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Midtvendsyssel Lærerkreds’ budgetinformation 

Indledning: 

Som led i budgetdebatten udsender Midtvendsyssel Lærerkreds i år en budgetinformation til lokale politikere, skolebestyrelser, lærere og andre interesserede i forbindelse med 

behandlingen af Brønderslev Kommunes budget 2020. 

Tallene i Midtvendsyssel Lærerkreds’ budgetinformation tager udgangspunkt i tallene fra kommunens egne budgetter og regnskaber og fra Økonomi og Indenrigsministeriets kom-

munale nøgletal, hvor kommunerne selv henter deres informationer. 

Midtvendsyssel Lærerkreds er bevidste om, at tallene i budgettet og budgetforudsætningerne kan ændre sig gennem politikernes behandling af budgettet i løbet af efteråret, men 

vil alligevel her prøve at anskueligøre  den virkelighed skolerne allerede nu står i.  

Vi vil samtidig hermed gerne sige tak til skoleafdelingen for et godt og konstruktivt samarbejde.  

 

Helt overordnet mener vi, at skolerne i Brønderslev Kommune skal på landsgennemsnittet, hvad angår udgiften pr. elev. Som det ses af tabellen på side 3 har Brønderslev Kommu-

ne budgetteret med at bruge 62.770 kr. pr. elev, og landsgennemsnittet ligger på 68.178 kr. Hvis udgiftsniveauet skulle have fulgt landsgennemsnittet allerede fra indeværende 

skoleår, ville det betyde en tilførsel på godt 22,5 mio. Vi er klar over, at det ikke kan ske med et hug, men vi er til gengæld også meget opmærksomme på, at der bør ske et løft til 

folkeskolen. Alle skoler har brug for en øget tildeling. Lærerne har et meget højt undervisningstimetal, hvilket har konsekvenser for kvaliteten af undervisningen og i sidste ende 

elevernes udbytte af undervisningen. Konsekvenserne ses jo først om nogle år, men så kan det være for sent at rette op på det. Eleverne i Brønderslev Kommune bør have samme 

vilkår som eleverne i resten af landet. 

Til det kommende budget er der lagt op til en yderligere besparelse på skoleområdet, og det er vi naturligvis ikke særlig tilfredse med, da det vil forværre skolernes situation yderli-

gere.  
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Region Nordjylland 2017 2018 

Brønderslev Kommune 64.315 62.770 

Rebild Kommune 63.738 64.113 

Hjørring 63.092 63.747 

Thisted Kommune 66.240 66.893 

Frederikshavn Kommune 73.516 73.864 

Vesthimmerlands Kommune 68.700 68-376 

Jammerbugt  Kommune 66.628 73.414 

Morsø Kommune 73.698 66.790 

Mariagerfjord Kommune 73.174 71.128 

Aalborg Kommune 74.317 74.525 

Læsø Kommune 88.255 98.248 

Gennemsnit region 69.979 70.317 

Gennemsnit land 67.842 68.178 

Region Nordjylland 2018 

Brønderslev Kommune 0 

Rebild Kommune 5.655.000 

Hjørring Kommune 4.114.000 

Thisted Kommune 17.362.000 

Frederikshavn Kommune 46.717.000 

Vesthimmerlands  Kommune 23.607.000 

Jammerbugt  Kommune 44.822.000 

Morsø Kommune 16.928.000 

Mariagerfjord Kommune 35.174.000 

Aalborg Kommune 49.500.000 

Læsø Kommune 149.398.000 

Gennemsnit region 31.780.000 

Gennemsnit land 22.773.000 

  Udvikling i % 2017-18 

Region Nordjylland % 

Brønderslev Kommune -2,5 

Rebild Kommune 0,6 

Hjørring Kommune 1,0 

Thisted Kommune 1,0 

Frederikshavn Kommune 0,5 

Vesthimmerlands  Kommune -0,5 

Jammerbugt  Kommune 9,2 

Morsø Kommune -10,3 

Mariagerfjord Kommune -2,9 

Aalborg Kommune 0,3 

Læsø Kommune 10,2 

Gennemsnit region 0,5 

Gennemsnit land 0,5 

http://www.noegletal.dk/noegletal/servlet/

nctrlman.aReqManager  

Udgift til folkeskolen pr. elev  

Elever i Brønderslev Kommune 2018: 4.211 

Brønderslev Kommunes udgifter til folkeskolen pr. elev 
Beløb som kommunen skal tilføre for at komme på 

samme niveau 

http://noegletal.dk/
http://www.noegletal.dk/noegletal/servlet/nctrlman.aReqManager
http://www.noegletal.dk/noegletal/servlet/nctrlman.aReqManager


 

 

 

Vi kan konstatere, at Brønderslev Kommunes udgifter pr. elev ligger som de laveste i Region Nordjylland i 2018. På trods af et fald i udgifterne på 2,5% fra 2017 til 2018, planlægger man 

igen i 2019, at skulle finde et råderum på 1%. Servicerammen for folkeskolerne i Brønderslev Kommune matcher ikke de øvrige kommuner i Regionen.  For at komme på regionsgennem-

snittet skal der investeres massivt i skolevæsnet, knap 32 mio. For at komme på niveau med Hjørring Kommune, som også har lavet skolestrukturændringer, skal der tilføres 4,1 mio. kr., 

mens der skal tilføres henholdsvis 44,8 og 49,5 mio. kr. for  at komme på niveau med Jammerbugt Kommune og Aalborg Kommune.  

 

Kigger vi nærmere på udviklingen på skoleområdet fra 2017 til 2018, så ligger kommunens skolevæsen med et fald på 2,5%, hvilket betyder, at vi ligger blandt de tre kommuner i regio-

nen, der har mistet flest ressourcer pr. elev. Det på trods af, at vi i forvejen ligger som den kommune med færrest udgifter pr. elev i regionen. 

Brønderslev Kommune er nødt til at tilføre skoleområdet flere penge for at kunne tilbyde skolerne et økonomisk råderum, der sikrer, at skolerne kan leve op til de forventninger elever 

og forældre har til elevernes skolegang.  

Regeringens undervisningsminister har udtalt forventning om turboforløb for fagligt udfordrede elever, fokus på kommunernes håndtering af inklusion af elever med specielle behov i 

folkeskolen og fokus på reformens mål om den åbne skole. Forventninger, der alle kræver, at skolerne har et økonomisk råderum og resurser, der kan anvendes til aktiviteter udover den 

lovbestemte undervisning.  

 

Midtvendsyssel Lærerkreds anbefaler:  

At man i Brønderslev Kommune begynder at investere i folkeskolen. Vi er godt klar over, at man ikke på en gang kan tilføre skolerne ressourcer, så vi kommer op på gennemsnittet, men 

så kan man lægge en langsigtet plan, hvor man hvert år investerer lidt ad gangen.  

 

 



 

 

 

 

 

Kilde: http://www.noegletal.dk/noegletal/servlet/nctrlman.aReqManager  (Data til og med 2017 er regnskabstal, mens oplysninger herefter er budgettal.) 

Årstal 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Brønderslev Kommune 54.547 53.662 52.665 43.559 42.435 42.562 44.911 51.747 52.826 54.260 52.226 

Udgifter til folkeskolen pr. elev 

Nøgletallet er for alle år opgjort i pris– og lønniveauet for 2008 

 

Med ovenstående tabel vil Midtvendsyssel Lærerkreds gerne vise, hvordan udviklingen på skoleområdet har set ud gennem de sidste ti år.  

Når der tages højde for pris- og lønniveau har man i Brønderslev Kommune oplevet et fald på 2.321 kr. pr. elev fra 2008 til 2018. Det skal ses i lyset af, at antallet af under-

visningstimer i samme periode er steget med 36%.  

Desuden er kravene med den seneste folkeskolelov øget betragtelig. Mere bevægelse i undervisningen, mere åben skole, inklusion af støttekrævende elever og en styrkelse 

af elevernes faglighed. Og dokumentation i et omfang der er helt ude af trit med den tid, det tager, og det afkast den giver.  

 

Midtvendsyssel Lærerkreds anbefaler: 

At Brønderslev Kommune går igennem de dokumentationskrav, der er, med tættekam, så der bliver mere tid til at forberede en god og kvalificeret undervisning til eleverne. 

Brønderslev Kommunes udvikling i økonomi på skoleområdet 

http://www.noegletal.dk/noegletal/servlet/nctrlman.aReqManager


 

 

 

Normalt er undervisningseffekten ikke et tal vi fra Midtvendsyssel Lærerkreds’ side bruger til at gøre status på folkeskolerne i Brønderslev Kommune. Når vi alligevel har valgt at tage 

statistikken med, skyldes det, at man fra kommunens side ofte bruger den positive undervisningseffekt, vi plejer at have, som et argument for, at det jo går godt på trods af de lave 

driftsudgifter. Med tallene for skoleåret 2017/18 er det ikke længere tilfældet. Undervisningseffekten placerer Brønderslev Kommune på en  62. plads ud af de 98 kommuner - altså 

klart i den nederste halvdel.  

Vi håber selvfølgelig, at det er en enlig svale, men er bange for, at denne tendens vil fortsætte i årene fremover, og at den hænger sammen med den manglende økonomi til skolerne i 

Brønderslev Kommune.  

Midtvendsyssel Lærerkreds anbefaler: at skolerne får mulighed for at sætte to lærere på i klasserne, så alle elever lærer mest muligt. Med tolærerordninger får lærerne mulighed for at 

bruge deres didaktiske viden til at planlægge, gennemføre og evaluere en undervisning, der er målrettet den enkelte elev, ligesom al forskning viser, at feedback til eleverne øger ele-

vernes læring. Vi har mange kompetente specialuddannede lærere, som sammen med almenlæreren vil kunne supplere hinanden. Med to-lærerordninger bliver specialpædagogikken 

en integreret del af almenpædagogikken i forhold til at udvikle inkluderende undervisningsmiljøer. Det kræver, at lærerne kender deres fag, kender fagets metodiske og didaktiske un-

dervisningsmetoder, samt kender deres elever. Kun læreruddannede besidder alle tre kompetenceområder, så de spiller sammen i en helhed. 

Hvis inklusionsindsatsen skal lykkes, er det ikke et spørgsmål om at finde den billigste løsning, men den bedste løsning. Hvis kommunen ønsker en vejlederkultur, så bliver man nødt til 

at afsætte ressourcer dertil. Hvis to-sprogede elever skal modtage undervisning i dansk som andetsprog i det skoledistrikt, de bor i, må man sikre ressourcer, så der er en reel mulighed 

for at sætte en lærer med DSA til at undervise dem.  

Undervisningseffekten viser, hvordan eleverne på en given skole eller i en given kommune klarer sig sammenlignet med, hvordan man skulle forvente, at de ville klare sig ud fra 

forældrenes baggrund.  

https://www.cepos.dk/publikationer-projekter/undervisningseffekten/undervisningseffekt-grundskoler  

Skoleår 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 

Undervisningseffekt (UE) 0,25 0,33 0,11 0,32 -0,01 

Brønderslev Kommunes udvikling i undervisningseffekt 

https://www.cepos.dk/publikationer-projekter/undervisningseffekten/undervisningseffekt-grundskoler


 

 

 

Brønderslev Kommunes udvikling i elever i specialtilbud  

På trods af at der har været fokus på at inkludere flere børn i almenundervisningen, kan vi se, at antallet af egne elever i specialtilbud er steget siden 2009, og stort set har ligget på 

samme niveau siden 2012. Hvis man i Brønderslev Kommune ønsker at inkludere flere elever, kræver det, at man har resurser til at støtte disse børn i en normalklasse såvel socialt 

som fagligt.  

Brønderslev Kommune har fokus på den forebyggende indsats, og her har man med projekter, som ”Varige spor” og ”PPR på sporet” haft mulighed for at ansætte ekstra personale 

med henblik på at kunne yde en tidlig indsats. Disse tiltag kræver begge en ekstra indsats for lærerne i skolen i form af en betydelig øgning i mødefrekvensen. Disse møder med bå-

de socialrådgivere og psykologer betyder, at lærerne bruger deres sparsomme forberedelsestid på at deltage i møder. Når man fra politisk side har et ønske om, at samarbejdet på 

tværs skal styrkes, så er det ikke nok, at man ansætter flere socialrådgivere og flere PPR medarbejdere, så må der nødvendigvis også skulle ansættes flere lærere til opgaven. Det er 

jo ofte hos læreren, der har den daglige kontakt til eleven, at gennemførelsen af opgaven ender.  

 

Midtvendsyssel Lærerkreds anbefaler: 

At der ikke spares flere penge på specialområdet, men til gengæld tilføres området penge, så der kan igangsættes forebyggende indsatser.  Hvis inklusionsindsatsen skal lykkes, er 

tiden kommet til en ekstraordinær tildeling til skolerne. 

 

ÅR 2009  2010 2011 2012  2013 
feb. 

2014 
feb. 

2015 
apr. 

2016 
apr. 

2017 
jun. 

2018 
jun. 

2019 

Egne elever i 
specialtilbud 

198 212  226 217 218 222 228  228 204 224 

Inklusion i Brønderslev Kommune 

Kilde: Kommunens budgetter 2009-2019 



 

 

 

Vi kan konstatere, at elev/lærer ratioen i kommunens folkeskoler på 13,71 er den højeste i regionen og ligger 10,4% over regionsgennemsnittet. Antallet af elever i Brønders-

lev Kommune er faldet med 3,7% siden 2009. I samme periode er antallet af lærere faldet med 12,9% (Danmarks Statistik, Kommunernes og Regionernes løndatakontor. 

Midtvendsyssel Lærerkreds anbefaler: 

At Brønderslev Kommune som minimum holder fast i et delingstal på 26 elever i indskolingen, og at man lader det princip gælde også på mellemtrinet og i udskolingen. Må-

let på sigt kunne være at nedsætte delingstallet i indskolingen til 24 elever pr. klasse.  

 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Brønderslev Kommune 12,04 12,95 13,50 13,52 13,13 13,29 13,71 - 

Rebild Kommune 14,35 14,56 14,31 15,00 14,13 13,41 13,67 - 

Frederikshavn Kommune 11,75 12,00 12,04 11,44 11,38 12,94 13,63 - 

Hjørring Kommune 13,54 13,50 13,40 13,14 12,82 13,42 13,50 - 

Vesthimmerlands Kommune 12,41 13,18 12,22 11,57 12,27 12,26 13,19 - 

Aalborg Kommune 12,68 12,75 12,52 12,65 13,87 12,95 12,90 - 

Regionsgennemsnit 12,23 12,55 12,46 12,28 12,04 12,07 12,42 - 

Jammerbugt Kommune 12,21 13,41 13,23 13,03 12,38 12,70 12,20 - 

Thisted Kommune 11,29 11,56 11,82 12,00 11,00 11,79 11,96 - 

Mariagerfjord Kommune 11,81 12,19 11,61 11,39 12,21 11,64 11,34 - 

Morsø Kommune 11,93 12,05 12,72 12,40 11,25 10,17 10,52 - 

Læsø Kommune 10,55 9,88 9,68 8,98 7,96 8,17 10,00 - 

Elev/lærer ratio i Brønderslev Kommune 

Kilde: Danmarks Lærerforening 



 

 

 

 

 

 

              

             
stigning i % 
2008-2018 

  2008 2014 2015 2016 2017 2018 2008-2017 

Læsø Kommune 11.636 14.862 16.915 25.024 26.959 28.433 131,7% 

Brønderslev Kommune  8.404 17.414 17.185 17.813 18.258 17.043 117,2% 

Mariagerfjord Kommune 9.175 14.304 13.770 14.558 15.675 15.167 70,8% 

Jammerbugt Kommune 8.842 14.969 15.684 14.326 14.622 15.064 65,3% 

Frederikshavn Kommune 8.232 12.935 14.441 15.727 15.439 14.744 87,5% 

Hjørring Kommune 9.680 15.355 15.580 14.491 14.340 14.479 48,1% 

Aalborg Kommune 13.362 14.523 14.733 15.003 14.852 14.349 11,2% 

Vesthimmerlands Kommune 11.335 13.080 14.189 13.984 13.892 14.309 22,5% 

Gennemsnit  10.372 14.089 14.353 14.477 14.511 14.182 39,9% 

Morsø Kommune 8.911 15.128 13.716 14.128 14.112 13.203 58,4% 

Thisted Kommune 8.971 12.196 11.832 11.424 10.989 11.515 22,5% 

Rebild Kommune 7.014 8.978 9.434 10.107 10.613 9.763 52,3% 

 
       

http://www.noegletal.dk/noegletal/servlet/nctrlman.aReqManager  

Brønderslev Kommunes udgifter til udsatte børn og unge 

http://www.noegletal.dk/noegletal/servlet/nctrlman.aReqManager


 

 

I Brønderslev Kommune er udgiften til udsatte børn og unge den højeste i regionen, hvis man ser bort fra Læsø Kommune. En stor del af de udsatte børn går også i folkesko-

len og kræver meget opmærksomhed fra lærerens side. På landsplan er antallet af elever med diagnoser steget, alene fra 2012-17 er antallet fordoblet. Det gælder for-

mentlig også i Brønderslev Kommune, og disse elever kræver ekstra opmærksomhed. På landsplan er antallet af elever med angst og depression indenfor de sidste fem år 

steget markant. En del af disse børn er også i Brønderslev Kommunes skolevæsen. Uanset hvad det skyldes, så er det et faktum, at undervisningsopgaven i folkeskolen er 

blevet væsentlig mere kompliceret end for bare få år siden. Læreren har fået mindre tid til det enkelte barn, mens det enkelte barns behov for tid er steget. 

 

Om besparelser på skoleområdet er begrundet i et faldende elevtal eller i en procentvis besparelse er fuldstændig lige meget for lærerne ude på skolerne. Resultatet er det 

samme for dem. De skal undervise mere, have flere børn i klasserne, have flere børn der kræver støtte,  samtidig med at kravene til  det faglige niveau er steget. 

 

Det er uden tvivl afgørende for vores børns skolegang, at der tilføres flere ressourcer til området. Der mangler timer til vikardækning, to-lærertimer, holddeling, suppleren-

de undervisning, Pædagogisk Læringscenter m.m. på skolerne, så eleverne i Brønderslev Kommune får samme betingelser for at klare sig godt i livet, som børn andre steder 

i landet.  

 

Tak for jeres  opmærksomhed. Vi stiller os gerne til rådighed for uddybende kommentarer og eventuelle spørgsmål.  


