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Pressemeddelelse

”Invester i skolen – skolen for livet”
Odense Lærerforening uddeler hoptimister til byrådsmedlemmerne forud for 1. behandlingen af budgettet onsdag d. 16. september fra kl. 14 på Flakhaven med budskabet ”Invester i skolen – skolen for livet”.
Odense Lærerforening har gennem længere tid på forskellig vis beskrevet situationen på folkeskoleområdet i Odense. Formand for Odense Lærerforening, Anne-Mette Kæseler Jensen udtaler: ”Vi har gjort opmærksom på de alvorlige konsekvenser, som de massive besparelser på skoleområdet har medført. Nu har
flere bidraget med at påpege alvorligheden af besparelserne – både skolebestyrelser, Børn- og Ungeforvaltningen og Borgmester Anker Boye.”
Anne-Mette Kæseler Jensen henviser bl.a. til nedenstående:




Skolebestyrelserne har udarbejdet et alternativ til Odense Kommunes kvalitetsrapport for skoleområdet: ”Skolebestyrelsernes kvalitetsrapport 2015 – Odenses skolers tilstand”.
Børn- og Ungeforvaltningen har udarbejdet et notat: ”Notat vedr. opfyldelse af elevernes retskrav”
Borgmester Anker Boye har udtalt til Fyens Stiftstidende d. 9.maj 2015 om skolerne og lærerne:
”De er pint og plaget ned på laveste niveau.”

”Der er dermed bred enighed om situationens alvor”, fortsætter hun. ”Nu er det nødvendigt, at der investeres og laves en genopretningsplan. Hvis det ikke er muligt at finde pengene indenfor det eksisterende
budget, opfordrer vi til at beslutte en midlertidig skattestigning, indtil investeringen i erhvervslivet giver
det forventede afkast. Odense Kommune har jo den laveste skatteprocent på Fyn. Alle ønsker deres børn
en god skolegang. Det har ingen partifarve. En midlertidig skattestigning vil desuden give muligheden for at
vende udviklingen, så vi forebygger i stedet for at brandslukke. Det er både menneskeligt og økonomisk
langt den bedste løsning.
Nogle af de alvorlige konsekvenser, der fremhæves er:
 Mindre lærertid pr. elev
 Manglende støtte til inklusionen
 Manglende vikardækning
 Faldende karaktergennemsnit
 Stagnerende testresultater
 Faldende elevtrivsel
”Det er afgørende med handling nu. Hverken børnene eller samfundet som sådan har råd til, at de børn,
der går i skole nu, ikke prioriteres. Tænk skolerne ind i vækststrategien – nu er det børnenes tur”, slutter
Anne-Mette Kæseler Jensen.
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