærerne i denne sammenhæng?  
DLF´s lønstrategi er, at de centrale forhandlinger som minimum sal sikre reallønnen i en stabil og 
kendt lønudvikling og at lønniveauet som minimum skal fastholdes i forhold til øvrige grupper på 
arbejdsmarkedet. 
 
Vores undervisningsmax på 25 lektioner i Ballerup er unikt i forhold til resten af landet. Der er en 
grund til, at vi ligger der. Dels har vi taget en række lokale konflikter og dels har vi nogle 
lokalpolitikere, som grundlæggende gerne vil prioritere et godt skolevæsen med gode 
arbejdsforhold for lærerne. 
 
I trængte økonomiske tider kan vi forvente, at vores arbejdsvilkår bliver udfordret og derfor er det 
vigtigt, at vi står sammen. Vi har tidligere vist vores fælles styrke og det kan der blive brug for igen.  
 
Heldigvis er vi ikke der, men det er usikre tider, hvor krig i Europa igen har vist sit grimme ansigt. 
Jeg ville ønske at jeg kunne slutte min tale med at indgyde håb om bedre tider, og hvis jeg virkelig 
skal tage de positive lærerbriller på, så tror jeg på, at en ny æra efter konkurrencestaten kan føre 
til, at man foretager anderledes kloge, langsigtede prioriteringer baseret på faglig inddragelse.  
 
Der er i hvert fald tegn på, at man i langt højere grad end tidligere er oprigtigt interesseret i at 
høre lærernes professionelle stemme. Det gælder heldigvis også i Ballerup og i særlig grad her til 
generalforsamlingen, hvor jeg håber flere af jer vil indtage talerstolen og komme med lige netop 
jeres vigtige bidrag til vores forening. 
 
Tak for ordet! 
 
 
  


