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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 lærernes arbejdstidsområde, og det har begge gange 
sat skoleudviklingen i stå og udfordret tilliden over evne. Det er ikke det værd for nogen af parter-
ne – 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 
behov for, at lærerne skulle bruge en større del af arbejdstiden på undervisning. Og vi har på re-
kordtid vendt samarbejdet fra at have været fastfrosset og perspektivløst til nu at være konstruk-
tivt og udviklingsorienteret. Og dette skoleår har da også allerede vist, at energien og engagemen-
tet trives i Ballerup Skolevæsen. Der er masser af udfordringer, og mange sten skal lægges, mens 
vi træder dem, men det sker med stor ordentlighed og respekt mellem parterne og med udgangs-
punkt i værdier om samarbejde, tillid og dialog.  
 
I disse måneder forhandler vi i Ballerup om en forlængelse af aftalen, og vi arbejder målrettet mod 
en bedre anvendelse af rammerne i A08. Det indebærer åbne drøftelser; fx om at holddannelse og 
tilfældige vikartimer ikke nødvendigvis kræver samme forberedelse som fagundervisningen. Selv-
om vi kunne tænke os det anderledes, så er det nu engang sådan, at en ny økonomisk virkelighed 
nødvendiggør, at vi tænker på nye måder. Og her skal hver en sten vendes, og det må fordomsfrit 
drøftes, hvordan de eksisterende ressourcer bedre kan understøtte elevernes udbytte af under-
visningen og lærernes vilkår for at levere den fornødne kvalitet.   
 
Det nye tillidsfulde samarbejde har desuden været stærkt medvirkende til at igangsætte fælles 
udviklingsinitiativer på en række områder. Det er tydeligt for alle, at vi arbejder ud fra den højeste 
fællesnævner, når samarbejdet fungerer, og begge parter ser værdien af fælles forpligtende afta-
ler.   
 
Vores erfaring er, at konflikt ikke er vejen til en bedre skole! Det er derimod værdier om samar-
bejde, tillid og dialog, som skaber den gode historie. 
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