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Lejre Lærerforening bakker op om, at det er vigtigt med retvisende budgetter og 

budgetoverholdelse. 

Det betyder også, at der skal være balance mellem de ressourcer, der bliver tildelt og den forventede 

service og øvrige krav, der skal leves op til. 

Vores høringssvar består derfor af beskrivelse af nogle overordnede problematikker, som vi 

opfordrer kommunalbestyrelsen til at tage højde for i budgettet for 2017, samt kommentarer til de 

foreslåede omkostningsreduktioner på folkeskoleområdet. 

Overordnede problematikker i forhold til budget 2017. 

KORA konkluderede i den store undersøgelse om Inklusion i folkeskolen (der deltog 4 skoler fra 

Lejre), at manglende tid opleves som den store udfordring: 

– Der mangler hænder i klassen 

– Der mangler tid til forberedelse 

– Der mangler tid til teamsamarbejde. 

 Lejre Lærerforening kan tilføje, at vores undersøgelse i foråret 16 viste, at vores medlemmer 

oplever, at en af de helt store forhindringer for at kunne leve op til de høje forventninger og krav om 

Kvalitet i undervisningen er tid til forberedelse og mulighed for kompetenceudvikling. 

På samme måde viste kommunens APV, at der ikke opleves at være balance imellem krav og 

arbejdsmængde. 

Vi ved også, at gode vilkår for kompetenceudvikling er med til at tiltrække og fastholde lærere og 

børnehaveklasseledere. 

Desuden er der mellem KL og DLF enighed om, at ”Kommunalbestyrelsens beslutninger om 

ressourceallokeringen til og de politiske prioriteringer for folkeskoleområdet tager højde for, at det 

er muligt for lederne at leve op til de lovgivningsmæssige krav, der er på området” (bilag 4 til 

Overenskomsten fra 2015). 

Kommunalbestyrelsen opfordres derfor til, at der i budget 2017 er en tydelighed om, hvordan denne 

ressourceallokering har fundet sted. 

For at sikre budgetoverholdelse på de enkelte skoler opfordrer vi til at sætte fokus på den 

gennemsnitsløn, som skolerne tildeles løn efter. 

 

Kommentarer til forslaget om Omkostningsreduktioner på Folkeskoleområdet. 

Folkeskolerne har i 2016 allerede bidraget med 5,1 mio. jvf. Forventet regnskab. 

På skolerne spares der på timer til Pædagogisk Læreringscenter og AKT/LKT. Ikke begrundet i 

pædagogiske argumenter men udelukkende grundet økonomi. 

Såfremt skoleområdets budget fortsat skal bidrage, er det vores opfattelse, at det skal ske på 

aktiviteter, der ikke direkte har indflydelse på hverdagen og arbejdsmiljøet på skolerne. 

Vi kan foreslå: 

 Reduktion af uddannelse til ledere - måske mere end de 15 pct., der er lagt op til 

 Svømmeundervisning, idet det bør vurderes om udgifterne står mål med den undervisning, 

der kan foregå på to måneder. 

Vi kan på ingen måde anbefale, at reduktion i tid til læringsvejledere og færre ressourcer til 

efteruddannelse til medarbejderne vedtages. Der er investeret i uddannelse af læringsvejledere i år, 

og forslaget vil medføre begrænsning i mulighed for at gøre brug af de opnåede kompetencer. 

Desuden forventer vi, at en ændring af Tildelingsmodellen afventer yderligere analyser.  
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