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 Høring vedr. budget 2022-2025 
 
Lærerkredsen Faxe Vordingborg har efter gennemgang af det foreliggende materiale, og med vores 
indsigt og viden fra skolerne og kommunen, følgende bemærkninger. 
 
Det er positivt, at vi kan se frem til tidssvarende faglokaler på skolerne, vi tør dog godt sige, at hvis 
alle faglokaler skal gøres tidssvarende – er investeringen alt for lille. Derfor er det glædeligt, at flere 
politiske udvalg samarbejder om skolernes fysiske rammer – såvel inde som ude. Vi har brug for 
solide brede politiske samarbejder på skoleområdet. 
 
Vi oplever afkortningen af skoledagen og den affødte mulighed for tolærerordninger i faglige timer 
som et vigtigt skridt i den rigtige retning. At have en lærerfaglig sparring i undervisningssituationen 
gør en forskel, og lærerne melder om positive resultater og mere nærhed for den enkelte elevs 
dannelse og uddannelse. Der er fortsat behov for sikring af tid nok med uddannede lærere for alle 
elever. 
 
Vi oplever dog en tydelig bekymring omkring reduktionsforslag, som fjerner midler til IT-indkøb til 
skolerne og den ekstraordinære pulje på inklusionsområdet. 
 
Skoleområdet er nemlig desværre fortsat et område, der ikke kan tåle mindre økonomi, det er vig-
tigt for os at være helt tydelige omkring dette.  
Det afspejles således også i administrationens anbefaling om en budgetudvidelse på 4,1 mio.kr. 
”Administrationen siger det ser ud til skoleområdet bliver økonomisk udfordret i 2022.”  
Vi er helt enige med administrationen. Vi har sagt det før og er desværre fortsat nødt til at påpege 
virkeligheden. Skoleområdet er ikke udfordret – det er udsultet økonomisk efter mange år med 
flere og flere, mere og mere komplekse opgaver.  
Der er reelt brug for en investering. Vi kender godt til kommunens økonomi. 
Derfor er det i første omgang altafgørende, at de midler der er på skoleområdet – bliver på skole-
området.  
Det eneste rigtige og fornuftige er helt at stoppe demografi-reguleringen af skolevæsenet. Vi har 
tidligere forklaret, hvorfor vi mener, det er den nødvendige vej at gå. 
For når skolerne skal levere præcis samme undervisning, præcis samme opgaver og præcis samme 
serviceniveau, bliver der i virkeligheden tale om en besparelse på rammen, som den enkelte leder 
må søge at finde i de alt for små budgetter.  
 
Sådan kan man ikke lave god skole. Og er der noget, vi er optaget af, så er det at lave god skole. Vi 
er nødt til at tage den svære samtale om, hvilken kvalitet vi vil have på vores skoler.  
For økonomi og ressourcer hænger uløseligt sammen med skolernes muligheder for at skabe et 
kvalificeret skoleforløb, med tid til og blik for den enkelte. Hvor vi kan tage højde for den enkelte 
elevs særlige forudsætninger og kompetencer som individ i fællesskabet og give det rigtige velfor-
beredte skoletilbud. 
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Selvom tilførsel af evt. budgetudvidelser falder på et trængende sted, har vi brug for varige investe-
ringer, en økonomi skolerne kan regne med og de nødvendige ressourcer til at højne kvaliteten.  
 
Derfor afventer vi også med spænding, at der snarligt træffes beslutninger omkring et bæredygtigt 
skolevæsen. Beslutninger truffet på baggrund af involvering af parterne omkring skolen. Vi har et 
stærkt og tillidsfuldt samarbejde. Det afsæt er det bedste fundament for gode politiske beslutnin-
ger. Vi skal fremtidssikre folkeskolerne i kommunen, så de kan levere det rette tilbud med den rette 
kvalitet til alle elever mange år frem. 
 
Lærerkredsen står som altid til rådighed med vores viden og er klar til fortsat at samarbejde om et 
stærkere skolevæsen i Vordingborg Kommune. Vi har brug for gode folkeskoler – det kræver, at der 
tages et politisk ansvar for at sikre den nødvendige økonomi til opgaven – der er brug for en inve-
stering og en bæredygtig skolestruktur. 
 
 Venlig hilsen, og på vegne af kredsstyrelsen 
 

 Mette Brendstrup Laursen       
 Formand og FTR         


