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Bestyrelsen finder det modigt, at man i Ballerup kommune så tidligt har valgt at lave en delevaluering af
skolestrukturen. Det bemærkes at der forholdsmæssigt er en stor overrepræsentation af ledere ift.
medarbejdere i interviews.
Rapporten peger på flere forventede effekter i strukturen omkring skoleforvaltningen, såsom
distriktsledergruppen og ledelsen af og med de pædagogiske afdelingsledere i de nye distriktsskoler.
Skolebestyrelsen bemærker, at Baltorpskolen siden sin start har haft en vist gennemløb på ledersiden,
hvilket ikke kan undgå at have indflydelse på implementeringen.
Baltorpskolen har med sine to afdelinger med ca. 1,2 km imellem sig, ikke i forventet grad oplevet sig som
én skole. Det arbejdes der på, både fra skolebestyrelsens, ledelsens, personalets og elevernes side. Vi håber
på, at muligheden for lokal selvbestemmelse i højere grad bliver muligt. Det kan være en overvejelse at
samle udskoling på en af matriklerne på Baltorpskolen.
I evalueringens næste le, kan kommunen med stor fordel undersøge personalets oplevelser, især lærere og
pædagoger. De er underrepræsenteret i denne undersøgelse, hvilket også kommer til udtryk fra
personalets side.
Det største og mest overraskende fravær, når man tænker på Ballerup Kommunes ønske om at inddrage
borgerne, er den eklatante mangel på forældres og elevers stemme. De små 5000 elever er de direkte
brugere af tilbuddet i folkeskolen. De bruger 30, 33 eller 35 timer i skolesystemet, alt efter alder, men er i
stor grad underrepræsenteret i undersøgelsen.
Det vil samtidig have klædt undersøgelsen og være formålstjenstligt at inddrage forældrenes oplevelse af
skolestrukturen som aktive interessenter af kommunens tilbud. Ballerup kommune kan med fordel sikre sig
input fra forældrene, for fortsat at kunne bibeholde den store andel af elever, der bruger den lokale
folkeskole, set i nationalt perspektiv.
Evalueringens temaer omkring ledelse af kerneopgaven og samspillet mellem specialtilbud og
almenområdet, er forsat temaer som kræver mere koordinering, både på tværs af matrikler og på tværs af
almen og specialområdet. Skolebestyrelsen ser frem til at følge evalueringen af overnævnte områder.
Vi håber på, at det nye Børne- og Skoleudvalg har mod og vilje til at sikre, at de overnævnte grupper
kommer mere til orde i den næste evaluering. Vi ser samtidig frem til fortsat at være med til at udvikle den
lokale folkeskole i Ballerup.
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