
  
  
  
 
 
 
 
Høringssvar, BUPL, implementering af delelement omhandlende afkortning af skoledagen 
 
 
BUPL har modtaget høringsbrev vedrørende  implementering af delelement omhandlende af-
kortning af skoledagen. 
Vi skal i den anledning afgive følgende bemærkninger. 
 
Overordnet vil vi anbefale, at man afventer de endelige resultater af forhandlingerne i  Folke-
tinget, inden man begynder at ændre drastisk i skoledagens længde. 
Det betyder, at man ikke foretager ændringer for skoleåret 21-22. 
Generelt finder vi, at der er lagt meget lidt arbejde fra ledelsernes side i at implementere folke-
skoleloven med den understøttende undervisning. Man har i for stor grad defineret understøt-
tende undervisning ud fra en traditionel tilgang til begrebet undervisning, hvilket har været med 
til at forvirre begreberne og resulteret i frugtesløse diskussioner om, hvorvidt pædagoger skul-
le træde lærerne i bedene og optræde som hjælpelærere. Det ville give mere mening, hvis 
man tager trivselsdagsordenen alvorligt, og definerer understøttende undervisning som en 
forebyggende socialpædagogisk trivselsopgave, der med udgangspunkt i omsorg og socialise-
ring sikrer basis for læring og udvikling hos den enkelte elev og i klassen/fællesskabet. Da 
denne del af elevernes udvikling hænger tæt sammen med den viden og de færdigheder, der 
opnås i den fagfaglige undervisning, bør de stadig være en del af den obligatoriske undervis-
ning og derfor fastholdes i understøttende undervisning. 
Subsidiært kan vi foreslå, at kun 0. klasserne får nedsat timetal, med behørig kompensation til 
at dække den udvidede tid i SFO. 
 
Vi skal ligeledes gøre gældende, at en eventuel øget forældrebetaling efter vor opfattelse risi-
kerer at medføre vanskeligheder ved at fastholde børnene i BFO tilbuddet. 
 
Vi skal derudover gøre opmærksom på, at dersom Ballerup Kommune fjerner understøttende 
undervisning allerede i skoleåret 21-22 ønsker vi forhandling af vilkårene, idet vi fastholder in-
tentionerne om det tværfaglige samarbejde samt ønsket om fastholdelse af fuldtidsstillinger på 
området. 
 
Med venlig hilsen 
For BUPL Storkøbenhavn 
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Fællestillidsrepræsentant Faglig sekretær

Dato: 05-07-2021
Deres ref.:

Vor ref.: FAG-2021-05925
Sagsbehandler: Randi Tielbo


