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Til Kommunalbestyrelsen 
v. Borgmester Ove E. Dalsgaard 
 
 
Ballerup Lærerforening, forsamlet til generalforsamling den 11. marts 2005 skal herved 
udtale følgende: 
 
 
Alle vejlederne har gennem mere end et år været igennem en opslidende proces med 
stor usikkerhed om den fremtidige vejledning. De fleste vejledere har på grund af den 
fremtidige struktur inden for UU-Vestegnen valgt at slutte deres arbejde som vejleder, 
et arbejde, som flere af dem med succes har været med til at bygge op gennem de 
sidste 15 – 20 år.  
 
Syv vejledere forventes at begynde til august, men de har ikke kunnet give et bindende 
tilsagn, fordi situationen på en række områder er uafklaret: 
 
Forhandlingerne om løn- og arbejdsvilkår trækker i langdrag og er nu på det seneste 
endnu engang udskudt, denne gang til april.  
Det er endnu ikke besluttet, hvilke funktioner den enkelte vejleder skal varetage.  
UU-Vestegnen har endnu ikke udarbejdet en organisationsplan, og derfor er det svært 
at se, hvordan unge og deres forældre fra Ballerup Kommune vil blive betjent i UU-
Vestegnen.  
 
Dette har stor indflydelse på skolernes arbejde, idet skolerne er i fuld gang med at 
planlægge næste skoleår.  
 
Usikkerheden fortsætter ufortrødent på en måde, som vi ikke kan genkende i Ballerup 
Kommunes personalepolitik. Vi frygtede for et år siden for konsekvenserne af at 
kommunen spillede sig sin indflydelse af hænde ved at overlade til bestyrelsen for UU – 
som er sammensat af embedsmænd fra de 6 kommuner i § 60 selskabet – at varetage 
kommunens interesser i forhold til skole- og ungdomsvejledning.  
Desværre ser det ud til, at bekymringen var velbegrundet. 
 
Vi finder det uanstændigt og vil opfordre til, at der tages politisk initiativ, til at denne 
form for personalepolitik ophører. 
 
 
 
Venlig hilsen 
 
John Jensen 
Ballerup Lærerforening 

 


