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Høringssvar til Budget 2020-23 

 
Den indgåede budgetaftale for 2020-23 giver anledning til stor bekymring i Lejre Lærerforening. 

Vi anerkender, at kommunen er udfordret på økonomien, bl.a. på det specialiserede børne- og 

voksenområde. Vi anerkender ligeledes, at budgetterne skal holde og være retvisende, men med denne 

budgetaftale er der lagt op til så massive besparelser på skoleområdet i Lejre Kommune, at det vil få 

store konsekvenser for muligheden for at levere den ønskede kvalitet i undervisningen.  

 

• Manglende pris- og lønfremskrivning 

At budgetterne ikke pris- og lønfremskrives, vil efter vores opfattelse betyde færre medarbejdere 

på skolerne til at løfte den store opgave med fortsat at levere kvalitet i undervisningen og skabe 

trivsel for eleverne. 

Det vil medføre, at opgaver som er med til at skabe kvalitet og bidrage til at løse kerneopgaven, 

vil blive nedprioriteret med faldende kvalitet til følge. 

Ydermere har nogle skoler fortsat gæld, som skal afvikles jf. bilag 2 i budgetaftalen. 

Det bliver mere end vanskeligt for de skoler fortsat at kunne afdrage på gælden. 

 

• Specialundervisning 

Et af de steder, hvor der ved besparelser vil ske reduktioner, er på specialundervisning og støtte 

til elever med særlige behov i almenklasserne. Det være sig hjælp til det daglige i 

undervisningen, men også dansk som andetsprog og alm. sprogstøtte kommer under pres. 

Det synes vi er en forkert vej at gå. Det er de elever, der har det sværest i skolen og har brug for 

støtten og en hjælpende hånd, der bliver hårdest ramt. 

Reduktioner på specialundervisningen vil stå i skærende kontrast til de målsætninger, der er 

beskrevet i budgetaftalen. Ikke alle børn vil blive set og hørt eller oplevet som noget særligt. 

 

Kommunens specialtilbud for elever med særlige behov er et godt og stort bidrag til at børn 

bliver set, og føler sig som en del af fællesskaberne. Derfor er det glædeligt at Lejre Kommune 

fastholder behovet for disse tilbud. 

 

• Renovering 

Flere skoler har gennem længere tid haft behov for at blive renoveret udvendigt såvel som 

indvendigt. Derfor er det foruroligende, at der ikke er prioriteret penge til renovering eller 

vedligehold af skolerne hverken i 2020 eller i overslagsårene frem til 2029 jf. bilag 1 - 

investeringsoversigten. Lejre Lærerforening skal opfordre til, at det tydeliggøres at renovering 

og vedligeholdelse af skolerne prioriteres. 

At renovere en skole tager tid, og kan ikke klares på et skoleår. Der vil frem til 2023 komme 8% 

flere børn i 6-16 årsalderen. 

Måske er der klasselokaler til det øgede elevtal, men er lokalerne klar? Derfor bør Lejre 

Kommune begynde renoveringen nu. Bl.a. så allerede modtagne påbud fra arbejdstilsynet bliver 

løst. 

 

• Robusthedspulje 

Lejre Lærerforening har meget svært ved at se fordelen i en robusthedspulje. Det har tidligere 

været prøvet, men det har ikke medført, at der ikke har været behov for at bremse op eller 

reducere i budgetterne. 



Budgetterne reduceres samlet i 2020 med ca. 25 mio. kr., dertil afsættes der 12 mio. kr. som en 

”buffer”. Vi har det synspunkt, at de penge vil gøre større nytte og gavn ude på 

arbejdspladserne. 

 

• Skolevisionen – Suveræne skoler 

Da Lejre Kommune besluttede at lave en ny vision for skolerne, var vi meget begejstrede. Set i 

lyset af den økonomiske situation, er timingen for en ny skolevision dog ikke den bedste, da en 

vision skal kunne følges op med handling, hvilket kræver økonomiske ressourcer. 

 I budgetaftalen står der f.eks.:  

”Den nye vision skal begynde at virke for skoleåret 2020-2021, og skal prioriteres 

ressourcemæssigt i Center for Børn og Læring, f.eks. i forhold til uddannelse.” 

Lejre Lærerforening skal gøre opmærksom på, at det med budget 2019, blev besluttet at reducere 

midler til kompetenceudvikling på skoler og SFO med 2,6 mio. kr. 

 

 

• Øget arbejdspres 

Uanset om der bliver fjernet arbejdsopgaver, vil færre medarbejdere betyde et øget arbejdspres i 

en i forvejen travl hverdag, hvilket vil medføre dårligere kvalitet. 

Dertil kommer, at vi i Lejre Lærerforening er bekymrede for, at det vil medføre en stigning i 

sygefraværet. En stigning, der ikke er råd til i Lejre Kommune. 

I den sammenhæng er det svært at se, at de politiske beslutninger fra budget 2019 om, at 

sygefraværet skal falde med ½ dag pr. medarbejder, er realistiske. 

 

 

Lejre Lærerforening gør opmærksom på, at udgiften til folkeskolen pr. elev på landsplan i 2018 ligger 

på 80.395 kroner, mens den i Lejre Kommune ligger på 76.322 kroner (tal fra 2. budgetseminar). 

Skolerne i Lejre Kommune har altså allerede 5% mindre at drive skole for, hvilket med den nuværende 

budgetaftale kun bliver værre. 

  

Lejre Lærerforening opfordrer til tydelig politisk prioritering og konkrete forslag til, hvor der kan 

reduceres i budgetterne, uden det har konsekvenser for det politisk fastsatte serviceniveau.  

 

 

Med venlig hilsen 

Per Brinckmann 

På vegne af Lejre Lærerforening 


