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Gribskov Lærerkreds/Kreds 34 

Græsted, d. 26. marts 2015 

Høringssvar til attraktive lokalsamfund  

I Gribskov Lærerkreds´ høringssvar d. 20. august 2014 til ”Budget i balance 2015-19” pegede 

Gribskov Lærerkreds på nødvendigheden af at fortsætte og fuldføre det planlagte arbejde for 

opretholdelse af skoletilbud i lokalsamfundene, oprindeligt beskrevet som Børnebyer. 

De i høringsmaterialet beskrevne omkostningsreduktioner og organisatoriske muligheder ved 

gennemførelse af attraktive lokalsamfund, kan Gribskov Lærerkreds fortsat tilslutte sig. Samtidig 

skal det påpeges, at dette skal ske med respekt for den dialog om skolestrukturer, der også er en 

del af arbejdet med attraktive lokalsamfund. Helt konkret betyder dette tid til dialog ledelse og 

lærere imellem, samt at LU lokalt får en central rolle i processen i forhold til udtalelser og 

beslutninger. Det handler om medarbejderinvolvering. 

Om man ønsker en 5-klynge eller 3-klynge model i Gribskov Kommune er et politisk spørgsmål. 

Dog er det kredsens opfattelse, at der er behov for stabilitet på skoleområdet for at kunne løfte 

kerneopgaven. For mange ændringer og løbende omstruktureringer vil af forældre blive opfattet 

som ”hovsa løsninger” med den konsekvens, at man mister tilliden til den offentlige skole og 

kommunens ledelse.   

I forhold til forslag om konkrete besparelser og effektiviseringer har Gribskov Lærerkreds 

følgende at bemærke: 

Samarbejdet mellem lærere og pædagoger opbygges udelukkende om arbejdet med inklusion af 

elever med behov for specialpædagogisk bistand – en effektivitetsforbedring: I en tid, hvor flere 

og flere opgaver omkring skolearbejdet løses ved tværfagligt samarbejde, er der en oplevelse 

blandt lærerne, at ansvaret for løsning af en række skoleopgaver er udflydende. En effektivisering 

af arbejdet med inklusion af elever i almenområdet med behov for specialpædagogisk bistand vil 

være en ledelsesmæssig udmelding om, at det udelukkende er denne opgave i skolen, som 

pædagoger og lærere samarbejder om og løfter i fællesskab.  

At nytænke dette samarbejde på denne måde vil skabe faglige miljøer, der understøtter udsatte 

børns læring og trivsel og samtidig skabe sammenhæng i denne elevgruppes liv, idet pædagogiske 

indsatser for at inkludere udsatte elever vil blive rammesat i dette samarbejde.  

To-lærerordninger – fagligt løft af eleverne– en produktivitetsforbedring: Med reformen på 

skoleområdet er det målfastsat, at det faglige niveau skal løftes. I fagene dansk, matematik og 

engelsk bør der i 50 % af timerne være 2 lærere i undervisningen for bedre at kunne arbejde med 

og nå de faglige mål og tillige også at arbejde målrettet med såvel undervisnings- som 
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elevdifferentiering. Dette kan gøres inden for den eksisterende løn- og resurseramme. Resursen er 

der allerede i kraft af den politiske vedtagelse om, at lærerne skal undervise gennemsnitligt 2 

timer mere pr. uge, end de gjorde i sidste skoleår. To-lærerordninger er særligt nødvendigt i 

klasser med højt elevtal. 

Vedvarende fokus på lærernes efter- og videreuddannelse – en effektiviseringsforbedring: Med 

en vedvarende høj prioritering af lærernes efteruddannelse inden for fagene og det pædagogisk-

psykologiske felt vil lærerne i høj grad være i stand til at optage udviklingstiltag og arbejde med en 

skole i bevægelse og udvikling. Et højt uddannelses- og efteruddannelsesniveau er afgørende 

nødvendigt, hvis vi vil have høje faglige mål for eleverne og have omstillingsparate medarbejdere 

på skolerne. Skolelederne skal hele tiden arbejde med systematisk kompetenceudvikling og efter- 

og videreuddannelse af lærerne. Minimum 5 % af en lærers arbejdstid bør forbeholdes 

kompetenceudvikling som efter- og videreuddannelse.  

Vedrørende prioriteringskatalog (Børneudvalget 33) 

Vedr. punkt 7. og 8.: Aldersintegreret undervisning i indskolingen fleksible 

klasser/gruppestørrelser i skolen. 

Det er kredsens holdning, at dette kun kan ske succesfuldt, hvis der er gode resurser og passende 

antal lærere omkring elevgruppen. Det handler om at kunne skabe faste rammer og genkendelige 

strukturer for de elever, der befinder sig i det specialpædagogiske felt. Ved udvikling af det 

pædagogiske arbejde på dette felt, er det nødvendigt med en resursetildelingsmodel, der ikke kun 

er elevtalsbaseret, men også sikrer et hold/en klasse de nødvendige resurser til to-lærerordninger 

og pædagogisk støtte for at kunne lykkes med undervisningsopgaven.  

De to forslag i kataloget retter sig desværre udelukkende om skolernes drift, økonomisk set som 

en besparelse, og tager på ingen måde højde for, at aldersintegreret undervisning og fleksibel 

holddannelse beskrives i folkeskoleloven som muligheder for at styrke og arbejde med elevernes 

faglige og personlige udvikling. Det kræver lærerresurser. 

Vedr. punkt 6: Ændre tildelingsmodel på skoleområdet 

Når man ønsker at tilbagekalde denne ekstra tildeling nu, undrer det kredsen, at man undlader at 

fortælle, hvor midlerne kom fra, da de blev tildelt skolerne i forbindelse med resursetildelingen til 

skolerne for dette skoleår. Den ekstra tildeling ”den lille model”, som beskrevet i Børneudvalgets 

referat af den 5. maj 2014, er finansieret ved på forhånd at udtage 2,5 million til primær drift af de 

små afdelinger, f.eks. udgifter til undervisningsmaterialer og lignende faste udgifter. 

En fjernelse af denne resurse kan føre til et yderligere pres på skolerne. Klassesammenlægninger 

og manglende mulighed for at købe tidssvarende undervisningsmaterialer til eleverne bliver nogle 

af konsekvenserne ved at tilbagekalde denne ekstra bevilling, og det hænger ikke sammen med 

tankerne om at styrke skolen i attraktive lokalsamfund.  
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En generel kommentar til tildelingsmodellen på specialområdet.   

En af årsagerne til at budgetrammen er blevet sprængt, med et overforbrug som resultat, skyldes 

efter kredsen holdning, at den centrale pulje af rammen ikke har været styret stramt nok. 

Budgetansvar og brugsret har ikke været koblet sammen. 

Da kredsen lavede høringssvar til udlægning af specialrammen, udtrykte vi allerede på det 

tidspunkt bekymring for, at rammen ville blive sprængt, idet behovet for specialpædagogisk 

indsats i Gribskov Kommune er højere end den afsatte ramme til formålet. 

Gribskov Lærerkreds indstiller derfor til, at man politisk tager beslutning om at gå tilbage til den 

oprindelige model, hvor hele specialrammen var samlet i en budgetramme med et fælles 

kommunalt visitationsudvalg, hvor chefen for bordenden også har ansvar for overholdelse af 

budgetrammen. I økonomisk stramme tider er det nødvendigt med stram styring af økonomien 

og have meget klare linjer for ansvar og brugsret af kommunens penge/resurser. 

Gør man det modsatte og udlægger hele budgetrammen til skolerne, vil det på grund af de 

nutidige og fremtidige budgetudfordringer give uklarhed og sætte de skoler og FO-er, som vil 

komme til at stå med pressede budgetrammer på det specialpædagogiske felt, under et urimeligt 

og hårdt pres. Konsekvenserne vil være, at 

- et antal elever ikke får det undervisningskrav opfyldt, som de har behov for 

- kommunen får svært ved at nå målene for inklusion af elever med specialpædagogiske 

behov 

- lærernes og elevernes trivsel presses til det yderste, som kan resultere i sygefravær og 

lærer- elevflugt fra skolerne. 

- Almenområdet finansierer udgifter til specialområdet. 

I forhold til prioriteringskataloget som helhed er det kredsens holdning, at der er for meget 

”lagkageprincip” over det: Man tager lidt her og lidt der.  Lærerne på skolerne er pressede i deres 

opgaveudførelse, og reelt er vi i den situation, at der ikke kan spares mere. Lærerne kan ikke løbe 

hurtigere, uden at det har konsekvens for kvaliteten i undervisningen. Det er bekymrende. 

Afslutningsvis påpeger Gribskov Lærerkreds nødvendigheden af, at merforbruget finansieres uden 

konsekvens for kvaliteten i undervisningen og uden, at det kommer til at gå ud over lærernes 

arbejdsmiljø. Gribskov Lærerkreds er bekymret for sygefraværet på skolerne og følger dette tæt.  

Det er kredsens vurdering, at lærerne ikke kan løbe hurtigere, end de gør nu. 

På vegne af Kredsstyrelsen 

Allan Nielsen 
Kredsformand 
 


