
Budgetudtalelse	  –	  budget	  2015	  –	  Odense	  Lærerforening.	  

	  

Der	  er	  mange	  broer,	  der	  bærer	  vores	  by.	  Folkeskolen	  danner	  bro,	  smuldrer	  den?	  

Politisk	  i	  Odense	  er	  der	  ved	  budget	  2015	  fokus	  på	  nedslidte	  broer.	  Hvilke	  broer	  trænger	  mest?	  	  

Folkeskolen	  danner	  bro	  til	  børnenes	  fremtid.	  Den	  fremtid	  vi	  skal	  leve	  af.	  Undersøgelser	  viser,	  at	  
investeringer	  i	  vores	  børn	  og	  unges	  grunduddannelse,	  er	  en	  af	  de	  investeringer,	  der	  på	  sigt	  giver	  det	  bedste	  
afkast.	  Derfor	  er	  det	  også	  uhyre	  uambitiøst,	  at	  Odense	  Kommune	  nu	  efter	  årevise	  massive	  besparelser	  på	  
folkeskolen	  er	  nr.	  98	  ud	  af	  hele	  landets	  98	  kommuner,	  når	  det	  gælder,	  hvor	  mange	  penge	  man	  har	  valgt	  at	  
prioritere	  til	  folkeskolerne.	  Helt	  bogstaveligt	  er	  bunden	  nået	  (se	  bilag	  1).	  

Vores	  folkeskoler	  er	  fyldt	  med	  herlige,	  livlige,	  mangfoldige	  børn	  og	  unge.	  Alle	  har	  de	  fremtiden	  for	  sig	  –	  vil	  
Odense	  prioritere	  dem,	  så	  de	  får	  de	  bedste	  muligheder	  videre	  i	  livet	  –	  nu	  hvor	  kommunen	  igen	  har	  
overskud?	  

De	  børn	  og	  unge,	  der	  i	  dag	  er	  i	  vores	  skoler,	  er	  ramt	  af	  Odense	  Kommunes	  bundplacering	  på	  skoleområdet.	  
I	  klasserne	  er	  der	  24,	  25,	  26,	  27,	  28	  elever,	  som	  alle	  hver	  især	  har	  deres	  afsæt	  for	  at	  lære.	  Nogle	  er	  meget	  
dygtige,	  andre	  har	  meget	  svært	  ved	  at	  leve	  op	  til	  kravene	  –	  alle	  har	  de	  brug	  for	  undervisning	  af	  lærere,	  der	  
har	  mulighed	  for	  at	  møde	  dem,	  hvor	  de	  er,	  så	  de	  alle	  udfordres,	  så	  de	  bliver	  så	  dygtige,	  de	  kan.	  Med	  en	  
økonomisk	  bundplacering	  og	  en	  underfinansieret	  skolereform	  er	  lærernes	  mulighed	  for	  at	  bidrage	  til	  at	  
betydningen	  af	  social	  baggrund	  mindskes	  stærkt	  forringet	  –	  Helt	  i	  modstrid	  med	  de	  overordnede	  mål	  i	  den	  
nye	  skolereform.	  	  

Man	  behøver	  ikke	  meget	  kendskab	  til	  folkeskolen	  for	  at	  kunne	  gennemskue,	  at	  der	  er	  brug	  for,	  at	  der	  
investeres	  i	  en	  genopretning	  af	  skoleområdet	  i	  Odense.	  Inklusionsopgaven	  vokser,	  og	  de	  faglige	  krav	  
vokser.	  Samtidig	  har	  vi	  også	  en	  stor	  udfordring	  over	  for	  resten	  af	  klassens	  elever.	  De	  skal	  også	  på	  bedste	  vis	  
videre	  i	  livet.	  Det	  kræver	  en	  stor	  indsats,	  hvis	  vi	  skal	  kunne	  lykkes	  med	  at	  inkludere	  alle	  de	  børn	  med	  
særlige	  behov,	  der	  er	  i	  klasserne.	  Men	  det	  er	  både	  menneskeligt	  og	  økonomisk	  nødvendigt.	  Omkring	  en	  
tredjedel	  af	  Odenses	  unge	  kommer	  i	  dag	  på	  overførelsesindkomst.	  	  Det	  er	  ganske	  enkelt	  ikke	  godt	  nok.	  	  

Unesco	  anbefaler,	  at	  der	  ikke	  spares	  på	  uddannelse	  under	  den	  økonomiske	  krise,	  fordi	  uddannelse	  er	  vejen	  
til	  vækst.	  Den	  anbefaling	  har	  Odense	  ikke	  fulgt.	  Nu	  ser	  økonomien	  bedre	  ud,	  og	  der	  er	  mulighed	  for	  at	  
investere.	  Der	  er	  en	  klar	  sammenhæng	  mellem	  vækst	  og	  den	  økonomiske	  prioritering	  af	  folkeskolen.	  

Politikerne	  har	  nu	  en	  enestående	  mulighed	  for	  at	  vende	  udviklingen	  fra	  dyr	  brandslukning	  til	  forebyggelse.	  
Fra	  overførselsindkomst	  til	  mønsterbryder.	  Det	  er	  en	  af	  Odense	  Kommunes	  største	  udfordringer.	  Udnyt	  
muligheden.	  

Tænk	  folkeskolen	  som	  en	  afgørende	  bro	  i	  Odense	  Kommunes	  vækststrategi.	  

	  

	  



	  

	  

	  

Helt	  konkret	  er	  folkeskolen	  i	  Odense	  hårdt	  ramt	  af	  bundplaceringen.	  Der	  er	  brug	  for	  at	  genoprette	  både	  
med	  hensyn	  til	  økonomi	  og	  tillid.	  

Genopret	  balancen	  mellem	  krav	  og	  resurser.	  

Trivselsundersøgelserne	  i	  Odense	  er	  ekstremt	  røde.	  Især	  er	  ubalancen	  mellem	  krav	  og	  resurser	  markant.	  

Det	  går	  hårdt	  ud	  over	  trivslen,	  når	  lærerne	  oplever,	  at	  de	  ikke	  har	  rammer,	  der	  gør	  det	  muligt	  at	  leve	  op	  

til	  kravene.	  Trivselen	  er	  afgørende	  for	  at	  kunne	  lykkes.	  Der	  er	  ubalance	  på	  mange	  områder:	  

• Arbejdspladser	  –	  en	  selvfølge	  
Hvordan	  kunne	  politikerne	  i	  Odense	  kræve	  lærernes	  fulde	  tilstedeværelse	  på	  skolen	  uden	  at	  
afsætte	  en	  eneste	  krone	  til	  arbejdspladser?	  Til	  sammenligning	  afsatte	  Århus	  Kommune	  72	  mio.	  til	  
arbejdspladser.	  Det	  burde	  være	  en	  selvfølge,	  at	  arbejdsforholdene	  skal	  være	  i	  orden.	  På	  ca.	  
halvdelen	  af	  skolerne	  har	  lærerne	  ikke	  deres	  egen	  arbejdsplads.	  Lærerne	  ved	  ikke,	  hvor	  de	  kan	  
sætte	  sig	  og	  må	  hver	  gang	  pakke	  al	  deres	  materiale	  ud	  og	  pakke	  sammen.	  Både	  ineffektivt	  og	  
utilfredsstillende.	  Flere	  steder	  sidder	  rigtig	  mange	  og	  forbereder	  sig	  sammen	  i	  små	  rum	  med	  dårlig	  
indeklima	  som	  følge.	  Der	  mangler	  lokaler,	  hvor	  teamene	  kan	  mødes	  og	  hvor	  lærerne	  kan	  mødes	  
med	  elever	  og	  forældre.	  Det	  bør	  være	  en	  klar	  prioritering	  i	  budgetforhandlingerne,	  at	  Odense	  
Kommune	  fremadrettet	  kan	  leve	  op	  til	  arbejdspladskravene.	  
	  

• Misforhold	  mellem	  forventninger	  og	  resurser	  i	  en	  underfinansieret	  skolereform	  
	  
Odense	  Kommune	  skriver	  til	  forældre	  og	  offentlighed	  om	  en	  ny	  skoledag,	  der	  vil	  gøre	  dit	  barns	  
hverdag	  i	  skolen	  mere	  varieret	  og	  motiverende	  –	  hvor	  der	  bliver	  åbnet	  op	  for	  nye	  spændende	  
måder	  at	  lære	  på	  osv.	  Folkeskolereformens	  mål	  stiller	  krav	  om	  højere	  faglighed	  og	  øget	  inklusion	  
Det	  øger	  naturligt	  forventningerne	  hos	  forældrene	  og	  samfundet	  generelt.	  
	  
Lærerne	  ønsker	  naturligvis	  at	  gøre	  det	  bedst	  mulige	  for	  deres	  elever	  hver	  eneste	  dag.	  Samtidig	  skal	  
lærerne	  agere	  i	  en	  hverdag,	  hvor	  rammerne	  langt	  fra	  lever	  op	  til	  kravene.	  Flere	  og	  flere	  elever	  skal	  
inkluderes	  og	  alle	  elever	  udfordres.	  Der	  er	  ikke	  længere	  sammenhæng	  mellem	  forventningerne	  til	  
undervisningen	  og	  den	  forberedelse	  og	  øvrige	  opgaver,	  der	  skal	  til	  for	  at	  lærerne	  kan	  leve	  op	  til	  
kravene.	  Skolereformen	  er	  underfinansieret	  og	  Odense	  Kommune	  har	  en	  bundplacering	  som	  nr.	  98	  
ud	  af	  landets	  98	  kommuner	  på	  skoleområdet.	  	  
Det	  medfører	  nedslidning	  af	  personalet,	  for	  det	  slider,	  når	  fagligheden	  skrider.	  	  
	  
	  
	  
	  



• Inklusion	  –	  ikke	  bare	  opbevaring	  
	  
Gennem	  en	  årrække	  har	  skolerne	  været	  underlagt	  måltal	  om,	  at	  mindst	  96	  %	  skal	  inkluderes.	  
Inklusion	  har	  været	  et	  spareprojekt,	  for	  selvom	  nogle	  af	  pengene	  har	  fulgt	  barnet,	  har	  de	  
voldsomme	  besparelser	  på	  normalområdet	  samlet	  set	  gjort	  inklusionsopgaven	  til	  en	  uhyre	  
vanskelig	  opgave.	  Det	  har	  bevirket,	  at	  selvom	  måltallet	  er	  nået,	  er	  der	  kun	  tale	  om	  et	  kvantitativt	  
mål.	  Hvis	  vi	  skal	  lykkes	  med	  inklusionen,	  så	  børn	  med	  særlige	  behov	  ikke	  bare	  opbevares	  i	  
folkeskolen	  men	  også	  får	  den	  nødvendige	  faglige	  støtte,	  som	  de	  har	  brug	  for	  i	  undervisningen	  for	  at	  
blive	  så	  dygtige,	  de	  kan.	  Både	  økonomisk	  og	  menneskeligt	  er	  det	  alt	  for	  dyrt	  ikke	  at	  investere	  i	  den	  
nødvendige	  forebyggende	  indsats,	  så	  flere	  unge	  får	  en	  ungdomsuddannelse	  og	  ikke	  ender	  med	  at	  
komme	  på	  overførselsindkomst.	  
	  

• Stærke	  ungemiljøer	  
	  
Budgetmaterialet	  beskriver,	  hvordan	  der	  kan	  skaffes	  innovative	  besparelser	  ved	  stærke	  
ungemiljøer.	  På	  side	  174	  kan	  man	  læse	  om,	  hvordan	  ungemiljøerne	  i	  Odense	  vil	  kunne	  hente	  
inspiration	  og	  viden	  om,	  hvad	  der	  motiverer	  de	  unge	  til	  læring,	  ved	  at	  skele	  mere	  til	  de	  erfaringer,	  
der	  er	  bl.a.	  efterskoler.	  Igen	  en	  beskrivelse	  der	  ikke	  forholder	  sig	  til	  balancen	  mellem	  krav	  og	  
resurser.	  Efterskolerne	  får	  godt	  100.000	  kr.	  pr.	  elev	  fra	  det	  offentlige	  plus	  forældrebetaling	  (kilde:	  
Mandag	  Morgen	  sept.14).	  Skolerne	  i	  Odense	  får	  til	  sammenligning	  eksempelvis	  ca.	  26.000	  pr.	  elev	  i	  
10.	  klasse	  (bilag	  B&U	  dagsorden	  maj	  14).	  Det	  er	  helt	  ulige	  vilkår	  at	  opstille	  forventninger	  ud	  fra.	  
	  

Fremtiden	  starter	  i	  skolen.	  Prioriter	  den.	  Det	  er	  en	  god	  investering!	  

	  

	  

	  


