
Åbent brev til Byrådet

Lad ikke børnene sejle deres egen sø.

Et samlet Byråd indgik budgetforlig med budskabet ”Det bedste for børnene”. Derfor er det også et
samlet Byråd, som skal finde pengene til de mest udsatte børn. Lad ikke børnene betale for
besparelserne.

For ganske kort tid siden indgik et enigt Byråd budgetforlig. Både i selve forliget og den efterfølgende
pressemeddelelse blev børnene fremhævet, som værende værdifulde for byens vækststrategi. ”Det bedste
for børnene”, ”En god uddannelse og trivsel blandt børn og unge vægter vi højt i Odense” og
”Børneområdet er den store vinder i budgetforhandlingerne” lød det bl.a. fra Byrådet.

Rigtigt set af Byrådet. Hvis Odense skal lykkes med at skabe vækst og at være byen, man gerne bosætter sig
i, så skal byen ændre kurs og skabe gode rammer for børnefamilier. Børnene er det, vi værdsætter
allermest i vores liv.

I forvejen skraber Odense bunden i forhold til, hvor lidt børnene prioriteres. På skoleområdet er Odense,
ifølge de seneste opgørelser fra Økonomi- og Indenrigsministeriet, den kommune der har sparet mest i
perioden fra 2009/10 til nu. Selv om konsekvenserne af besparelser på skoleområdet ikke viser sig her og
nu, kan vi allerede se de bekymrende resultater. Karaktergennemsnittet falder, elevtrivslen falder og
testresultaterne stagnerer.

Som tillidsvalgte er vi også bekymrede for lærerne. Sygefraværet er stigende, trivslen i bund og mange
søger væk fra byen. Det har store konsekvenser både for den enkelte, for skolen og eleverne. Som lærere
vil vi skolen, vi vil eleverne men oplever ikke, at vores bekymringer bliver hørt. Nu er der endnu engang lagt
op til voldsomme besparelser, som vil ramme undervisningen helt ude i klasseværelserne.

Hvis Byrådet mener, det er umuligt at finde pengene til de aktuelle besparelser i hele kommunens budget,
opfordrer vi til, at skatten hæves, så vi bare når op på niveau med resten af Fyn – eventuelt i en
overgangsperiode til det forhåbentligt lykkes at få vækst i Odense igen.

Børnene skal ikke betale prisen, mens vi venter!

Venlig hilsen

De tillidsvalgte på lærerområdet.


