
Udtalelse vedr. ændring i skolestrukturen m.h.p. placering af 10.klasser på 
Grantofteskolen. 
 
 
Foreningen har noteret sig, at Ballerup Kommunes ønsker at etablere en særlig 
10.klasseafdeling i Kommunen. 
Det er ikke et tiltag, som vi vurderer, der peger afgørende i den rigtige retning og som på 
sigt kan medvirke til løsning af især problemet vedr. det store frafald på 
ungdomsuddannelserne.  BLF vil dog tilkendegive, at der er nogle perspektiver i 
forbindelse med opbygningen af et fagprofessionelt lærerteam og et særligt 10.klasses 
undervisnings- og læringsmiljø ved etableringen af en sådan afdeling. 
 
Foreningen vurderer imidlertid, at de pædagogiske muligheder og særlige kvaliteter i et 
sådant miljø ikke vil kunne udfoldes optimalt ved placering på én af kommunens alm. 
skoler, hvis det ikke lykkes at skabe dette egentlige 10.klasse miljø med de særlige 
forhold, som det kræver. 
 
I forhold til det konkrete forslag om at placere en sådan afdeling på Grantofteskolen er det 
vor opfattelse, at de skitserede muligheder og konsekvenser indikerer, at Ballerup 
Kommune ønsker at gennemføre en meget billig etablering med en række negative 
konsekvenser for både Grantofteskolens nuværende opgaveløsning og for den påtænkte 
10. klassesafdeling. Der er ikke sammenhæng mellem ønsket om at udvikle et løft – med 
en mulig sidegevinst ved at færre elever vælger Egeskolen – og den foreslåede 
integrerede løsning på Grantofteskolen. 
 
Det fremstår hovsa-agtigt, at løse pladsproblemerne gennem en flytning af 
Grantofteskolens ’kommunale’ specialklasser, idet det fagprofessionelle lærermiljø 
omkring disse klasser så nedlægges eller fjernes. Kommunens forslag forudsætter, at 
opbygning af de nye miljøer på angiveligt Hedegårdsskolen og Lundebjergskolen vil ske 
umiddelbart. Det er ikke foreningens vurdering af situationen.  
Foreningens holdning er, at ændringer i specialklassestrukturen i kommunen bør foretages 
efter en analyse af målsætning og midler i den samlede opgaveløsning for dette område. 
For den påtænkte 10. klasseafdeling vil det store pres på Grantofteskolens faglokaler ikke 
i tilstrækkeligt omfang kunne muliggøre den flexibilitet i undervisningstilrettelæggelsen, 
som 10.klassesmiljøet forudsætter. 
Det er endvidere uklart om 10 klasserne vil kunne få et egentligt velegnet 
undervisningsområde at fungere i, da skolens lokalesituation efter vor opfattelse vil kræve 
en del rokeringer og ombygninger, hvilket i den nuværende situation kan være svært at 
gennemføre inden skolestart 2008. 
 
Foreningen vurderer, at meget taler for, at kommunen bør udskyde igangsættelsen af 
etableringen til 2009, da der risikerer at blive alt for mange tabere i en sådan straks-
etablering.  
Ballerup Lærerforenings holdning er, at Ballerup Kommune, - når hensigten er etablering 
af en 10.klasses afdeling - herudover bør finde egnede lokaler til en 10. klasseafdeling – 
gerne midt i kommunen, så 10. klasse-eleverne får muligheden for at starte i et færdigt 
undervisningsmiljø med en fagproffesionel lærergruppe; organisatorisk kan en sådan 
afdeling naturligvis være tilknyttet én af kommunens eksisterende skoler. 



Hvis kommunen fastholder placeringen på Grantofteskolen, så vil en udskydelse give 
Grantofteskolens ledelse og lærerkollegium muligheder for en bedre implementering af 
hele den nye situation, som givetvis vil medføre ændringer i skolens afdelingsopdeling.   
Specialklassernes situation kan ligeledes afklares, således at svage elever og deres 
forældre ikke får oplevelsen af, at blive skubbet rundt som tabere i spil. 
 
Venlig hilsen 
Ballerup Lærerforening 


