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Høringssvar Budget 2020 

 

Emne / Overskrift: Børne- og skoleudvalget 

 

Fagudvalg (Sæt kryds) 

Økonomiudvalget                            _x_ 

Børne- og Skoleudvalget                _x_ 

Fritids- og Kulturudvalget                ___ 

Beskæftigelses- og  

Uddannelsesudvalget                   

Ældreomsorgsudvalget                   ___ 

Social- og Sundhedsudvalget         ___ 

Teknik- og Miljøudvalget              ___       

Afsender:  

Midtvendsyssel Lærerkreds 

 

Høringssvar: 

 
Midtvendsyssel Lærerkreds ønsker hermed at udtale sig vedrørende forslag til budget 2020 og til 
det forslåede økonomiske råderum, der er lagt frem på Børne- og Skoleudvalgets område. 
 

Budget 2020: 
Ud fra det fremlagte budget for 2020 kan Midtvendsyssel Lærerkreds desværre konstatere, at der 
endnu engang påtænkes besparelser på skoleområdet. Med et skolevæsen, der i forvejen ligger 
utrolig lavt i ressourcetildeling (lavest i regionen i 2018), vil selv en lille besparelse kunne mærkes. 
 
Det er vigtigt at have en god folkeskole i Brønderslev Kommune, da et godt skoletilbud er med til at 
gøre kommunen attraktiv at bosætte sig i for børnefamilier.  
Kommunen har tidligere ligget rigtigt fint, både hvad angår resultater i de nationale test og 
afgangsprøverne, men i Cepos´ undersøgelse af undervisningseffekten i landets kommuner, er 
Brønderslev nu dumpet ned fra en plads i top 10 til en 62. Vi frygter, at dette er et udtryk for en 
faldende kvalitet i skoletilbuddet med færre ressourcer til den enkelte elev og mindre mulighed for 
hjælp og vejledning.  
 
For at opnå et økonomisk råderum er der foreslået en række muligheder for besparelser på 
skoleområdet. For kredsen er det vigtigt, at der ikke spares mere på folkeskolen. Det er vigtigt, at 
Brønderslev Kommune fortsat kan give alle børn den nødvendige støtte, så de er bedst muligt 
rustet til en fremtidig uddannelse.  

 
Naturvejledning: 
Folkeskolereformen lægger vægt på bevægelse og aktiviteter ud af huset, og derfor vil en 
nedlæggelse af naturvejledningen være en modsætning til intentionerne bag reformen.  
Nedlæggelse af naturvejledningen vil betyde, at skolerne og daginstitutionerne selv skal løfte 
opgaven, og da der ikke på alle skoler er uddannede naturvejledere, vil dette unægtelig gå ud over 
kvaliteten. 
Der er stor interesse for natur og klima blandt de yngre generationer. Denne interesse er med til at 
motivere eleverne i den naturvidenskabelige undervisning, og her er det skolens opgave at 
udbygge deres viden gennem en spændende og højtkvalificeret undervisning, så de kan tage 
faglig kvalificeret stilling på området. 
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Lejrskoler: 
Lejrskolerne har både et undervisningsmæssigt og socialt sigte og er med til at styrke klassernes 
faglige og sociale miljø. De er med til at højne elevernes trivsel, som netop er et af formålene med 
folkeskolereformen. Unge, som mistrives i skolen – især fagligt – har væsentlig større risiko for ikke 
at komme videre i uddannelsessystemet. Det viser SFI’s rapport ”Unge i Danmark – 18 år og på 
vej til voksenlivet”. 
Lejrskolerne giver en anden mulighed for at danne relationer, både eleverne imellem men også 
mellem elever og lærere. Flere undersøgelser har vist, at netop lærerens relation til eleven er en af 
de vigtigste forudsætninger, når der skal ske en faglig indlæring. 
Når klasserne tager på lejrskole, er der mulighed for at komme ud og opleve den danske historie, 
kultur og natur i praksis. Denne oplevelse og læring sætter tydeligt spor hos eleverne og er ofte 
noget af det, de mange år efter husker tydeligst fra deres skoletid. 

 
Små klasser i indskolingen: 
Reduktion med én klassetakst vil medføre nedlæggelse af en fuldtidsstilling på de skoler, der bliver 
ramt, hvilket vil gå ud over kvaliteten i undervisning, da det betyder mindre tid til at hjælpe og 
vejlede det enkelte barn.  
Desuden risikerer man, at det er økonomien, der bliver styrende for, om små skoler i højere grad 
må gennemføre samlæsning af undervisningen på tværs af årgange. Argumentet for en sådan 
løsning bør altid være af pædagogisk og didaktisk grund.  
De små skoler med de mindre klasser er i dag gode til at lykkes med nogle af de børn, der har det 
svært på de større matrikler. 

 
Kick-tilbuddet: 
Dette er et tilbud til elever, der er skoletrætte og/eller bogligt svage, hvor de får et tiltrængt afbræk i 
hverdagen, et tilbud hvor lærerne oplever eleverne motiveres og får en opblomstring, som de tager 
med over i den fagfaglige undervisning. I Kick-tilbuddet får eleverne desuden øjnene op for nogle 
af de muligheder, der er på erhvervsskolerne, hvilket motiverer dem til en uddannelse i denne 
retning. I afrapportering for KICK 7 og 8 for skoleåret 15/16 er projektlederens vurdering, at ”KICK-
projektet i høj grad har været med til at sikre fortsat lyst til videre uddannelse for målgruppen”. Vi 
kan være bange for, at nedlæggelse af KICK-tilbuddet meget vel kan betyde øgede udgifter på 
andre områder, da en konsekvens kan være, at eleverne ikke kommer videre med en uddannelse 
efter folkeskolen. 

 
Specialundervisning: 
I specialundervisningen er de børn, der har brug for særlige rammer, særlig tilrettelagt 
undervisning og ekstra hjælp og støtte. En besparelse på området vil betyde et ringere tilbud til 
eleverne, hvilket vil gøre det sværere for dem at lykkes i hverdagen. På trods af at der har været 
fokus på at få flere børn inkluderet i almenundervisningen, viser tallene, at det ikke er lykkedes. 
Hvis dette skal lykkes, kræver det tværtimod en investering på området, så eleverne får det tilbud, 
de har brug for, mens de er i specialundervisningen og den støtte, der kræves, når de skal 
forsøges inkluderet i en almenklasse.  
 

Arbejdsmiljø:  
Som politiker har I et stort ansvar for at sikre en høj kvalitet i undervisningen og et godt 
arbejdsmiljø på skolerne. Lærerne oplever i dag, at der er alt for mange opgaver, og desværre 
opleves også, at kvaliteten i undervisningen falder pga. manglende lærerressourcer. Lærerne er 
meget pligtopfyldende og arbejder særdeles professionelt, men grænsen er for længst nået.  

 

 


