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Nyansat 

  

Traditionen tro har vi i begge kommuner haft den store fornøjelse at møde de nyansatte lærere. Det er med 

stor begejstring, de fortæller om den modtagelse, de har fået på skolerne, og ikke mindst den hjælp de har 

fået fra gode kollegaer. ”Det er spændende, men også hårdt at være ny lærer på en skole. Der er mange 

ting, man skal sætte sig ind i og mange materialer, man skal have indsigt i. Især er de lange mødedage en 

udfordring, og de dage, hvor der ikke er ret meget tid til andet arbejde end undervisning. Der er det svært at 

være velforberedt til næste dag”. Nogenlunde sådan lød det samstemmende fra de nyansatte. 

  

Enkelte nyansatte kunne fortælle, at de har fået færre undervisningstimer, nogle har fået ekstra tid til at for-

berede sig og andre fortæller om mentorordninger, men det er meget forskelligt fra skole til skole. De gode 

eksempler vil vi sammen med forvaltningen bruge på at lave nogle gode vilkår for de nyansatte, så vi i hvert 

fald kan få bremset op for den landsdækkende tendens, der er med, at alt for mange nyansatte dropper ud i 

løbet af det første år.   

  

Pengegaloppen 

 

Besparelser, besparelser, besparelser … det er igen det samme omkvæd, der kan synges i både Jammer-

bugt og Brønderslev kommuner. Endnu inden sidste års besparelser er slået helt igennem, varsles der om 

nye besparelser, der igen ser ud til at ramme personalet hårdt. Der er allerede skåret langt ind i benet, og 

om tre måneder halveres statstilskuddet til implementeringen af skolereformen, for helt at forsvinde fra 2018. 

  

Det kommer især til at gå hårdt ud over fattige kommuner som vores, som har fået en forholdsvis større del 

af kagen, da tilskuddet blandt andet er blevet fordelt i forhold til indkomst pr. indbygger og afstanden mellem 

skolerne. Der er derfor god grund til at frygte, at der endnu engang reduceres i personalet, så lærerne kom-

mer til at undervise mere. Men…. lærerne kan ikke undervise mere, hvis der også skal være tid til at forbere-

de undervisningen og lave alle de andre opgaver, der kræves. Vi håber snart tonen får en anden lyd. 
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Budgettet i Brønderslev Kommune 

   

Budgetlægningsfasen i Brønderslev Kommune er inde i sin afsluttende fase. Forvaltningens opgave har 

været at udpege afdækninger på ca. 22 mio. kr., så udvalget har noget at vælge imellem. Målet har været 

ca. 11. mio. afhængig af, hvor mange penge politikerne vedtager at lægge i kommunekassen, og om der 

spares lige meget på alle udvalgsområder. I mellemtiden har Brønderslev Kommune som vanskeligt stillet 

kommune fået tildelt 5 mio. kr. mere, end man turde håbe på, og der er kommet flere borgere til kommunen, 

hvilket også giver en ekstra indtægt. 

   

Børne- og skoleforvaltningen er fremkommet med 16 forskellige forslag i afdækningskataloget. Børne- og 

skoleudvalget drøftede afdækningsforslagene på deres møde 7. juni. Her blev i enighed peget på en reduk-

tion af antallet af skole-/hjemsamtaler og en besparelse på anbringelser. Desuden ville udvalget afvente en 

redegørelse for en harmonisering af udgifter på lejrskole mellem almen- og specialområdet. 

   

Udvalget var ligeledes enige om ikke at acceptere en nedlæggelse af svømmeundervisningen, en nedsæt-

telse af normeringen i børnehaver samt en rammebesparelse på forebyggende foranstaltninger. Områderne, 

som udvalget i juni kunne blive enige om at spare på, rækker langt fra til de 11 mio. kr., så andre områder 

må også i spil. 

 

Fra Midtvendsyssel Lærerkreds har vi sendt en udtalelse vedrørende budget 2017, hvor vi i korte træk for-

tæller, at der ikke kan spares mere på Danmarks i forvejen absolut billigste skolevæsen, og hvor vi skriver, at 

en besparelse på specialområderne inkl. erhvervsklassen på sigt kan blive særdeles dyr. Udtalelsen kan ses 

på kredsen hjemmeside. 

 

Byrådet holder budgetseminar d. 14. – 15. september. Hvis der indgås forlig under dette seminar, vil offent-

ligheden blive orienteret tirsdag d. 20. september. 


