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Høringssvar 2.1O 

Midtvendsyssel Lærerkreds ser med dyb bekymring på, at Jammerbugt Kommune vælger at åbne 

budget 2019, for at gennemføre yderligere besparelser, som på nuværende tidspunkt vil få store 

konsekvenser for folkeskolen, som netop har afsluttet skoleårets planlægning! 

Midtvendsyssel Lærerkreds ser med forslaget ingen andre muligheder for skolerne end at reducere 

i antallet af personaler. En reduktion i antallet af lærere vil – i et i forvejen presset skolevæsen – 

gøre det svært at leve op til folkeskolelovens krav. 

Forslagene på skoleområdet er i direkte modstrid med justeringen af folkeskoleloven, hvor ”de 

frigivne ressourcer ved en kortere skoleuge i indskolingen skal anvendes til kvalitetsforbedringer i 

skolen og ikke som en mulighed for at gennemføre besparelser på folkeskoleområdet” (aftaletekst) 

Den forrige regerings justering af folkeskolereformen havde til hensigt at bl.a. den understøttende 

undervisning skulle hænge bedre sammen med og understøtte fagenes formål, skolens 

undervisning i fagene og obligatoriske emner og sikre en mere varieret skoledag. Endvidere var 

aftalepartierne enige om at skolerne skulle have mulighed for at lave et kvalitetsløft af den 

understøttende undervisning gennem flere personaleressourcer – så flg. blev virkelighed ude på 

skolerne: 

 Færre elever pr underviser, to-voksenundervisning, holddannelse, undervisning tilpasset 
elevernes forskellige faglige udvikling mv 

 At øge tiden til planlægning af og opfølgning på den understøttende undervisning 
 

Lærerne i Jammerbugts folkeskoler får sværere og sværere ved at kunne løse skolens 

kerneopgave, som hele tiden ændrer sig, idet skolens opgaver bliver mere omfangsrige og mere 

komplicerede. Lærerne har siden reformens indførelse kunnet konstatere, at der ikke er 

sammenhæng mellem ressourcer og tid til opgaverne! Med den varslede besparelse på 

ressourcen til almenområdet bliver der for alvor behov for at kigge på, hvilke opgaver skolerne og 

lærerne ikke længere skal løse – er det de kommunale faglige fællesskaber, hvor lærerne finder en 

smule sparring i et budget uden penge til kompetenceudvikling? Samtalen med eleven, som har 

det skidt? Eller er det den i forvejen pressede tid til forberedelse?  



 
 
Budgetaftalens tekst fra Budget 2019 om en folkeskole i top 20 og en høj professionel kapital lader 

meget tilbage at ønske…  

  



 
 

Høringssvar 2.2O 

Midtvendsyssel Lærerkreds ser med dyb bekymring på, at Jammerbugt Kommune vælger at åbne 

budget 2019, for at gennemføre yderligere besparelser, som på nuværende tidspunkt vil få store 

konsekvenser for folkeskolen, som netop har afsluttet skoleårets planlægning! 

I Jammerbugts skoler er der, som alle andre steder, et behov for at få skabt en fortsat målrettet 

kompetenceudvikling i forhold til nogle af de udfordringer, som skolen står med.  

Lærerne har især behov for efter- og videreuddannelse i forhold til børn med særlige behov, 

anvendelse af IT i undervisningen og ajourføring på egne fagområder.  Efter og videreuddannelse 

er vigtig for at holde sig up to date på nyeste materialer, nye tendenser og nye didaktiske metoder 

– hvis lærerne skal have mulighed herfor og dermed leve op til folkeskoleloven og fagenes 

målbeskrivelser kræver det mulighed for efter- og videreuddannelse. 

I de kommende år vil kommuner skulle slås for arbejdskraften, og det bør derfor prioriteres, at alle 

hele tiden udvikler sig – skolen skal være det sted, der forbereder til fremtiden. 

 

Høringssvar 2.3O Reduktion i specialressourcen 

Midtvendsyssel Lærerkreds ser med dyb bekymring på, at Jammerbugt Kommune vælger at åbne 

budget 2019, for at gennemføre yderligere besparelser, som på nuværende tidspunkt vil få store 

konsekvenser for folkeskolen, som netop har afsluttet skoleårets planlægning! 

Midtvendsyssel Lærerkreds ser med forslaget ingen andre muligheder for skolerne end at reducere 

i antallet af personaler. En reduktion i antallet af lærere vil – i et i forvejen presset skolevæsen – 

gøre det svært at leve op til folkeskolelovens krav. 

Forslagene på skoleområdet er i direkte modstrid med justeringen af folkeskoleloven, hvor ”de 

frigivne ressourcer ved en kortere skoleuge i indskolingen skal anvendes til kvalitetsforbedringer i 

skolen og ikke som en mulighed for at gennemføre besparelser på folkeskoleområdet” (aftaletekst) 

Den forrige regerings justering af folkeskolereformen havde til hensigt at bl.a. den understøttende 

undervisning skulle hænge bedre sammen med og understøtte fagenes formål, skolens 

undervisning i fagene og obligatoriske emner og sikre en mere varieret skoledag. Endvidere var 

aftalepartierne enige om at skolerne skulle have mulighed for at lave et kvalitetsløft af den 



 
 
understøttende undervisning gennem flere personaleressourcer – så flg. blev virkelighed ude på 

skolerne: 

 Færre elever pr underviser, to-voksenundervisning, holddannelse, undervisning tilpasset 
elevernes forskellige faglige udvikling mv 

 At øge tiden til planlægning af og opfølgning på den understøttende undervisning 
 

Med inklusionsloven i 2012 blev mange flere elever med behov for specialundervisning inkluderet i 

folkeskolens almindelige klasser – det har i Jammerbugt kommune betydet, at man har inkluderet 

95,1 % af Jammerbugts børn i folkeskolen (Infofolder om Folkeskolen i top 20).  

Af folkeskoleloven fremgår det, at: 

 Børn, hvis udvikling kræver en særlig hensyntagen eller støtte, gives specialundervisning 
og anden specialpædagogisk bistand i specialklasser og specialskoler. Der gives desuden 
specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand til børn, hvis undervisning i den 
almindelige klasse kun kan gennemføres med støtte i mindst ni undervisningstimer 
ugentligt (§3 stk. 2). 

 Børn, der har brug for støtte, og som ikke alene kan understøttes ved brug af 
undervisningsdifferentiering og holddannelse, skal tilbydes supplerende undervisning eller 
anden faglig støtte i henhold til §5 stk. 5. Hvis der er behov herfor, skal der gives personlig 
assistance, der kan hjælpe barnet til at overvinde praktiske vanskeligheder i forbindelse 
med skolegangen (§3a). 

 Det påhviler skolelederen at sikre, at det undervisende personale, der er tilknyttet klassen, 
planlægger og tilrettelægger undervisningen, så alle elever udvikler sig fagligt og socialt og 
trives i skolens faglige og sociale fællesskaber (§18 stk. 2).  

I 2016 udkom undervisningsministeriets inklusionseftersyn. Her kunne det konstateres, at skolens 
ledere og medarbejdere mange steder oplever, at der mangler ressourcer til arbejdet med et 
inkluderende læringsmiljø, samt at den støtte, der bliver givet, ikke imødekommer elevernes 
behov. Inklusionen er for mange kommuner blevet en spareøvelse. Dette er det samme billede, vi i 
lærerkredsen møder, når vi snakker med lærere fra Jammerbugt kommune. 

Vellykket inklusion kræver mulighed for at lave det ”benarbejde”, som er nødvendigt for disse 
udsatte børn og unge. Hvis dette forslag gennemføres vil lærerne i Jammerbugt have svære kår 
for at lave disse indsatser – der er simpelthen ikke mulighed for andet end brandslukning… Den 
brand kommer til at ulme…  

 


