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I aftalen om kommunernes økonomi for 2022, der blev indgået mellem regeringen og KL inden som-

merferien, kan man læse, at de er enige om, at ”Folkeskolen er en grundpille i det danske velfærds-

samfund”. Videre kan man læse: ”Regeringen og KL er samtidig enige om, at COVID-19 og den føl-

gende nødundervisning i landets folkeskoler, kan have påvirket eleverne. Parterne er derfor enige om 

vigtigheden af, at der fokuseres på kerneopgaverne i folkeskolen og sættes ind med initiativer, som 

kan imødegå det mulige faglige efterslæb og risikoen for mistrivsel”.  

 

Et flertal af Folketingets partier har allerede i foråret givet kommunerne ekstra midler til indsatser, der 

kan understøtte skolernes arbejde med fagligt efterslæb og mistrivsel. Derudover blev det med finans-

loven i 2020 - med aftalen om et generelt løft af folkeskolen - besluttet at afsætte ekstra 550 mio. kr. i 

2022 og 807 mio. kr. hvert år fra 2023 og frem til ansættelse af flere lærere i folkeskolen, som kom-

munerne modtager via bloktilskuddet. Med aftalen gives kommunerne frihed til at prioritere midlerne 

til forskellige lærerressourcekrævende tiltag som f.eks. tolærerordninger, inklusion, turboforløb og 

mindre klasser. 

 

I Lærerkreds 44, Køge og Stevns glæder vi os over, at der dels er politisk fokus på folkeskolen på Chri-

stiansborg men ikke mindst over, at et bredt politisk flertal har prioriteret at give kommunerne økono-

miske midler til at styrke arbejdet i folkeskolen. 

 

Derfor vil det også være utroligt ærgerligt, hvis det løft det stevnske skolevæsen kunne få med de til-

trængte ekstra tildelte midler fjernes, fordi der skal spares. 

 

Det siger næsten sig selv, at vi ikke er tilhængere af spareforslagene på skoleområdet, men der er 

særligt to spareforslag, som vi vil finde decideret ødelæggende for udviklingen på skolerne.  

 

Forslaget om at reducere i den såkaldte 9 timers pulje, der bl.a. vil betyde en forringelse af elevernes 

muligheder for holdtimer, AKT-timer, læse-, matematik- og IT-vejledning, samt understøttelse af den 

faglige udvikling på Pædagogisk Læringscenter. Og forslaget om at hæve lærernes undervisningstime-

tal vil selvsagt have den konsekvens, at der reduceres i antallet af lærere. Derudover bliver mulighe-

den for at rekruttere nye lærere til kommunen forringet.  

 

Vi mener, at de to spareforslag går stik imod de intentioner og ønsker om at styrke eleverne fagligt, 

øge deres trivsel, samt behovet for flere lærerressourcer på folkeskolerne, der er aftalt mellem et bredt 

politisk flertal på Christiansborg. Og mellem regeringen og KL.    

 

Lige nu pågår arbejdet i Stevns Kommune med en ny sammenhængende børne- og ungepolitik. Inten-

tionerne er fra alle de involverede parter de bedste. Hvis pæne ord på papir skal omsættes til konkret 

handling, er der mere end nogensinde brug for en investering i fremtidens børn og unge i Stevns Kom-

mune. 

 

    

Med venlig hilsen 
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