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Ligesom eleverne bør alle lærere have krav på ”læring, udvikling og trivsel” 
 
Børne- og ungestrategien fokuserer på alle børns læring, udvikling og trivsel. Det sigte er anerken-
delsesværdigt, og vi er med, hvis det har sin rod dybt nede i praksis og følges op af de nødvendige 
foranstaltninger.  
 
Ballerup Lærerforening har netop gennemført en inklusionsundersøgelse for at få et aktuelt indblik 
i, hvordan børnehaveklasseledere og lærere oplever arbejdet med inklusion i deres dagligdag. Ho-
vedresultaterne er desværre ikke overraskende, men det gør dem ikke mindre nedslående at læse: 
 

 92 % angiver, at de ikke ved om, eller der ikke er udarbejdet brugbare handleplaner og suc-
ceskriterier for, hvordan skolens inkluderende fællesskaber realiseres.  

 74 % er overvejende uenige eller helt uenige i, at de har mulighed for at få kvalificeret hjælp 
til elever, når de har behov for det.  

 52 % angiver, at de slet ikke har fået kompetenceudvikling i forbindelse med inklusionen. 

 72 % angiver, at de ikke føler sig uddannelsesmæssigt rustet til at undervise/håndtere de 
elever, der i dag er inkluderet i almenundervisningen. 

 45 % angiver, at de i mindre grad eller slet ikke får opbakning fra ledelsen til at inkludere 
elever i almenundervisningen. 

 87 % angiver, at de er overvejende uenige eller helt uenige i, at der ved fastlæggelsen af ar-
bejdsopgaverne er taget højde for elever med særlige behov. 

 80 % angiver, at de er overvejende uenige, helt uenige eller ved ikke, hvilke ressourcer sko-
len har fået tildelt til at skabe inkluderende undervisning, og hvordan ressourcerne er for-
delt. 

 
Sådanne resultater kan analyseres, vurderes og perspektiveres på mange måder og føre til forskelli-
ge konklusioner, men de taler deres alvorlige sprog om et nødlidende skolevæsen, som mangler 
tydelig retning og involvering af medarbejderne. 
  
Undersøgelsen ændrer ikke på, at vi er klar til at gå konstruktivt ind i arbejdet med den nye strategi 
og specifikt i arbejdet med BAL. Men den systemiske analysemodel kan ikke stå alene. Den skal 
suppleres af praksisnære støtte- og hjælpefunktioner, som er forebyggende og aflastende; det være 
sig tilførelse af to-lærertimer til holddannelse (ikke mindst i indskolingen), pusterumsordninger, 



vikardækning med læreruddannede, samt forkortelse af skoledagens længde - for bare at nævne et 
lille udpluk af de forslag, som Ballerup Lærerforening havde i sit høringssvar til strategien.   
       
Vi kan gøre en del inden for den eksisterende ressourceramme, men den har akut brug for at blive 
udvidet, hvis også vi børnehaveklasseledere og lærere skal have krav på et arbejdsliv, hvor der er 
skabt rimelige rammer for vores læring, udvikling og trivsel.  
 
 
Med bekymret hilsen 
Ballerup Lærerforenings generalforsamling, forsamlet den 17. marts 2017 
 


