Fredericia Lærerkreds
KREDS 112 AF DANMARKS LÆRERFORENING

Høringssvar til budget 2016.
Fredericia Lærerkreds ser med forundring og bekymring på det udsendte budgetforslag for 2016.
Konsekvensen af forslaget vil være en forringelse af kvaliteten af folkeskolernes undervisning og
dermed af elevernes udbytte.
Budgetforslaget indeholder en tildeling på 10 millioner kr. til B & U’s områder - en god start, men da
forslaget også indeholder en omprioriteringspulje på minus 8-10 millioner kr. og en mængderegulering på minus 11 millioner kr. er der reelt tale om store besparelser på B & U’s områder. Skoleområdet har - i skærende kontrast til dette - i den aktuelle situation brug for investeringer til gavn for elevernes fortsatte positive udvikling og dermed til gavn for hele Fredericias fremtid.
Fredericia Lærerkreds har i de forgangne år i en svær, men tæt dialog med Fredericia Kommune
skabt forudsætningerne for, at skolerne i Fredericia under vanskelige forhold fortsat har kunnet levere undervisning af høj kvalitet. Vi forventer, at dette høringssvar vil indgå med stor vægt i de politiske partiers forhandlinger omkring det endelige budget. Det er nødvendigt for folkeskolens udvikling
i Fredericia.
Fredericia Lærerkreds ser følgende muligheder:
•

Det tildelte beløb pr. elev i folkeskolen hæves, hvilket er meget påkrævet. Der er i øjeblikket
92 kommuner i Danmark, der bruger mere pr. elev på folkeskolen end Fredericia!

•

Investering i en lavere klassekvotient. Der er i øjeblikket 24,8 elev pr. klasse. Det er Danmarks 2. højeste klassekvotient! Dette kunne give bedre mulighed for, at den eksisterende inklusion lykkes, samt medvirke til at løse de særlige problematikker omkring holdstørrelser på
Erritsø Fællesskole.

•

Folkeskolereformen går ind i sit andet år. Der er massivt behov for en investering på skolerne
for at sikre, at implementeringen af reformen lykkes. Det betyder også, at en investering i lærernes efter- og videreuddannelse er nødvendig.

•

I Fredericia er det landsdækkende inklusionsmål på 96 % nået, og der er nu behov for en investering i kvaliteten af inklusionen på almenområdet til gavn for de inkluderede elever og
ikke mindst for de elever, der skal inkludere.

•

Undervisningsministeren foreslår at bruge tolærerordninger i stedet for dele af den understøttende undervisning. Det bifalder vi. Dette er også en investering, der vil øge kvaliteten af den
undervisning, som skolerne tilbyder eleverne. Skoledagen kunne også herved gøres lidt kortere.

•

Investering i den understøttende undervisnings kvalitet ved at sikre at lærerne foretager denne. Særligt lektiehjælp og faglig fordybelse vil opleve et kvalitetsløft, der vil være synlig for
både for elever og forældre.
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Fredericia Lærerkreds indgår gerne i forsøget på at finde omprioriteringsbidraget på B & U’s område, men vi må forudse, at det bliver problematisk, da skoleområdets økonomi allerede er blevet voldsomt beskåret de seneste år, og udfordringerne fortsat er ganske store fremover.
Fredericia Lærerkreds finder genindførelsen af den negative mængderegulering meget problematisk
og ude af trit med virkelighedens konsekvenser af færre elever. En skole med X antal færre elever vil
ikke opleve færre udgifter til: bygninger, vedligehold, rengøring, teknisk service, ledelse, administration, pædagoger, børnehaveklasseledere eller lærere. Der er højst sparet lidt på undervisningsmiddelkontoen.
Fredericia Lærerkreds ser med tilfredshed på budgetforslagets anlægstildeling på 10 millioner kroner
til B & U’s område. Skoleområdet har på mange områder endnu ikke fået tilpasset bygningerne til de
nye arbejdsbetingelser, som skolestrukturen medførte. Ligeledes er området slet ikke opgraderet i
forhold til indholdet af den nye skolereform, hverken i forhold til udearealer eller indeområder. Der
er brug for en betydelig investering i bygningsmassen på skoleområdet.
I forhold til arbejdsmiljøet og lærerarbejdspladser er der behov for en analyse af omfanget af arbejdspladser på alle matrikler og ikke mindst en kvalitetsvurdering ud fra arbejdsmiljøloven af de
allerede etablerede arbejdspladser. En anlægspulje til dette område er ønskelig hurtigst mulig.

Fredericia Lærerkreds indgår gerne i dialog omkring indholdet af dette høringssvar, og vi har en forventning om, at byrådets partier og politikere i budgetforhandlingerne vil prioritere skolerne og dermed børnene. Fredericia Byråds egen vision siger, at børnene er Fredericias fremtid. Det forventer vi
også at kunne se i Fredericia Byråds endelige budget for 2016.
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