
Høringssvar fra Fredericia lærerkreds til budgetforslaget for 2014 

Fredericia Lærerkreds ser på budgettet med voldsom bekymring og undren, og 

budgetforslaget vil medfører en voldsom kvalitetsforringelse af folkeskolen i Fredericia. 

1. Folkeskolereformen er voldsomt underfinansieret! 

2. De svageste elever bliver igen og igen ramt i spareforslagene! 

3. Byråds beslutning om at skoleområdet efter skolestrukturen ikke skulle 

spare og at lockout midlerne skulle blive på skoleområdet bliver ikke 

fulgt! 

 

Ad. 1 Budgetforslaget bygger tilsyneladende på at Børne- Ungeområdet selv kan finansierer 

folkeskolereformens udgifter. Er der taget højde for de ganske mange forhold, som man i reformen 

har besluttet? Budgetforslaget giver ikke svar på mange spørgsmål også af økonomisk karakter som 

reformen medfører. Fredericia Lærerkreds opfordrer byrådet til at indregne konsekvenserne 

af folkeskolereformen i det endelig budget.     

• Hvor meget skal lærerne undervise? Med hvilken kvalitet? 

• Hvem varetager den understøttende undervisning? Hvad betyder det for den 

sammenhængende skoledag? 

• Længere skoledag medfører øget lokalepres og øgede udgifter til undervisningsmateriale 

• Lærerarbejdspladser, de skal stå klar den 1.8.2014, til alle lærere! 

• Hvordan integreres SFO og klubområdet økonomisk i folkeskolen? Hvad med de frivillige 

foreninger?  

Ad. 2 I budgetforslaget er der mange konkrete spareforslag, der vil ramme de absolut 

svageste af skolens elever. Det er de svageste elever, der har størst behov, derfor er der også behov 

for en særlig økonomisk tildeling til disse elever. Fredericia Lærerkreds mener at de negative 

konsekvenser af disse besparelsesforslag er alvorlige, ikke kun for de svageste elever, men 

også for deres og Fredericias fremtid. Vi opfordrer til at fjerne disse besparelsesforslag i det 

endelige budget.  

• Tilskuddet til de engelske lærere fjernes og dermed fjernes også en del af det økonomiske 

grundlag for udskolingens toning/linje tankegang. Skal skolerne nedprioritere det 

internationale i udskolingen eller er det toning/linjetankegangen der skal beskæres? 

• Den særlige økonomiske tildeling til de skoler med 2-sprogede elever foreslås beskåret 

endnu engang. Det er nogle af de svageste elever rammes og indsatsen, i særdeleshed i 

Vestbyen, lider skade fremadrettet. Besparelsen hænger ikke sammen med kommunens 

indsats på det sociale område. 



 

• Specialundervisningen foreslås beskåret med en procentsats, en salami besparelse i et 

område der virkelig er hårdt præget af skolestrukturændringer, 3 afdelinger fra 3 skoler og 2 

selvstændige skoler bliver i øjeblikket til en. De elever, der har det sværest i 

skolesammenhæng, skal først fuldstændigt ændre hverdag, og oplever derefter deres 

muligheder beskåret i skolesammenhæng! 

 

• Besparelse på 10ende. Eleverne på 10ende, er de elever, der har brug for et skoleår mere for 

at kunne påbegynde en ungdomsuddannelse, deres muligheder beskæres, og ikke nok med 

det kommunens muligheder for at leve op til 95% målsætningen forringes. 

• PPR skal, i et besparelsesforslag omkring døgninstitutioner, bidrage med 

personaleressourcer. Også her vil de svageste elever i daginstitutioner og skoler opleve, at 

deres muligheder for hjælp på tale/høreområdet forringes. Helt grundlæggende behov, som 

er forudsætningen for hele livet, spares her væk. 

 

Ad 3. Fredericia Byråd har vedtaget en kæmpestor skolestrukturændring, der berører næsten 

alle elever, lærere og forældre i skolen. Skolestrukturændringen bidrager med 8 millioner kr. i 

besparelser direkte i kommunekassen, hvert eneste år fremover. Samtidig betaler skoleområdet selv 

om- og tilbygninger for 20 millioner kroner, de næste 10 år over driften.  Fredericia Byråd vedtog i 

samme anledning at skoleområdet skulle friholdes for besparelser de næste fire år. Vi er nu godt en 

måned inde i skolestrukturændringerne og nu bryder byrådet sit løfte! 

 Forårets af KL besluttede lockout betød blandt andet at kommunen opsparede 14 

millioner kroner af ikke udbetalt løn til lærerne i Fredericia. Flere forskellige politikere har 

gentagne gange forsikret borgerne i Fredericia og lærerne om at pengene nok skulle blive på 

skoleområdet. Nu bryder disse politikere deres løfte! 

Fredericia Lærerkreds opfordre politikerne i Fredericia Byråd til at stå ved de beslutninger, 

de har truffet, dermed kan politikerne også bevare deres troværdighed! 

 

Fredericia Lærerkreds oplever i øjeblikket at lærerne i Fredericia i forbindelse med de 

omfattende skolestrukturændringer og den samtidige voldsomme inklusionsindsats er 

voldsomt pressede i deres arbejdsforhold. Vores tillidsrepræsentanter og 

arbejdsmiljørepræsentanter oplever et så presset arbejdsmiljø, som aldrig før. Lærerne 

mangler tid, rum og efter- og videreuddannelse for fortsat at kunne levere en kvalitativ god 

undervisning i deres dagligdag. Nedenstående dokumenterer at dette ikke ”bare” er en følelse 

men kan dokumenteres statistisk. Vi opfordrer kraftigt byrådet til at medtage dette i deres 

overvejelser omkring budget 2014.   

 



Fredericia Lærerkreds 

Per Breckling 

 

 

 

 

Generelle oplysninger: 

1. Fredericia kommune er den 11. billigste kommune i DK målt på driftsudgifter af Økonomi 

og Indenrigsministeriet. Vi ligger over 43 millioner kr. under gennemsnittet i Danmark. 

 

2. Skolestrukturen forventer en klassekvotient på 23,8 elever i klasserne i gennemsnit mi 

folkeskolen i Fredericia, det vil være Danmarks højeste! 

 

3. Lærerne underviser ifølge de seneste UNI-C(UNI-C laver statistik for 

Undervisningsministeriet) opgørelser 35 % af deres arbejdstid, det er 5. mest i Danmark.  

 

4. Afgangsprøveresultaterne for eleverne i Fredericia ligger alt i alt på landsgennemsnittet. 

Det selvom at Fredericia har en socioøkonomisk udfordring i befolkningen og dermed i 

elevsammensætningen. 

 

   

 

 

 


