
 

 

Høringssvar til budgetforslaget for 2015 

Fredericia Lærerkreds noterer sig med tilfredshed, at der ikke skal ske afskedigelse af lærere på 

skoleområdet. Fredericia Lærerkreds anerkender , at skoleområdet og Børn og Unge skal bidrage til 

besparelserne, når de for Fredericia Kommune løber op i 80 millioner kr.  

I forhold til at skolevæsenet i Fredericia er det 8. billigste i Danmark finder vi det ikke rimeligt at 

fremlægge et budget med samlet set over 9 millioner kroner i besparelser direkte på skoleområdet. 

Lærerne i Fredericia har i den sidste byrådsperiode igen og igen været ramt af store besparelser. 

Skolestrukturen er ændret gennemgribende, inklusionen er iværksat massivt og uden 

efteruddannelse af lærerne, i øjeblikket implementeres skolereformen og nye arbejdstidsregler. Alt 

dette gør, at vi ikke finder niveauet af besparelser hverken rimeligt eller fair på skoleområdet. Den 

indsats og det engagement lærerne i Fredericia har udvist igennem den forløbne svære tid står i 

skærende kontrast til budgetforslagets besparelser på skoleområdet. Vi forventer at skal opgaver må 

prioriteres før kan opgaver, og på områder ramt af massive besparelser og store udfordringer må der 

foretages velafbalancerede valg. 

Vi må på lærernes vegne bede det samlede byråd om at genoverveje prioriteringerne i budgettet og 

lade det endelige budget være præget af hensynet til folkeskolens vigtige opgave for de enkelte 

elever og deres undervisning, og ikke mindst for at skolerne skal kunne bidrage til Byrådets 

målsætning om øget bosætning og udvikling i en attraktiv Fredericia kommune. 

Fredericia Lærerkreds må påpege det utilfredsstillende i, at der på specialområdet foreslås 

besparelser med ganske omfattende konsekvenser for de specielle elever på Frederiksodde skolen. 

Der er her tale om elever med svære og komplicerede problematikker. Problematikker der ikke er 

mulige at løse uden en omfattende specialpædagogisk undervisningsindsats. I Fredericia kommune 

er det vores absolut svageste elever. Besparelsens omfang svarende til over 4,5 millioner kr. er i 

nærheden af 10 % af skolens budget, det er ikke muligt at gennemfører uden drastiske konsekvenser 

for både eleverne, deres forældre og de ansatte.  

Begrundelsen er sammenligningen med nabokommunernes niveau, men nabokommunerne har 

lavere inklusionsprocent end Fredericia, dvs. at deres elever har ”mindre” problematikker end 

eleverne på Frederiksodde skolen. Derfor er taksten lavere hos vore nabokommuner. Hvis Byrådet 

vil ”harmonisere” udgifterne på skoleområdet så vil vi foreslå at gøre det på alle områder, også 

almenområdet! 

I noten til besparelsen på specialområdet opereres der med et elevtal på 120 på specialområdet, 

dette svarer til en inklusionsprocent på 98! Fredericia Lærerkreds må fastholde Byrådet på, at det 

må være en professionel vurdering af eleven og dermed hensynet til den enkelte elevs udbytte af 

undervisningen, der afgør, hvor eleven undervises med det bedste resultat, og dermed hvor mange 

elever, der skal undervises på Frederiksodde skolen. 

Fredericia Lærerkreds ser med undren på besparelsesniveauet på almenområdet på over 4,5 

millioner kr. Netto driftsudgifterne på skoleområdet er blandt landets absolut laveste. Fredericia 

Lærerkreds er meget nervøse for at den balance, der i øjeblikket er på skoleområdet, hvor vi på 



 

 

trods af omfattende reformer m.m. kan fastholde et resultat på gennemsnitligt niveau, ødelægges 

med negative resultater til følge for både elever og lærere og dermed for folkeskolen i Fredericia. 

Fredericia kommune skal gerne fortsætte med at være en attraktiv kommune at arbejde i som lærer. 

I forbindelse med skolestrukturen har der på flere skoler vist sig flere problematikker omkring de 

fysiske forhold. Lokaler der ikke passer i størrelse til aldersgruppen, faglokaler der ikke kan rumme 

klassestørrelserne, udenomsarealer der ikke passer til skolens elevgruppe og et generelt 

renoveringsefterslæb på de skoler, eller de dele af skolen, der ikke er renoveret. I forbindelse med 

beslutningen omkring kun 50 % lærerarbejdspladser vil evalueringen sikkert vise et behov for at 

supplerer antallet af arbejdspladser på nogle matrikler. Alt i alt er der brug for mere end de 5 

millioner kr. fra anlægspuljen som byrådet meget klogt har prioriteret til Ullerup Bæk Skolen og 

Frederiksodde skolen. 

Fredericia Lærerkreds vil med dette høringssvar kraftigt opfordre Byrådet og dets politikere til at 

genoverveje besparelsernes omfang på skoleområdet generelt og i særdeleshed på Frederiksodde 

skolen, og vi opfordre til at fortsætte en nødvendig opdatering af de fysiske forhold på skolerne. 
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