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Vordingborg, den 9. september 2022 

Høringssvar vedr. budget 2023-2026. 

Lærerkredsen Faxe Vordingborg har efter gennemgang af det foreliggende budgetmateriale følgende be-

mærkninger: 

Der er forståelse for, at budgetprocessen er svær i en tid med stor usikkerhed i verden. Når det så er sagt, 

vækker det stor bekymring, når der lægges op til besparelser på skoleområdet, når Faxe Kommune i forvejen 

driver et billigt skolevæsen sammenlignet med andre kommuner. Der burde tilføres midler ikke spares. 

Skoleområdet har gennem de seneste år været inde i en stor og krævende udvikling – primært i forhold til 

strategierne Børn i Fællesskaber og Fælles om Forebyggelse. Strategierne er endnu ikke fuldt implementeret 

- stenene lægges, mens der arbejdes. 

Opgaven ude i klasselokalerne er omfangsrig og kompleks og stiller store krav til lærernes viden og kundska-

ber i forhold til at tilgodese alle elevers faglige og sociale behov i undervisningen. Det er vores oplevelse, at 

det presser mange af lærerne. De føler sig simpelthen ikke klædt på til opgaven. Magtesløshed og mang-

lende ressourcer til reelt at kunne løfte opgaven fordrer et dårligt psykisk arbejdsmiljø med højt sygefravær 

til følge. Der er brug for at skabe et større råderum, så der reelt bliver tid til at samarbejde om elevernes be-

hov og en differentieret undervisning. 

Samtidig er der brug for et vedvarende fokus på mulighederne for efter- og videreuddannelse, hvis lærerne 

skal lykkes med opgaven. Nærværende, synlig og faglig stærk ledelse ved vi også har en afgørende betydning 

for, hvordan arbejdspresset håndteres og opleves. Det bør prioriteres. 

I forhold til de konkrete nedprioriteringsforslag vil vi særligt rette opmærksomheden på følgende: 

Reduktion af vikarbudgettet med 5%: Vikarpuljen bruges ikke kun til at dække sygefravær. Afvikling af 6. 

ferieuge samt frihed i forbindelse med møder, kurser og efter- og videreuddannelse dækkes også af denne 

pulje. En reduktion vil derfor kunne få utilsigtede konsekvenser. Desuden nedbringer man ikke sygefraværet 

ved at reducere budgettet til at dække udgifterne til vikarer.  

Omlægning af kompagnonundervisningen: Vi er bekymrede, hvis musikskolens undervisere skal forestå mu-

sikundervisningen på 2. årgang alene. Musik er ikke et nemt fag at undervise i. -Også på 2. årgang har relati-

onerne mellem lærer/elev enorm stor betydning i forhold til undervisningens gennemførsel. Vi forudser der-

for udfordringer for både elever og lærere, hvis det tiltænkte forslag gennemføres. Samtidig er vi af den op-

fattelse, at musikskolens lærere ikke er interesserede i opgaven, hvis de skal undervise alene i klasserne. Vi 

stiller desuden spørgsmålstegn ved, hvorvidt der vil opnås en besparelse. Det drejer sig om forholdsvis få 

timer på hver enkelt skole, så der vil fortsat være brug for det samme antal lærere, og derfor vil det blot op-

leves som en rammebesparelse.  

Nedlæggelse af flersprogsvejlederstillingen: Flersprogsvejlederen har i sidste skoleår tilvejebragt data i for-

hold til skolernes indsats på området, og målet er at øge kvaliteten i arbejdet på sigt. Hvis stillingen nedlæg-

ges, skal der på anden vis sikres opfølgning og lovmæssig undervisning på hver enkelt skole. Vi kan være be-

kymrede i forhold til, hvorvidt skolerne hver især har de nødvendige ressourcer til at løfte opgaven. Det vir-

ker som en meget dårlig beslutning i en tid, hvor der modtages flere børn fra Ukraine, og der er en integrati-

onspolitik under udarbejdelse, hvor en flersprogsvejleder vil kunne bidrage fagligt med implementeringen. 

Opsigelse af Min Uddannelse: Hvis man vælger at opsige Min Uddannelse, skal man være meget opmærk-

som på konsekvenserne. Som det er nu, bruger mange skoler både årsplans- og ugeplansværktøjerne i Min 

Uddannelse. Derudover bruger især udskolingen platformen til forløb, materialer samt prøvemateriale. Ind-

skoling og mellemtrin bruger også platformen, men i lidt mindre omfang end udskolingen.  
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Data kan ikke flyttes elektronisk fra platformen, så en opsigelse vil betyde, at mange lærere skal genskabe de 

samme- eller lignende forløb på anden vis. Det vil koste mange ressourcer i form af lærertimer, hvilket alle-

rede har bekymret flere lærere i kommunen, som kredsen har modtaget henvendelse fra. 

 

Budgettilpasning på 5 mio. kr.: En sådan reduktion vil afstedkomme en rammebesparelse i 2023. Som Læ-

rerkreds kan vi bestemt ikke anbefale rammebesparelser, da det uundgåeligt vil påvirke lærernes arbejds-

miljø i negativ retning, når samme serviceniveau skal fastholdes inden for en reduceret økonomisk ramme. 

Politisk bør der tages ansvar for et serviceniveau, der er afstemt med de ressourcer, der reelt er til rådighed.  

 

Afslutningsvis vil vi tillade os at komme med to opprioriteringsforslag: 

Det er mange år siden, at Faxe Kommune har haft en arbejdsmiljøkonsulent. Vi kan i vores anden samar-

bejdskommune se, at denne funktion har et positivt aftryk i forhold til kommunens sygefravær og håndtering 

af udfordringer med både det fysiske og psykiske arbejdsmiljø. At én person hele tiden sætter arbejdsmiljøet 

på dagsordenen, følger op, besøger arbejdspladser, sparrer med arbejdsmiljørepræsentanter, TRIO og ledere 

gør en enorm positiv forskel. Det er tydeligt at mærke, når vi samler de tillidsvalgte fra begge kommuner. 

 

En generel opprioritering af ressourcerne i skolevæsenet vil kunne afhjælpe nogle af de udfordringer, der er. 

En helt ny undersøgelse bragt i Politiken 7.9.22 viser bl.a., at 9 ud af 10 lærere har elever, der mistrives og 

ikke får deres behov dækket i undervisningen. Det har selvsagt betydning for de pågældende elever, men i 

høj grad også for hele klassens trivsel og for lærernes mulighed for at lykkes med opgaven. Nogle af de løs-

ninger der peges på er mere forberedelsestid, to-lærerordninger og tid til det relationelle arbejde med ele-

verne. Det gør en positiv forskel for enkelte elev, den enkelte lærer og skolen som helhed. 

 

Lærerkredsen står som altid til rådighed med vores viden og indsigt. Vi ser frem til et endnu tættere samar-

bejde i regi af Sammen om skolen og er af den overbevisning, at vi i fællesskab kan udvikle og styrke skole-

væsenet i Faxe Kommune. God skole laver vi sammen. 

 

Med venlig hilsen, og på vegne af Kredsstyrelsen 

Mette Brendstrup Laursen  Stine Baad Clausen 
Formand   Næstformand og FTR i Faxe 

        


