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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. 

 

 
 

Budgettet i Jammerbugt Kommune 

  

I Jammerbugt Kommune har man i foråret fået lavet en benchmark-undersøgelse, for at få belyst hvordan 

udgiftsniveauet er i forhold til sammenlignelige kommuner. 

Benchmark-undersøgelsen viste, at Jammerbugt ligger over gennemsnittet på skoleområdet – både hvad 

angår almenområdet og på det specialiserede område. En væsentlig årsag er den skolestruktur, der er i 

kommunen, men også at der er en relativt lav inklusionsgrad, og at omkostningerne pr. elev i specialunder-

visningen er forholdsvis høj. Samtidig viste undersøgelsen, at PPR ikke har fået reguleret budgettet i forhold 

til faldende børnetal. 

 

I det høringsmateriale, der er sendt ud i forbindelse med budgetlægningen, er der ikke forslag om at ændre 

på skolestrukturen. Derimod er der forslag om at spare 1,5 mio. på almenområdet og 1,5 mio. på specialom-

rådet. Da skolerne allerede har planlagt indeværende skoleår, kan det først have virkning fra august 2017, 

hvilket betyder en reel besparelse på 3,6 mio. kr. pr. område om året. 

  

Lærerkredsen har indsendt høringssvar, hvori vi beskriver nogle af de konsekvenser disse besparelser vil få. 

På både almen- og specialområdet vil besparelser på de 3 ovennævnte områder kunne få betydning for 

skolernes mulighed for at understøtte undervisningen til gavn for elevernes læring og trivsel, og der vil f.eks. 

være færre ressourcer til ekstra støtte i klassen, hvilket igen vil gøre arbejdet med inklusion meget vanskelig. 

 

PPR skal ifølge forslaget reguleres ned med 450.000 kr. Den reduktion vil give psykologer og talepædago-

ger ringere mulighed for at løse opgaverne vedrørende rådgivning og sparring. Dette vil naturligvis også 

forringe muligheden for de svageste og mest sårbare børn. 

 

En reduktion i skolernes ressourcer harmonerer ikke med kommunens ønske om at styrke det faglige ni-

veau. I forvejen er det psykiske arbejdsmiljø hårdt for lærerne og de ansatte ved PPR, men det bliver ekstra 

belastende, når man ikke gives mulighed for at løse inklusionsopgaven eller i det hele taget at kunne levere 

en undervisning, der sikrer eleverne i kommunen de optimale muligheder for at komme videre i uddannel-

sessystemet. 


