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Vordingborg, den 1. august 2019 

 
 

Høringssvar vedr. budget 2020-2023 
    

Lærerkredsen Faxe Vordingborg har efter gennemgang af det foreliggende materiale, og med vores 

indsigt og viden fra skolerne og kommunen, følgende bemærkninger. 

 

I foråret blev en politisk godkendt arbejdstidsaftale underskrevet af parterne og hvilket vigtigt sig-

nal. På kredsen har vi fået en del henvendelser om vilkårene i kommunen efterfølgende, og skoler-

ne melder generelt om bedre ansøgningsfelter ved rekruttering. En god lokalaftale er starten på et 

stærkt skolevæsen. Allerede i foråret (d.29.marts 2019) skrev vi til økonomiudvalget for at under-

strege, at Faxe Kommunes serviceudgifter pr. elev ligger blandt den laveste fjerdedel af landets 

kommuner, og at dette serviceniveau efter Lærerkredsens opfattelse giver udfordringer i forhold til 

skolernes økonomi og daglige drift. Skolerne mangler ressourcer i hverdagen.  

Skoleområdet er desværre fortsat et område, der ikke kan tåle mindre økonomi, det er vigtigt for os 

at være helt tydelige omkring dette.  

 
Faxe Kommune er en af de mange kommuner i landet, hvor økonomien er under pres, og vi aner-

kender præmissen i, at dette kræver benhårde politiske prioriteringer i forhold til, hvordan penge-

ne fordeles. Byrådet har i deres vision 2030 beskrevet, at man ønsker Danmarks bedste folkeskole. 

Man har et mål om, at kvaliteten på kommunens skoler skal være den bedste i landet.  

I forhold til det fremlagte budgetmateriale synes vi ikke, det afspejler visionen. Hvis visionen ikke 

blot skal være pæne ord på et stykke papir, skal der prioriteres anderledes, og der skal være politisk 

vilje til at investere massivt i folkeskolen over en længere årrække. 

 

Da man vedtog den nye tildelingsmodel for skolerne besluttede man samtidig at ændre på lærer-

/pædagogfordelingen i den understøttende undervisning. Den blev ændret fra 60/40 til 50/50. I 

vores optik er det ikke en beslutning, der er med til at højne kvaliteten i folkeskolen. Undervisning 

bør foretages af lærere! Pædagoger er ikke et billigere alternativ til lærerne og må aldrig blive det – 

de er, med deres faglighed, et supplement til lærernes faglighed – hvis kommunen har råd til sup-

plementet! 

 

I budgetmaterialet er der stillet forslag om at spare 500 kr. pr. elev. Faxe Kommune er i forvejen en 

af de kommuner, der ligger lavt i forhold til resten af landet, når det handler om beløb pr. elev i 

folkeskolen, og der er ingen tvivl om, at en sådan besparelse vil ramme hårdt ude på skolerne, hvil-

ket også er beskrevet i materialet.  

Samtidig vil en sådan besparelse udmøntes forskelligt fra skole til skole, hvilket vi finder uhensigts-

mæssigt, hvis man ønsker et fælles skolevæsen i Faxe Kommune. Skal der spares på skoleområdet, 

bør det være en reel politisk beslutning at prioritere, hvilke serviceydelser der bortfalder - fx 

svømmeundervisning, lejrskole e.l. 
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I forhold til det beskrevne forslag vedr. ”Børn i Fællesskaber” undrer vi os over, at der - inden pro-

jektet er sat i værk - regnes med afledte besparelser allerede fra 2021. Efter vores overbevisning vil 

det i en lang periode være nødvendigt at betale for allerede visiterede elever samtidig med, at det 

nye koncept udvikles, og personalet efteruddannes. Der bør i stedet være tale om en investering i 

et område som ad åre, forhåbentlig kan udmønte en besparelse. 

Af materialet fremgår det, at der er forslag om, at spare på vedligeholdelse af bygninger og udeare-

aler samt rengøring. Samtidig er der forslået rammebesparelser og reduktioner på sygefraværet. At 

sænke rengøringsniveauet på skolerne samtidig med, at man vil sænke sygefraværet harmonerer 

dårligt. Man bliver nødt til at anerkende, at smitte-risikoen er større på en skole end på en admini-

strativ arbejdsplads – og rengøringen bør i stedet opprioriteres samtidig med, at man bør investere 

i øget fokus på trivsel og nærvær på arbejdspladserne. 

Lærerkredsen står som altid til rådighed med vores viden og er klar til et fortsat godt samarbejde 

om et stærkere skolevæsen i Faxe Kommune. Vi har brug for gode folkeskoler – det kræver, at der 

tages et politisk ansvar for at sikre den nødvendige økonomi til opgaven. 

 
Venlig hilsen, og på vegne af kredsstyrelsen 
 

Mette Brendstrup Laursen       
Formand   


