
 

 

Ballerup Lærerforening 
Danmarks Lærerforening, kreds 21 

 

________________________________________________________________________________________ 
Bydammen 9, postbox 22   Telefon   Email 
2750 Ballerup    44655051   021@dlf.org      
  

 
Finansministeriet  
Christiansborg Slotsplads 1 
1218 København K 
Att.: Bjarne Corydon 
 

Ballerup, den 19. marts 2013 

  

 
 
Lærerne kan ikke løbe stærkere! 
 

Vi kender om nogen til både den gode og den dårlige historie på skoleområdet. Vi har to gange tidligere 
været igennem en lokal konflikt på arbejdstidsområdet, og det har begge gange sat skoleudviklingen i 
stå og udfordret tilliden over evne. Det er ikke det værd for nogen af parterne – og mindst af alt for 
dem, det hele drejer sig om; eleverne.  
 
Sidste forår lykkedes det os at nå til enighed om en A08, som blandt andet imødekom kommunens be-
hov for, at lærerne skulle bruge en større del af arbejdstiden på undervisning. Aftalen har været stærkt 
medvirkende til, at vi på rekordtid har vendt samarbejdet fra at have været fastfrosset og perspektivløst 
til nu at være konstruktivt og udviklingsorienteret.  
 
Det er vores klare opfattelse, at Finansministeriets og KL’s uforsonlige krav om en ”ikke-aftale” vil kaste 
folkeskolen ud i en landsdækkende konflikt, der som minimum kan paralleliseres til det, vi to gange tid-
ligere har prøvet i Ballerup. Gennem de sidste år er 10 procent af lærerstillingerne skåret væk i folkesko-
len. Det betyder, at folkeskolereformen kun kan gennemføres, hvis lærernes vilkår for arbejdet ikke 
længere skal være anstændige. Og det kræver en ”ikke-aftale”. Når stadigt færre lærere skal tilbringe 
mere tid sammen med eleverne, så presses lærerne ud over kanten. For lærerne kan ikke løbe stærke-
re! Lad os nu bare konstatere, at det mest af alt handler om økonomi. 
 
Det kan tænkes, at lærernes arbejdstid skal aftalebelægges endnu mindre, end den er nu i A08, men det 
fordrer tillid, dialog og følelsen af retfærdighed – størrelser der i øjeblikket er helt fraværende! Kan det 
tænkes, at vi med ”ikke-aftale”-modellen bringer os i en situation, hvor lærerne igen vil komme til at gå 
mere op i arbejdstid end undervisningens kvalitet? At tage små skridt sammen på fælles vej er langt 
bedre end store skridt i hver sin retning. 
 
Vi er meget opmuntrede over det værdifulde samarbejde, som nu er etableret mellem Ballerup Kom-
mune og Ballerup Lærerforening, men det bliver mere end svært at opretholde, hvis vi efter overens-
komstforhandlingerne står i en situation, hvor lærerne er blevet kørt over. Og sådan vil billedet se ud 
rigtig mange steder i landet.  
 
Vores erfaring er, at konflikt ikke er vejen til en bedre skole! Det er derimod værdier som samarbejde, 
tillid og dialog, der skaber den gode historie. 
 
Med stærkt bekymret hilsen 
Ballerup Lærerforenings generalforsamling, den 15. marts 2013 


