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Ballerup Kommune 
Att: Økonomiudvalget & Kommunalbestyrelsen  
  
 

Høringssvar vedrørende Budget 2016  

 
Tak for det tilsendte materiale, som vi har gennemlæst med interesse og dyb bekymring.  
 
Indledningsvis vil vi udtrykke stor ærgrelse over, at kommunens økonomi nu igen er udfordret. De senere år 
med massive besparelser har været en ekstrem udfordring for organisationen, og vi vil levere det tydelige 
budskab, at der ikke kan effektiviseres eller ressourceoptimeres yderligere. Vi appellerer til, at kommunal-
bestyrelsen om nødvendigt peger på deciderede opgavebortfald og serviceforringelser og står ved beslut-
ningerne over for borgerne.  
 
Vores opmærksomhed afgrænser sig naturligvis i første omgang til folkeskoleområdet, hvor vi har valgt at 
kommentere følgende områder: 
 
1) Implementeringen af folkeskolereformen  
2) Den nye skolestruktur   
3) Inklusion og specialiseret indsats  
4) Lokalaftalen: arbejdstid og løn    
 
De behandles herunder hver for sig, selvom der er visse oplagte sammenhænge.   
 
1) Implementeringen af folkeskolereformen  
Det er vores opfattelse, at skoleområdet netop nu gennemgår så voldsomme forandringer, at vi umuligt 
kan se, at der forsvarligt kan fjernes ressourcer fra området. Opgavepresset på skolerne er enormt, og vi er 
slet og ret for få lærere til, at det hænger sammen. Vores undervisningsforpligtelse er for stor, hvilket pres-
ser den enkelte lærer urimeligt, og det levner ikke den fornødne arbejdstid til de mange andre vigtige op-
gaver, som også skal løses på skolerne. Ambitionerne både nationalt og lokalt står ikke mål med vores mu-
ligheder for at leve op til dem, og vi savner, at den kommunale ledelse på alle niveauer arbejder for at 
kompleksitetsreducere og mindske arbejdspresset.  
 
Vi mener, at der minimum mangler 50 lærerstillinger i skolevæsenet, for at vi kan løfte folkeskolereformen 
bare nogenlunde tilfredsstillende.  
 
Herudover ønsker vi konkret, at kommunalbestyrelsen arbejder for finansiering til:  

 At skolerne kan konvertere noget af den understøttende undervisning til to-lærer timer for at for-
korte skoledagene og skabe større kvalitet. 

 At lærerne inden for lokalaftalens undervisningsmaksimum kan varetage alle de understøttende 
undervisningstimer, da det vil hæve elevernes udbytte af timerne betragteligt. 

 At skolernes fysiske faciliteter understøtter intentionerne i folkeskolereformen om den sammen-
hængende skoledag, hvor variation og bevægelse er nøgleord.  

 At der etableres fornødne og forsvarlige arbejdspladser, hvilket på mange skoler fortsat er en man-
gelvare.  
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2) Den nye skolestruktur 
Al begyndelse er svær, og vi må da også konstatere, at der er ganske stor forskel på, hvordan vi er kommet 
fra start med den nye skolestruktur i de forskellige distrikter. Gennemgående må vi desværre udtrykke en 
stadig bekymring for, om modellen var den rigtige.  
 
I en budgetsammenhæng vil vi henlede jeres opmærksomhed på følgende overvejelser: 

 Nogle skolers økonomi udfordres af bestemmelsen om, at der skal oprettes minimum to spor på 
hver matrikel. Og det forværres yderligere af den 0. klassedannelse, som er blevet foretaget.    

 Ordblindeinstituttets nuværende elevoptag vil komme til at give pladsudfordringer, hvis det fort-
sætter, og afvisning af elever er uhensigtsmæssigt.    

 Allerede nu er der løbet mange flere ombygninger til end beregnet. Og situationen på Skovlunde 
Skole, afd. Nord, må i særdeleshed medføre budgetoverskridelser. Hvordan finansieres det?   

 
Vores pointe er, at kommunens prioriteringer, ift. ombygninger og mere ledelse, ikke skal finansieres af 
lærerne. Det vil være undergravende for tilliden og skolevæsenets udvikling.    
 
3) Inklusion og specialiseret indsats 
C-SI har leveret forslag nr. 5 til omprioriteringspuljen: ”Skabt investeringsrum på det specialiserede under-
visningsområde”. Vi har forståelse for, at kommunalbestyrelsen skal balancere den samlede økonomi, men 
vi vil alligevel gøre opmærksom på, at skolerne i den grad mangler de 5 millioner kroner til inklusionsindsat-
sen. Det har vi i øvrigt gjort opmærksom på utallige gange, og netop inklusion er skolevæsenets i særklasse 
største udfordring, når vi ser bort fra skolestruktur og folkeskolereform, fordi vi har måttet inkludere for 
mange, for hurtigt. Som det forholder sig i øjeblikket, er der elever, som nok får et skoletilbud, men ikke et 
skoletilbud, som er værdigt, endsige motiverende eller udviklende. 
 
4) Lokalaftalen: arbejdstid og løn  
Det er hævet over enhver diskussion, at vores lokalaftale har haft uvurderlig betydning for skolevæsenet, 
fordi den bygger på et tæt samarbejde og en ordentlig dialog. Alle de steder, hvor vi kommer, kigges der 
med længsel mod Ballerup, hvilket vi også har kunnet registrere tydeligt i forbindelse med rekrutteringen af 
lærere og ledere. Vi er attraktive, og det er vi især begrundet i vores lokalaftale, som også er et udtryk for, 
at man i Ballerup prioriterer skoleområdet og viser lærerne tillid. Det vil vi gerne kvittere for, samtidig med 
at vi vil udtrykke vores forventning om, at der ikke lægges sparekrav ned over vores lokalaftale, som gør det 
umuligt for os at finde et kompromis, når vi henover efteråret tager fat på forhandlingerne om en forhå-
bentlig ny aftale.      
 
Udover arbejdstid indeholder lokalaftalen også en lønaftale. I det samlede katalog for omprioriteringspul-
jen indgår nr. 25: ”Nedbringelse af lønniveauerne ved nyansættelse for udtagne grupper”. Det er et forslag, 
som vi er uforstående over for, at administrationen igen trækker frem, og vi vil blankt afvise forslaget, som 
vi finder helt uspiseligt. Vi henviser til det brev, som I allerede har modtaget fra alle os faglige organisatio-
ner, hvor der er foldet en række argumenter ud for, hvorfor forslaget skal forkastes. Dertil skal bemærkes, 
at vi ikke uden videre køber de beregninger, som vi hidtil er blevet gjort bekendt med.    
   
Endelig vil vi ikke afholde os fra at nævne, at vi ikke på nogen måde kan se, at det er foreneligt med Social-
demokratiske værdier at sætte medarbejderne ned i løn for at finansiere velfærdsydelser. For det er i virke-
ligheden dét, der er tale om. Hvis det er de kommunale medarbejdergrupper, som skal lukke hullet i de 
kommunale kasser, vil der ikke gå mange år, før det bliver så uattraktivt at være kommunalt ansat, at vi får 
alvorlige problemer med overhovedet at besætte stillingerne.   
 
 
Med bekymret hilsen 
 
Ballerup Lærerforenings Styrelse 
Jeanette Sjøberg & Morten Refskov  


