Middelfart, september 2023

Nyhedsbrev VENDS – budget 2023 Middelfart Kommune
”Kan vi undvære 18 lærere i folkeskolen i Middelfart”?
Direktionen i Middelfart Kommune afleverede forslag til budget 2023 fredag den 19. august. Det
har økonomiudvalget valgt at sende til høring i MED-udvalg, bestyrelser mm.
Høringsfristen er den 2. september og nu skal byrådets politikere forholde sig til, hvordan
medarbejdere og borgere ser budgetforslaget og derefter forhandle om næste års budget.
Du kan læse forslaget til budgettet og orientere dig i alt budgetmaterialet her.

Vends Herreds Lærerkreds har selvfølgelig arbejdet med budgetmaterialet og selve direktionens
forslag til budget. Arbejdet slutter ikke her, men fortsætter indtil politikerne engang i oktober
(forventet) får forhandlet sig frem til et budget 2023.
Din lokale tillidsrepræsentant og medarbejderrepræsentant i skolebestyrelsen har også i
høringsperioden været meget aktiv i skolens og arbejdspladsens MED-udvalg og skolebestyrelse.
De har argumenteret og debatteret de foreslåede besparelser, og synliggjort de mulige
konsekvenser som besparelserne vil få for lærere, børn og folkeskolen.

Helt overordnet er budgetforslaget meget dyster læsning. Der lægges op til besparelser i næste
års budget for ca. 51 mio. kr.
Grunden til de store besparelser på næste års budget skal ifølge direktionen findes i
økonomiaftalen mellem KL og Regeringen, der har betydet stærkt begrænsede midler fra
Christiansborg til den kommunale opgaveløsning.
Af de samlede besparelser på ca. 51 mio. kr. tegner skoleområdet sig for ca. 9 mio. kr. – det er
alvorligt!
Derudover har demografiudviklingen (færre børn i alderen 9-16 år) den konsekvens, at
skoleområdets budget yderligere beskæres med ca. 1 mio. kr.
Besparelser: -8,951 mio. kr.
Demografiregulering: -1,155 mio. kr.
I alt ca. -10 mio. kr. svarende til 18 lærerstillinger.

Spørgsmålet er: ”Kan vi undvære 18 lærere i folkeskolen i Middelfart”?
Giv din mening til kende. Deltag i debatten på sociale medier, i avisen eller skriv direkte til
din byrådspolitiker!
Nedenfor kan du læse lidt om hvilke besparelsesforslag vi i Lærerkredsen særligt har fokus på. En
nærmere beskrivelse af de enkelte besparelsesforslag findes i budgetmaterialet her:

Besparelser – budget 2023 Middelfart Kommune

G20-04: Generelt løft af folkeskolen tilbagerulles delvist -3.000.000 kr.
Som det fremgår af besparelsesforslaget, så er de midler, der allerede er tilført skolerne fra staten
øremærket flere lærerressourcer. Folkeskolerne har efterlevet dette.
En besparelse vil føre til færre lærere. Det har en direkte negativ konsekvens for elevernes udbytte
af undervisningen og lærernes muligheder for at lave god undervisning til alle børn.
Forventede konsekvenser af besparelsesforslaget:
•
•
•
•
•
•
•
•

Markant ringere mulighed for at tage hånd om de problemstillinger VIVE-rapporten påpeger
Færre støttetimer til elever der har et udvidet behov
Mindre eller ingen ekstra indsats for fagligt stærke elever
Færre AKT-indsatser
Mindre inklusionsindsatser på den enkelte skole = mere eksklusion
Mindre eller slet ingen co-teaching
Mindre tilbud eller decideret nedlukning af ”mellemformstilbud”
Færre to-lærerordninger

Regeringen, SF, radikale Venstre, Enhedslisten og Alternativet er enige om udmøntning af
midlerne til et generelt løft af folkeskolen fra finanslovsaftalen i 2020
”Regeringen vil vores fælles skole og vil investere i at sende børnegenerationen godt
i vej. Pengene vil betyde, at der kan ansættes mere end 1000 lærere ekstra i de
kommende år – det fører til bedre undervisning til gavn for vores børn og unge” (kilde:
Børne- og undervisningsministeriet, pressemeddelelse 20. maj 2021)

”Med Aftale om kommunernes økonomi for 2022 er det aftalt at følge op på
anvendelsen af midlerne til et generelt løft til folkeskolen i regi af de årlige
økonomiaftaler. Regeringen og KL er enige om, at midlerne skal anvendes til
ansættelse af flere lærere, og at der følges op på anvendelsen af midlerne første
gang i ØA24, når der foreligger data for udviklingen i antallet af lærerstillinger og
elevtallet i folkeskolen for skoleåret 2021/2022.” (kilde: KL og Regeringen i økonomiaftalen
2023: finansministeriet fm.dk, ØA23)

Skal Middelfart Kommune kun i begrænset omfang bidrage til et fagligt løft af folkeskolen?
Ved ikke at anvende de 5,273 mio.kr. til ansættelse af flere lærere i folkeskolen, går Middelfart
Kommune direkte imod Regeringens og KL’s enighed i finansloven 2020 og økonomiaftalen 2023.

Tilbagetrækning af tidligere udvidelser – budget 2023 Middelfart Kommune

G20-02: Styrkede skoleprofiler ind i visionen tilbagerulles delvist -1.000.000 kr.
Konsekvensen af besparelsesforslaget vil for skolerne være, at de ikke kan målrette deres
besparelse direkte ift. dette besparelsesforslag i 2023, hvorfor besparelserne skal findes
andetsteds. Her vil det være at skære yderligere i midler til differentieret undervisning:
•
•
•
•
•
•

To-lærertimer
Mellemformstilbud
Co-teaching
Holddannelser
Specialundervisning under 9 t./uge og forløb for fagligt stærke elever
AKT-arbejde mm.

Det vil højst sandsynligt føre til større segregering af elever til specialtilbud.
Af besparelsesforslaget fremgår:
” Med halvering af midlerne til arbejdet med skoleprofilerne sker der en reduktion i de
midler skolerne bruger til ekstraordinære tiltag sammen med eleverne, pilotprojekter
og kompetenceudvikling mv.”

Byrådet skal vide, at når der iværksættes en storstilet vision på skoleområdet, ”Fra middelfartbarn
til verdensborger”, hvor medarbejdere både forventes og forventer, at der skal arbejdes seriøst
med at skabe indhold i visionen for at fremme ikke blot den enkelte skole men også skabe en
sammenhæng i Middelfart Skolevæsen, så implementeres visionen ved at integrere den i skolens
hverdag og årshjul. Arbejdstid prioriteres ind i arbejdet så det indgår som en integreret del af
skoleåret for elever og lærere.
Ressourcerne er altså IKKE brugt på kurser, kompetenceudvikling og ekstraordinære tiltag
og happenings der ”bare” kan aflyses og derved spares.
Når medarbejdere forventes at tage medejerskab til politisk vedtagne retning om skoleprofiler og
overordnet vision, så er det stærkt demotiverende at arbejdet fjernes direkte ved en besparelse.
Det er problematisk at drive skoleudvikling gennem projekter finansieret gennem ansøgninger.

Rammebesparelse via regulering af prisfremskrivningen -1.601.000 kr.
Direktionen lægger op til en besparelse på prisfremskrivningen for Skoleudvalget på 1,601 mio. kr.
Svarende til ca. 3 lærerstillinger
Det virker ganske urealistisk, at der i en tid, hvor priserne på stort set alt er på himmelflugt, kan
spares på indkøb. Der kan selvfølgelig indkøbes mindre. Meget mindre – men er det realistisk?
•
•
•
•
•

Skal der ikke stadig være råd til bøger, papir og IT-materialer i skolen?
Skal der ikke længere indkøbes madvarer til madkundskabsundervisningen?
Skal lærere og elever selv have materialer med til undervisningen i håndværk og design?
Skal flasker og kolber være tomme i fysik/kemi-undervisningen?
Er det kun nogle af børnene, der får et navneskilt og et flag på 1. skoledag?

Af direktionens besparelsesforslag fremgår:
”…at alle enheder – decentrale som centrale - må finde gode lokale løsninger for at
sikre mindre udgifter og derved omprioritere således at budgetrammerne overholdes.
I det omfang at besparelsen ikke kan hentes på indkøbskonti, så har institutionen /
forvaltningen ansvaret for at indhente besparelsen på anden vis, som kan have
personalemæssige konsekvenser”

Det er svært at forestille sig, at forslaget ikke medfører afskedigelser og manglende
genansættelser.

B20-05: Takstreduktion Skrillingeskolen -600.000 kr. (teknisk svarende til -750.000kr.)
Når der kommer færre elever, skal der gennem demografireguleringen spares på budgetterne – og
når der kommer flere elever, skal der igen spares på budgetterne med henvisning til
”stordriftsfordele”.
Spørgsmålet er: Er der noget tidspunkt, hvor der ikke skal spares på Skrillingeskolen?
Vil resten af folkeskolerne opleve det samme, når børnetallet på skoleområdet om få år
forventes at stige igen?
Af direktionens besparelsesforslag fremgår det:
”Skrillingeskolen har over de senere år oplevet en betydelig elevfremgang. De ekstra
takstindtægter, som elevfremgangen genererer, giver alt andet lige Skrillingeskolen
nogle bedre muligheder for at optimere driften og tilrettelæggelsen af
holdundervisningen lokalt på skolen.” (kilde: direktionens forslag til budget 2023)

Skrillingeskolen er et kommunalt tilbud til de elever, der har de svageste forudsætninger for videre
uddannelse og egen forsørgelse. I takt med at Skrillingeskolens budgetter beskæres forsvinder
elevernes muligheder for at blive så dygtige som de kan (jf. folkeskoleloven).
Undervisning af elever på Skrillingeskolen kræver specialiseret arbejdskraft samt stabile og
forudsigelige rammer for eleverne. Større klasser med udvidede diagnosespænd og samling af
flere klasser på storhold forringer elevernes udbytte af undervisningen og presser medarbejdernes
arbejdsmiljø.

