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Høringssvar vedr. besparelserne på Skoleområdet jf. ”Omprioriteringsforslag” 

Tænk børnene ind i vækststrategien 

Argumentet om, at der ikke findes penge i kommunen, og at Odense derfor er nødt til at lade bør-
nene vente, til vækststrategien giver afkast, holder ikke. Vi må ikke og har ikke råd til at tabe flere 
årgange. Hvis pengene ikke kan findes, er det nødvendigt at finde dem eksempelvis ved at hæve 
skatten – eventuelt midlertidig – indtil vækstinvesteringerne giver afkast. Børnene skal ikke betale 
prisen. Det ender med at blive alt for dyrt med udgifter til negative følgevirkninger. Odense går 
også glip af skattekroner, når Odense vælges fra som bokommune på grund af for dårlige forhold i 
skolerne. 
Undersøgelser viser, at skoleområdet ligger helt øverst, når man spørger odenseanerne om, ”hvil-
ke emner der bliver de vigtigste ved byrådsvalget i 2017, og hvilke områder der bør tilføres flere 
penge.” (Fyens Stiftstidende, 31.dec. 2015) 

 



 2 

KORA (Kommunernes og regionernes analyseinstitut) har netop udgivet rapporten ”Derfor er der 
forskel på, hvad børnene koster i kommunerne”, jan. 2016. Rapporten fortæller, at Odense er 
blandt de kommuner i Danmark, der prioriterer skoleområdet lavest.  Odense er én af de ”syv 
kommuner der bruger over 10 % færre penge, end man skulle forvente.”  

 
Det er både menneskeligt og økonomisk dyrt ikke at tænke børnene ind i Odense Kommunes 
vækststrategi bl.a. fordi:  

 Det er afgørende for borgere i forhold til, hvor de vælger at bo og dermed betale skat, at skoleom-

rådet prioriteres.  

 Børnenes uddannelse er afgørende for både egen og byens fremtid. Det er afgørende for, om de får 

et job og og betaler skat i stedet for at ende på overførselsindkomst. Det har også stor betydning i 

forhold til at undgå kriminalitet, misbrug og lignende.  

 
 
Konsekvenserne af nedprioriteringen af skoleområdet gennem en årrække er allerede begyndt at 
vise sig i undersøgelser, selvom besparelser på skoleområdet ikke er synlige her og nu, og mange 
af konsekvenserne ikke er direkte målbare. 

 Odense Kommune har en højere andel af dårlige læsere end landsgennemsnittet. Samlet set er det 

ikke lykkedes at nedbringe andelen af dårlige resultater i dansk/læsning. (Kvalitetsrapport 2014/15, 

s. 4) 

 Resultaterne af de nationale test er stagnerede eller svagt faldende og ligger som helhed under 

landsgennemsnittet (Kvalitetsrapport 2014/15, s.3) 
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 I faget matematik ligger karaktergennemsnittet i Odense Kommune under landsgennemsnittet og 

afstanden er i 2014/15 større end de foregående år. (Kvalitetsrapport 2014/15, s. 37) 

 På baggrund af elevernes resultater i dansk og matematik er den overordnede vurdering, at vi ikke 

kan leve op til Odense Kommunes forventninger om, at vi har en folkeskole i top, hvor eleverne 

præsterer over landsgennemsnittet. (Kvalitetsrapport 2014/15, s. 5) 

Konsekvenserne af besparelsesforslagene i omprioriteringskataloget, der medfører færre lærerstil-
linger, vil gøre situationen på skolerne endnu værre. Der er stillinger i de fleste spareforslag – også 
selvom overskriften kan virke teknisk – eksempelvis betyder besparelsen på ”tilskud til 6. ferieuge” 
konkret en nedgang på ca. 10 lærerstillinger.  

 Endnu flere elever vil opleve, at være uden en lærer 

 Endnu flere skoler vil ikke have råd til en lærer pr. klasse 

 Det vil endnu oftere være nødvendigt at undervise i hold større end en klasse 

 Vikarsituationen vil komme under et enormt pres 

 Muligheden for at støtte børn med særlige behov mindskes endnu engang 

 Inklusionen vil få endnu sværere ved at lykkes 

 Fagligheden og dermed elevernes udbytte vil fortsat falde 

 Elevernes trivsel risikerer at falde yderligere 

 Intentionerne med skolereformen vil have endnu sværere ved at blive til virkelighed 

 Den understøttende undervisning kan ende med at blive løsrevne og tilfældige aktiviteter 

Hertil kommer at også arbejdsmiljøet er under et stort pres – både trivslen og sygefraværet vil bli-
ve yderligere presset.  
 
På vegne af Odense Lærerforening 
Anne-Mette K. Jensen 
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