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Ballerup Kommune  
Att:  Kommunalbestyrelsen  
  
 
 

Vedr. virksomhedsoverdragelse af 10. klasse til CPH West  
 
Nærværende høringssvar er inddelt i tre afsnit, som omhandler: (1) beslutningsprocessen, (2) indhol-
det i 10. klasse, (3) ansættelsesvilkår for de berørte lærere. 
 
(1) Beslutningsprocessen  
Det er pokkers ærgerligt endnu engang at måtte indlede et høringssvar med en bebrejdelse af den 
proces, som går forud for den beslutning, som forventes at blive truffet, således at virksomhedsover-
dragelsen af 10. klasse kan finde sted med opstart på CPH West pr. 1. august 2015. Det havde været 
naturligt, hvis 10. klasse var blevet behandlet seriøst som en del af kvalitetsanalysen, men det skete 
aldrig. Tilbage står, at vi som faglig organisation ikke på noget som helst tidspunkt har været formelt 
inddraget i tankerne om 10. klasse. Hverken tidligt, undervejs eller i den afsluttende fase. Vi har ikke 
været inviteret til ét eneste møde med 10. klasse på dagsordenen. Det bringer os i en situation, hvor vi 
bliver alt for optaget af mangler, da vi ikke er blevet grundigt orienteret eller har haft mulighed for at 
medvirke til at kvalificere beslutningen og dermed indholdet i det kommende 10. klassetilbud. Vi vil 
endnu engang appellere til, at vi bliver inddraget tidligt og taget alvorligt, når kommunen går med tan-
ker om at ændre på forhold, som har betydning for skolevæsenet og/eller vores medlemmer.    
 
(2) Indholdet i 10. klasse 
Vi er naturligvis ikke blinde for, at 10. klasse i efterhånden en del år har været ugleset af både politike-
re og interesseorganisationer, som ikke tillægger 10. klasse nogen større værdi, men primært opfatter 
det som en unødvendig merudgift. Ikke desto mindre er vi ganske optaget af, at 10. klasse for mange 
elever er et både nødvendigt og værdifuldt tilbud. Det er vores opfattelse, at 10. klasse tjener mindst 3 
formål og fortsat bør gøre det:  

 Styrkelse af den enkelte elevs modenhed 

 Faglig opkvalificering  

 Afklaring ift. fremtidig uddannelsesvej 
 
10. klasse skal funderes på den brede faglighed og dannelse, og vi kan være bekymrede for, at man ved 
en placering på en handelsskole over tid udvikler et 10. klassetilbud, som ikke lever op til lovens be-
stemmelser. Der skal derfor føres et fornødent tilsyn.  
 
(3) Ansættelsesvilkår for de berørte lærere  
Loven for virksomhedsoverdragelser dikterer, at medarbejdere følger med, når der virksomhedsover-
drages. Vi vil udtrykke tilfredshed med, at kommunen udtaler forståelse for, at de berørte læreres ar-
bejdsforhold vil blive så meget anderledes, at deres ønske til fremtidigt arbejdssted søges imødekom-
met. Og vi deler opfattelsen af, at opstarten af et nyt 10. klassestilbud i allerhøjeste grad afhænger af 
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lærernes engagement, hvorfor det vil være meget uhensigtsmæssigt at tvinge nogen med. Og skole-
væsenet bør kunne finde plads til de ganske få lærere, som der er tale om.  
 
Herudover vil vi bede kommunen om at overveje, hvorledes næste skoleår skal forløbe. Hvordan skal 
der være kræfter og tid til, at lærerne kan give eleverne i 10. klasse et godt skoleår og samtidig udvikle 
det nye 10. klassetilbud? Det er derfor vigtigt med en hurtig afklaring, således at de lærere, som måtte 
blive en del af udviklingen af det nye 10. klassetilbud, kan blive fratrukket undervisningsopgaver i nu-
værende 10. klasse svarende til det forventelige merarbejde. 
 
 
Vi vil følge processen tæt og er ganske spændte på at se, hvordan det kommende 10. klassetilbud vil 
komme til at tage sig ud. Vi deler i hvert fald til fulde ønsket om, at de elever, som vælger 10. klasse, 
oplever et skoletilbud af højeste kvalitet.  
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