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Budget-
møde

Odense: Mens alle trafi kan-
ter i store dele af byen ople-
ver, hvordan forberedelsen af 
letbanens etape et giver sto-
re  trafi kale udfordringer, er 
Odense Byråd i ord tæt på at 
sige ja til en etape nummer to.

De fl este ordførere havde 
ved førstebehandlingen af 
budgettet meget positive ord 

Stort fl ertal for letbanens etape to

Odense: Blå, røde, lilla, gule, 
orange. 

Hoptimister i alle farver 
bød politikerne velkommen 
foran rådhuset til den første 
behandling af budgettet i by-
rådssalen.

Det var Odense Lærerfor-
ening, der leverede hoptimi-
ster - og optimisme.

Formand Anne-Mette 
Kæseler Jensen forklarede:

- Nu har vi i nogle år stået 
her alene med budskabet om, 
at der mangler ressourcer på 
skolerne. Men i år har både 
forældre, udvalg og forvalt-
ningen på forskellig vis bak-
ket os op i, at det er rigtigt.

Med det henviser lærerfor-
manden til det seneste halve 
års protest fra de samlede 
skolebestyrelser og til det 
notat, Børn- og Ungeforvalt-
ningen har lagt frem om sko-
lerne.

Om karaktergennemsnit 
og elevtrivsel, der falder, om 
vikarmangel og stigende sy-
gefravær blandt lærere, og 

Varme ord til 
skolerne - nu 
skal pengene 
på bordet

Stritter i alle retninger
Forsiden af denne sektion

 ■Med farverig optimisme tog lærerforenin-
gen imod politikerne forud for onsdagens 
budgetforhandlinger, og i byrådssalen faldt da 
også mange skoleord. Nu mangler pengene

om forældede undervisnings-
materialer.

- Invester i skolen, opfor-
drede lærerforeningen der-
for. Præcis som nogle hun-
drede forældre gjorde det til 
et folkemøde på Flakhaven i 
sidste uge. 

Onsdag tog politikerne - 
nogle under lidt pres - imod 
hoptimisterne. Uden nød-
vendigvis at dele hele opti-
mismen.

- Der er mange, der gerne 
vil have de penge, vi ikke har, 
bemærkede Venstres Bo Li-
bergren.

- Vi ved godt, skolerne 
trænger, lød det fra andre, 
mens børn- og ungerådmand 
Susanne Crawley Larsen   
valgte en hoptimist i en radi-
kal, lilla farve og understrege-
de, at hendes budgetfokus er 
skolerne og de udsatte børn.

Gode penge efter dårlige
Både hoptimister og skole-
snak rykkede med ind i by-
rådssalen, hvor folkeskolen 
fyldte en bid af samtlige bud-
gettaler fra de enkelte partier. 
Men på forskellig vis.

- Når vi møder op i for-
handlingslokalet, så er vi klar 
til at omprioritere til fordel 
for byens folkeskoler. Og vi er 
også villige til at omprioritere 
på tværs, lød det for eksempel 

fra Socialdemokraternes Pe-
ter Rahbæk Juel.

Kristian Guldfeldt fra Kon-
servative fremhævede deri-
mod endnu en gang, hvor 
svært, han mener, det er at få 
klare svar om folkeskolernes 
behov fra rådmand og for-
valtning.

- Det er ikke, fordi vi ikke 
synes , at skolerne eller måske 
i endnu højere grad anbrin-
gelsesområdet godt kunne 
bruge et løft. Tværtimod. Vi 
vil bare have et minimum 
af sikkerhed for, at der rent 
faktisk er styr på, hvad der 
foregår, inden vi kaster gode 
penge efter dårlige, forkla-
rede han.

Millioner mangler
På tilhørerpladserne sad fl ere 
forældre og bestyrelsesfor-
mænd fra Odenses folkesko-
ler og lyttede til ordene.

Blandt andre Britta Bang, 
formand for skolebestyrelsen 
på Tingløkkeskolen.

- Det er selvfølgelig med 
stor tilfredshed, at vi kan kon-
statere, at alle partier i byrå-
det forstår udfordringerne i 
folkeskolen, sagde hun.

- Og også, at fl ere partier 
vil rykke på sagen allerede 
ved disse forhandlinger. Men 
vi ville dog ønske, at børnene 
var tænkt aktivt med i vækst-
planen, som erhvervslivet er.

Ifølge fl okken af skolebe-
styrelsesformænd skal fol-
keskolen tilføres 250 årlige 
millioner kroner for at nå et 
rimeligt niveau. 

Af Camilla  Ahlmann-Jensen
Foto: Robert Wengler
caje@fyens.dk, rwe@fyens.dk

Børn- og Ungeforvaltnin-
gen siger ca. 112 millioner 
hvert år, hvis Odense skal 
bruge samme mængde mil-
lioner per elev, som det sker i 
landets øvrige store byer.

Så store beløb kan ikke fi n-
des på næste års budget, er-

kender lærerformand Anne-
Mette Kæseler Jensen.

- Det er ikke løst med det 
her byrådsmøde. Men vi er 
optimistiske i forhold til, at 
man nu er parat til at erkende, 
at der er brug for at investere i 
folkeskolen.

 ■V er dog bekymret 
for driftsøkonomien, 
og økonomien i det 
besvær, arbejdet giver

tilovers for, at letbanen skal 
have en anden etape, der 
blandt andet skal servicere 
Vollsmose.

Ikke mindst venstrefl øjs-
partierne, SF og Enhedsli-
sten, brugte varme ord om 
den forbedring, det vil give 
for miljøet og bløde trafi kan-
ter, hvis letbanenettet udvi-
des.

Konservatives Kristian 
Guldfeldt bad om, at byrådet 
allerede nu tager en princip-
beslutning om letbanen, så 
man kan komme i gang med 

det store arbejde, der er at 
skaffe pengene - både i eget 
budget og i økonomisk hjælp 
fra staten.

Venstre ikke klar endnu
Netop det med pengene gav 
bekymrede miner hos Ven-
stre.

- Vi er ikke klar til at træffe 
beslutning nu om etape to. 
Det må vi klare i en særskilt 
sag, hvor der redegøres for, 
hvordan driften af etape to 
kommer til at hænge sam-
men - uden det går ud over 

 ■Både Venstres rådmand Jane Jegind og partiets ordfører 
Bo Libergren er bekymrede for, hvordan det skal gå med driften 
af letbanens etape to, hvis den bliver bygget.

driften af velfærdsområder-
ne, sagde ordfører Bo Liber-
gren (V).

Rådmand Jane Jegind (V) 
ærgrede sig over, at der i bud-
gettet for letbanen ikke er sat 
penge af til alle de afl edte ef-
fekter, som det omfattende 
arbejde kaster af sig.

- Der er rent ud sagt brug 
for penge til skilte og asfalt, 
sagde by- og kulturrådman-
den.

Af Karsten Hüttel
khyfyens.dk


