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      Den 01.02.2018 
Skoler og uddannelse 
Albertslund Kommune 
 
 
 
Vedr. høring Kvalitetsrapport for skolerne 2015/2016 og 2016/2017 
 
Albertslund Lærerkreds har med interesse læst kvalitetsrapporterne og har følgende bemærkninger: 
 
Inklusion 
 
I forhold til inklusion er det værd at bemærke at andelen af elever, der modtager undervisning i den almene 
undervisning er højere i Albertslund end gennemsnittet i hele landet, selvom måltallet på 96% ikke er nået.  
 
Vi kender virkeligheden for eleverne og lærerne ude på skolerne og inklusionsindsatsen er stadig en stor 
udfordring for den enkelte lærer, som står alene i klassen med denne opgave.  
 
Kredsen ønsker endnu engang at pege på, at inklusion ikke kun løses via kurser og lignende på skolerne.  
 
Hvis inklusion skal lykkes, så alle elever lærer så meget som muligt, er det også vigtigt, at der er ressourcer 
til at sætte ind med kvalificeret støtte ved behov.  
 
Generelt 
 
Vi finder det positivt, at den fælles indsats i skolevæsnet med skolestrategien viser, at elevernes trivsel er 
stigende samt at afgangsresultaterne samlet set også er stigende. 
 
Men vi er jo ikke i mål endnu, og man kunne så stille sig selv det spørgsmål – hvordan vil det gå, hvis 
lærerne fik ordentlig tid til forberedelse og efterbehandling af deres undervisning, så de kunne bringe endnu 
mere kvalitet og faglighed ind i undervisningen? 
 
Som kredsen ser det, så vil svaret være, at så rykkede eleverne endnu mere! 
 
Det er i den sammenhæng også værd at bemærke sig, at allerede i skoleåret 2016/17, selv om der var en 
lille stigning af planlagte undervisningstimer med linjefagskompetence eller tilsvarende, så var der ansat 33 
lærere med særlige kvalifikationer, dvs. at ca. 10 % af lærerne i Albertslund på de 4 folkeskoler ikke havde 
læreruddannelsen som baggrund. 
 
Desværre er andelen af lærere der ikke har læreruddannelse steget, så den i dette skoleår har passeret de 
16 %! 
Samtidig kan vi konstatere, at der i perioden fra den 1. august 17 til den 1. januar 18 er ansat 50 nye lærere, 
og at der blandt dem er 26 (52%), der ikke er læreruddannede. 
 
Det må da give stof til eftertanke! 
 
 
Med venlig hilsen  
 
 
 
Claes Hjort    Maiken Amisse  
Kredsformand   Kredsstyrelsesmedlem 
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