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Høringssvar til Budget 2018-21 

 

Lejre Lærerforening bakker op om, at det er vigtigt der er styr på kommunens økonomi. 

Lejre Lærerforening bakker ligeledes op om kernevelfærdsprojektet og det strategiske grundlag. 

 

Det er glædeligt at der ikke lægges op til besparelser, men set fra et folkeskoleperspektiv er det et 

”kedeligt” budgetforslag kommunalbestyrelsen har sendt i høring. 

 

Lejre Lærerforening undrer sig over at folkeskolen ikke nævnes i budgetaftalen for 2018 - 2021, samt at 

der ikke i budgetforslaget beskrives hvorledes visionerne for Lejre Kommunes ”Suveræne Skoler” skal 

nås. 

Lejre Lærerforening skal derfor opfordre kommunalbestyrelsen til at indtænke “Suveræne Skoler” i 

budgetforliget og afsætte de nødvendige ressourcer til at føre visionerne ud i livet. 

 

Det betyder, at der skal være balance mellem de tildelte ressourcer, og det forventede serviceniveau 

For at sikre budgetoverholdelse på de enkelte skoler opfordrer vi til at sætte fokus på den 

gennemsnitsløn, som skolerne tildeles løn efter. Lejre Lærerforening har tidligere gjort opmærksom på 

misforholdet mellem gennemsnitslønnen, der tildeles lønressourcer ud fra, og de faktiske lønudgifter 

Lejre Lærerforening vil opfordre kommunalbestyrelsen, at få rettet op på dette forhold med budget 2018 

 

Der er mellem KL og DLF enighed om, at ”Kommunalbestyrelsens beslutninger om 

ressourceallokeringen for de politiske prioriteringer på folkeskoleområdet tager højde for, at det er 

muligt for lederne at leve op til de lovgivningsmæssige krav, der er på området” (bilag 4 til 

Overenskomsten fra 2015). 

Kommunalbestyrelsen opfordres derfor til, at der i budget 2018 er en tydelighed om, hvordan denne 

ressourceallokering har fundet sted. 

 

I budget 2016 og 17 blev der tildelt i gennemsnit 15 timer pr. lærer/børnehaveklasseleder til  

efter-/videreuddannelse. Det er efter vores opfattelse ikke tilstrækkeligt. Der er behov for at komme 

tilbage til niveauet før 2016. 

 

Den lange skoledag rammer særligt hårdt for de yngste elever og elever med særlige behov. Derfor skal 

Lejre Lærerforening opfordre kommunalbestyrelsen til at afsætte de nødvendige ressourcer til 

afkortning af skoledagen, og indførsel af 2-lærerordninger jf. folkeskolelovens § 16b. 

 

Lejre Lærerforenings opfordrer kommunalbestyrelsen til at sikre: 

 

 Skolernes ressourcetildelingsmodel tilpasses de faktiske udgifter til løn, således at skolernes 

ressourcer til aktiviteter mm., svarer til det af kommunalbestyrelsen vedtagne niveau. 

 Lærere og børnehaveklasseledere får efter og videreuddannelse inden for deres kompetencer og 

fag de underviser i, således at de kan levere den bedst mulige undervisning til eleverne. 

 Skoledagen for de yngste elever og elever med særlige behov, forkortes jf. 

Folkeskolelovens§16b 
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