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Kære kandidat til kommunalvalget d. 21.11.2017. 

I Brøndby Lærerforening er vi optaget af, at skoledagen skal fremme elevernes trivsel og samtidig 

ønsker vi at sætte fokus på lærernes arbejdsmiljø. 

Skoledagen er blevet markant længere og der er kommet flere elever med særlige behov. 

Kombinationen af de lange dage og arbejdet med børn, med fx ASF (autismespektrumforstyrrelse) 

og ADHD i almenklasser giver store udfordringer for både børn og lærere. 

Trivslen sættes på prøve af den simple årsag, at 3 ud af 4 elever finder dagen for lang
1
, at børn med 

særlige behov udtrættes hurtigere og derfor ikke kan rumme de lange dage, men også fordi der 

sjældent eller slet ikke gøres brug af § 16b, på Brøndbys skoler
2
.  

Derfor mener vi, at det mest hensigtsmæssige, over for børnene, er at korte skoledagen ned og 

bruge den overskydende tid til flere to-lærertimer, så vi sikrer kvaliteten for alle børn.  

Det mener vi, hvad mener du som kandidat til kommunalvalget 2017? 

Vi vil opfordre dig til, at tage Kandidatprøven så forældrene kan se, hvad du mener om 

skolepolitik, når de skal sætte deres kryds. 

Vi vil linke til Kandidatprøven og vores skolepolitiske holdning, på vores hjemmeside 

(http://kreds15.org/) og på vores Facebookside (Brøndby Lærerforening). 

Kandidatprøven kan også ses på Folkeskolen.dk, i perioden op til kommunalvalget. 

Registrer dig her: http://webapp.dlf.org/kommunalkandidat/login.aspx 

Håber du også vil være med.Radikale Venstre, Alternativet og Konservative m.fl. har registreret sig. 

M.v.h. 

Rikke Jørgensen  

Næstformand, Brøndby Lærerforening. 

                                                           
1
 https://www.sfi.dk/nyt/nyheder/nyheder/3-ud-af-4-elever-synes-at-skoledagen-er-for-lang/ 

 
2 (§ 16b: Kommunalbestyrelsen kan altså vælge at godkende, at tiden til understøttende undervisning nedsættes med henblik på 

yderligere faglig støtte og undervisningsdifferentiering for bestemte klasser ved hjælp af ekstra personale i klassen. Bestemmelsen 

giver dermed kommunerne frihed til at flytte eksisterende ressourcer rundt, således at de personaleressourcer, der er afsat til 

understøttende undervisning, i stedet anvendes til ekstra personaleressourcer i fagundervisningen). 
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