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Att: Økonomiudvalget & Kommunalbestyrelsen  
  
 

Høringssvar vedrørende ’Budget 2017’  

 
Tak for det tilsendte materiale, som vi har gennemlæst med interesse og bekymring.  
 
De senere års massive besparelser har været en ekstrem udfordring for organisationen, og vi vil levere det 
tydelige budskab, at der ikke kan effektiviseres eller ressourceoptimeres yderligere. Vi appellerer til, at 
kommunalbestyrelsen om nødvendigt peger på deciderede opgavebortfald og serviceforringelser og står 
ved beslutningerne over for borgerne.  
 
Vores opmærksomhed retter sig naturligvis primært mod folkeskoleområdet, men vi har også kommenta-
rer til udvalgte forslag fra sparekataloget: 
 
1) Udvalgte forslag fra sparekataloget  
2) Et skolevæsen med et højt ambitionsniveau  
3) Inklusion og specialiseret indsats  
 
De behandles herunder hver for sig, selvom der er visse oplagte sammenhænge.   
 

1) Udvalgte forslag fra sparekataloget  
Ad. ’Budgettilpasninger’: En del af sparekatalogets forslag er såkaldte budgettilpasninger. Vi bakker natur-
ligvis op om, at der budgetteres så realistisk som muligt, men det bekymrer os samtidig, at det begrænser 
den daglige ledelses råderum og kan levne mindre luft til at udjævne uforudsete udsving i økonomien med 
fare for pludselige budgetopbremsninger. 
 
Ad. forslag 3.01, 3.02, 3.03. 3.04: Sparekatalogets fire første forslag ser vi under ét som forslag, der mangler 
kvalificering og realisme. Vi har ikke meget tro på, at de budgetterede besparelser kan tilvejebringes, da de 
alle kan forklares med henvisning til en overbebyrdet organisation, hvor ledere og medarbejdere ofte er 
tvunget til at annullere ferie eller præstere overarbejde - og få udbetalt engangsvederlag - for at løse opga-
ver, som ikke kan håndteres inden for almindelig arbejdstid. Hvis medarbejderne i højere grad skal afholde 
ferien – hvilket vi hilser velkomment – vil det betyde, at opgaver ikke bliver løst. Så taler vi reelt om fugle på 
taget?   
 
Vi opfordrer kommunalbestyrelsen til at drøfte og vurdere, om det høje ambitionsniveau er foreneligt med 
de ressourcer, som findes i organisationen.   
 
Ad. 3.06: Vi er særdeles forbeholdne over for, om anvendelse af eksterne konsulenthuse skaber fornøden 
værdi for organisationen. I forhold til rekruttering samt diverse analyser og rådgivning har vi oplevet, at det 
oven i købet kan medføre ringere processer og resultater at invitere eksterne ind. Det er selvsagt utilfreds-
stillende, hvorfor vi glæder os over, at der rettes en opmærksomhed mod dette felt.      
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Ad. 6.02: Vi tager skarpt afstand fra forslaget om at begrænse omfanget af svømmeundervisning i folkesko-
len, da det dels står i skærende kontrast til intentionerne i folkeskolereformen og folkeskolens brede for-
målsparagraf, dels vil medføre yderligere pres på de faciliteter, som er til rådighed.   
    
2) Et skolevæsen med et højt ambitionsniveau  
Hvis skolevæsenet skal kunne forløse de høje ambitioner i ’Skole med vilje’, kræver det, at der ansættes 
flere lærere. 
 
I 2010 var der 720 fuldtidsstillinger i kommunen. I dag er det tal reduceret til 595, altså en tilbagegang på 
125 stillinger svarende til 17,4 %. I samme periode er elevtallet faldet fra 5.688 til 5.307, altså med 381 
elever svarende til 6,7 %.   
 
Tallene taler sit tydelige sprog om et skolevæsen, hvor der ikke er rimelig sammenhæng mellem de høje 
politiske ambitioner - som vi i øvrigt deler - og ledernes og lærernes mulighed for at forløse dem.  
 
I perioden har det ikke skortet på forandringer, som yderligere har presset skolevæsenet.  
 
Vi opfordrer kommunalbestyrelsen til at tage situationen dybt alvorligt og allerede med budget 2017 vise, 
at man har forstået budskabet om, at skolevæsenet har brug for flere lærerkræfter for at forløse ambitio-
nerne i ’Skole med vilje’.  
 
Herudover ønsker vi konkret, at kommunalbestyrelsen arbejder for finansiering til:  

 At skolerne kan konvertere noget af den understøttende undervisning til to-lærer timer for at for-
korte skoledagene og skabe større kvalitet. 

 At lærerne inden for lokalaftalens undervisningsmaksimum kan varetage alle de understøttende 
undervisningstimer, da det vil hæve elevernes udbytte af timerne betragteligt. 

 At skolernes fysiske faciliteter understøtter intentionerne i folkeskolereformen om den sammen-
hængende skoledag, hvor variation og bevægelse er nøgleord.  

 At der etableres fornødne og forsvarlige arbejdspladser, hvilket på flere skoler fortsat er en man-
gelvare.  

 

3) Inklusion og specialiseret indsats 
Den nye børne- og ungestrategi fokuserer på alle børns udvikling, læring og trivsel. Det sigte er anerkendel-
sesværdigt, og vi er med, hvis det har sin rod dybt nede i praksis og følges op af de nødvendige foranstalt-
ninger. Vi kan ses en mening med PA- og Sveriges-modellen, men disse initiativer kan ikke stå alene. De skal 
suppleres af andre gode initiativer. Fælles for disse er, at de næppe kan gennemføres ressourceneutralt. Vi 
er for eksempel overbeviste om, at den allerbedste investering, man kan foretage sig, er at sætte massivt 
ind med to-lærertimer i indskolingen. Det vil have en forebyggende og opbyggende funktion, som over tid 
vil reducere behovet for støtteforanstaltninger og specialundervisning – også senere i skoleforløbet. Vi 
henviser i øvrigt til den liste af konkrete initiativer, som vi lancerede med vores høringssvar til ”Børne- og 
ungestrategien ’Fællesskab for alle - Alle i fællesskab’”.    
 
 
Med sædvanlig bekymret budgethilsen 
 
Ballerup Lærerforenings Styrelse 
Jeanette Sjøberg & Morten Refskov  


