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Mange krav og færre penge
Meg et bekymrende at halvdelen af kommunerne sparer på folkeskolen i 2016
Så kom dagbladet Politikens overs igt over de
kommunale udgifter til folkes kolen for 2016. Igen
s kal folkes kolen s pare penge. Omkring halvdelen
af kommunerne s kærer ned på folkes kolen i 2016.

Jeg har endnu ikke mødt en enes te
kommunalpolitiker, s om mener folkes kolen er
tils trækkeligt finans ieret. A lligevel gennemfører
de s amme kommunalpolitikere bes parels er på
den s amme folkes kole.

Virkeligheden i den dans ke folkes kole mange
s teder er alts å bes parels er s amtidig med, at
s kolerne s kal implementere en reform med flere
og anderledes undervis nings timer, gennemføre
en inklus ions lov fra 2012, hvor målet er at flytte
elever fra s pecials koler til almens koler og
implementere en aftale mellem regeringen og KL
om at øge brugen af IT i s kolen.

Set fra et s kolebes tyrels es møde er det utrolig
s vært at s e s ammenhæng i de politis ke
ambitioner for folkes kolen og de res s ourcer
folkes kolen får s tillet til rådighed til at løs e
opgaven.
Jeg vil gerne ros e de kommunalpolitikere, der
under meget s være vilkår er lykkedes med at finde
penge til folkes kolen i år. De findes faktis k. Jeg er
til gengæld meget bekymret for s kolerne i de
kommuner, der ifølge Politikens overs igt
gennemfører s tore bes parels er på folkes kolen i
2016 og hvor folkes kolen i forvejen er blandt de
billigs te i landet. Det er kommuner s om
eks empelvis Odens e, Nordfyn, Gentofte og
A abenraa. I de kommuner er det s ærlig vigtigt, at
forældre og s kolebes tyrels er engagerer s ig i at
bevare en folkes kole med kvalitet.

Vi har en folkes kole, s om er under et s tort
opgavepres s amtidig med, at pengene til at løs e
opgaverne med bliver færre.
Det driver mange kommuner og s koler til at
fors øge s ig med fantas ifulde og halve løs ninger
på mange problemer. Bring your own device (BYOD)
er blevet det nye s ort. Når børnene alligevel har ITuds tyr derhjemme, kan de lige s å godt tage det
med i s kolen og dermed s pare s kolen for at
indkøbe it-uds tyr. Op mod hver 10. forælder
oplever ifølge Skole og Forældres unders øgels e
fra forrige år, at s kolerne pres s er forældre og
elever til at tage deres egen computer med, på
trods af, at s kolerne ikke må lægge pres på
forældrene.

Politikerne må s ætte handling bag ambitionerne
og give s kolerne den økonomi og den frihed, der
s kal til for at løs e opgaven.

De kommunale tildelings modeller til s kolerne er
ofte lavet s ådan, at det kos ter s kolen dyrt, hvis
børn s endes i s pecialtilbud. Det holder mange
s koler tilbage, ogs å s elv om det vil være det
beds te for barnet at s kifte til en s pecials kole.
KL og s kiftende regeringer har gennem de s ids te
mange år lavet aftaler om den kommunale
økonomi, s om ikke giver plads til inves teringer i
s kolen. I år har kommunerne s å på efterbevilling
fået trukket yderligere bes parels er ned over
hovedet gennem regeringens
omprioriterings bidrag, s om trækker procenter ud
af de kommunale budgetter de næs te tre år.

1

