
 

 

 
 

 

Midtvendsyssel Lærerkreds ønsker hermed at udtale sig vedrørende forslag til budget 2018 og til den reduk-

tionspulje, der er lagt frem på Børne- og Skoleudvalgets område.  

 

Budget 2018 

Ud fra det fremlagte budget for 2018 kan Midtvendsyssel Lærerkreds desværre konstatere, at der endnu en-

gang påtænkes store besparelser på skoleområdet. Nogen vil muligvis tænke, at en påtænkt reduktion på ca. 

0,8 % ikke er meget, men med et skolevæsen, der i forvejen ligger utrolig lavt i ressourcetildeling, vil selv en 

meget lille besparelse mærkes hårdt.  

 

Folkeskolen er den absolut vigtigste samfundsinstitution, og folkets skole, hvor børn af både ”høj” og ”lav” 

hver dag mødes i forståelse for hinanden, er en vigtig forudsætning for bevarelse af vores demokrati. Det er 

derfor vigtigt, også at bevare en god folkeskole i Brønderslev Kommune. Desværre har vi også på det seneste 

set, at der er kræfter, der arbejder på at oprette endnu en friskole i kommunen. Denne gang er det ikke ideo-

logiske eller lokale interesser, der er drivkraften, men ganske enkelt en protest mod de store besparelser, fol-

keskolen i kommunen har været udsat for gennem en årrække.  

 

Brønderslev Kommune har i forhold til den ringe økonomiske tildeling haft et godt skolevæsen med særdeles 

flotte resultater både hvad angår nationale test og afgangsprøverne. Midtvendsyssel Lærerkreds har tidligere 

påpeget, at med besparelser år efter år, og dermed færre lærerressourcer, vil den enkelte elev uundgåeligt 

opleve mindre og mindre hjælp og vejledning. Dette er kun blevet forstærket med inklusion af flere elever og 

ændringer på 2-sprogsområdet uden ekstra ressourcetildeling. Desværre ses tydeligt, at udviklingen i under-

visningseffekten i Brønderslev Kommune er faldet. Fra 2013/14-14/15 til 2015/16 er effekten faldet 0,206 

svarende et fald på over 34 %. Udviklingen er samtidig den absolut dårligste i hele regionen.  

 

Midtvendsyssel Lærerkreds har med bekymring set på de mange besparelser, der er sket på skoleområdet i 

Brønderslev Kommune gennem de senere år. Eleverne er 10 år under vejs i folkeskolen. De yngste er først 

lige startet i en folkeskole, der igen og igen bliver bedt om at effektivisere på trods af, at det er et af landets 

billigste skolevæsener. Det er jer som politikere, der står med ansvaret for at kommunens børn får mulighe-

den for at gå i en god solid folkeskole, der ruster dem til at gennemføre en ungdomsuddannelse, og dermed 

klargør dem til et godt arbejds- og voksenliv.  

 

På landsplan er der fortsat ca. 20 % af en ungdomsårgang, som ikke gennemfører en ungdomsuddannelse. I 

Brønderslev Kommune viser tal fra seneste Borgmesterbrev, at ni måneder efter, de unge har forladt 9. eller 

10. klasse, er der 19,5 %, der ikke er i gang med en ungdomsuddannelse. Samtidig viser tallene, at udviklin-

gen i netop overgangen til en ungdomsuddannelse fra 2012/13 – 2013/14 er faldet 8,2 %. Hvis ikke folkesko-

len får tildelt midler, så denne udvikling vendes, vil det kunne blive endog særdeles dyrt på længere sigt. 

Unge uden uddannelse vil få enormt vanskeligt ved at få et job og dermed også særdeles vanskeligt ved at 

klare sig i livet uden offentlig hjælp.  

 

Reduktionspuljen: 

I år har byrådet valgt ikke at udfærdige et afdækningskatalog, hvilket vi hilser meget velkommen, idet et 

sådant katalog vil kunne ængste borgere og medarbejdere unyttigt, men der foreligger en reduktionspulje 

som er særdeles bekymrende. På Børne- og Skoleudvalgets område er der nævnt 3 forskellige områder.  

 

For det første er der er forslag om evt. at erstatte erhvervsklassen med særaftaler for den enkelte elev og evt. 

på en eller anden måde at fusionere erhvervsklassen og kick-projektet. 

Umiddelbart kan det se ud, som om målgruppen for disse tilbud er ens, men hvor kick-projektet giver elever-

ne et praktisk åndehul 3 - 4 uger i løbet af skoleåret, der medvirker til, at de får energi til i resten af året at 



 

 

kunne følge klassens niveau, er det anderledes for erhvervsklasseeleverne. Disse elever har behov for gen-

nem hele skoleåret at få tilrettelagt den fagfaglige indlæring med udgangspunkt i egne oplevelser fra deres 

erhvervspraktik om eftermiddagen. På denne måde får de et ”stillads” at hæfte den faglige indlæring på. 

Denne form for undervisning kan ikke gennemføres i en almen klasse, hvor der samtidig er elever, der skal 

gøre sig klar til eks. en gymnasial uddannelse.  

 

Tal fra de sidste 5 år viser, at erhvervsklassens afgangselever søger videre i 10. kl. eller på EUD. Kun en 

enkelt elev årligt har søgt produktionsskole/EGU/andet. Tal fra Kick-projektet viser ligeledes, at næsten alle 

elever, som deltog i Kick7 kommer i gang med en ungdomsuddannelse. Man kunne med rette formode, at 

der blandt de tidligere nævnt 19,5 % unge, som 9 måneder efter de har forladt folkeskolen ikke er i uddan-

nelse, ville være en overrepræsentation af elever fra erhvervsklassen og kick-projektet, da vi her har at gøre 

med en gruppe af udfordrere unge, men dette holder ikke stik. Disse elever fortsætter i lige så høj grad på en 

ungdomsuddannelse, hvilket må siges at være overordentlig flot. Midtvendsyssel Lærerkreds vil på det kraf-

tigste advare mod at tænke besparelser ind på disse områder, da det hurtigt kan blive langt dyrene, hvis ikke 

disse elever rustes til en uddannelse. 

  

For det næste er der forslag om en evt. ændring på struktur og organisering på skoleområdet. Her er det vig-

tigt at se en årrække frem og ikke lave hovsaløsninger her og nu ud fra små elevårgang. Distriktstanken for-

drer flere undervisningssteder pr. distrikt, og distrikterne har brug for ro til implementering strukturændrin-

gerne fra sidste år. Desuden er det vigtigt at pointere, at hvis Brønderslev Kommune ønsker en inkluderende 

skole, bør specieltilbud placeres, hvor der samtidig er en almenafdeling, så den enkelt elev kan spejle sig i 

såvel ligesindede som ”almene” elever.  

 

Sidst er der forslag om en ændring/samkørsel mellem skolebibliotekerne og folkebibliotekerne. En samdrift 

vil ikke være aktuel, men en sammentænkning af kørslen rundt i kommunen vil måske kunne spare en del 

kørsel.  

 

Udover Børne- og Skoleudvalgets emner til reduktionspuljen har Økonomiudvalget skitseret et forslag om en 

reduktion af prisfremskrivninger. Det vil på folkeskoleområdet betyde færre ressourcer, og dermed en større 

risiko for at eleverne ikke vil kunne gennemføre en ungdomsuddannelse.  

 

Midtvendsyssel Lærerkreds vil på det kraftigste opfordre til, at der ikke spares mere på skoleområdet. Det vil 

kunne få uoverskuelige konsekvenser for hele skolevæsenet.  

 

  


