
 

 

 

 

Drop spareplanen på skoleområdet 

 

Midtvendsyssel Lærerkreds 

Kirsten Trankær og Bodil Nielsen  

 

Lone Birkmose Lex, formand for Børne-skoleudvalget i Brønderslev Kommune udtaler til Nordjyske 

Stiftstidende tirsdag d. 23. august, at udvalget foreløbig har sat spareplanerne for børn på stand by. 

Midtvendsyssel Lærerkreds forstår vores politikere, der har svært ved at spare de 11 mio. kr., som budget 

2017 lægger op til.  

Det er en helt umulig opgave, da Brønderslev Kommune i forvejen har Danmarks absolut billigste 

skolevæsen pr. elev. Udgifterne pr. elev i vores kommune ligger i øjeblikket på ca. 55.000 kr., som er 

væsentligt under de andre nordjyske kommuner. Hvis vi skal på niveau med de omkringliggende 

kommuner, skal der i stedet tilføres et tocifret millionbeløb.  

Der er peget på rigtig mange forslag, hvor det især går ud over specialområdet. Rammer man 

specialområdet, kommer det også til at gå ud over almenområdet, da endnu flere vil skulle integreres i 

almindelige klasser, en i forvejen særdeles vanskelig opgave.  

I fremtidens Danmark er uddannelse en altafgørende faktor for at få job, og uden job vil de unge få 

vanskeligt ved at forsørge sig selv i voksenlivet. Unge som mistrives i skolen – især fagligt – har væsentlig 

større risiko for ikke at komme videre i uddannelsessystemet. Det er også hvad SFI´s nye rapport ”Unge i 

Danmark – 18 år og på vej til voksenlivet” viser. Med besparelser på specialområdet og Erhvervsklassen vil 

det blive svært for disse elever at opnå karakterkravene for optagelse på ungdomsuddannelserne. 

Angående skolestruktur presser man allerede en måned efter, de nye distrikter er blevet en realitet, 

yderligere ændringer igennem langt hurtigere, end den oprindelige plan foreskrev. Midtvendsyssel 

Lærerkreds har stor forståelse for kommunens skræntende økonomi, men har læst, at børnetallet igen er 

stigende. Med flere børn kommer flere penge, så vær tålmodige og tøv med at gennemtvinge 

uoverskuelige hovsaløsninger. Efter 7 magre år kommer 7 fede år.  

 

 

 

 

  


