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Fire ud af fem folkeskoler mangler penge
Folkeskolen bliver presset hårdere og hårdere økonomisk. Det viser en ny undersøg else fra
Skole og Forældre. Kun hver femte skolebestyrelsesformand mener, at der er tilstrækkelig t
med peng e på budg ettet på deres skole i dette skoleår.
En ny unders øgels e, s om Skole og Forældre har
foretaget blandt s kolebes tyrels es formænd og –
næs tformænd på folkes koler, vis er, at kun omkring
hver femte mener, at der er tils trækkeligt med
penge på budgettet i dette s koleår i forhold til de
opgaver, s om s kolen er pålagt. Det er en
forværring i forhold til de foregående år, hvor Skole
og Forældre har lavet s amme unders øgels e (Se
tabel 1).

bliver at s ørge for en bedre økonomi til
folkes kolerne, både ved forårets
økonomiforhandlinger med s taten og ved
efterårets forhandlinger om de kommunale
budgetter, s iger Skole og Forældres formand,
Mette With Hagens en.
Unders øgels en peger på, at der is ær er brug for
flere penge til børn med s ærlige behov, alts å
inklus ion, men ogs å s kolens fys is ke rammer,
forberedels es tid og lavere klas s ekvotienter bliver
s tadigt vigtigere at bruge penge på ifølge
s kolebes tyrels es formændene (Se figur 1).

Tabel 1:

Figur 1:

Skole og Forældres formand er bekymret over
udviklingen.
- Unders øgels en vis er, at økonomien på
folkes kolerne bliver mere og mere pres s et. En af
de vigtigs te opgaver for de nyvalgte
kommunalbes tyrels es medlemmer

- Mange s koler får ikke finans ieret udgiften til
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s pecials koleelever og inklus ion. De fys is ke
rammer er udfordret af høje klas s ekvotienter og
undervis erne er pres s et på tid. Der er helt enkelt
brug for flere penge til folkes kolen, s iger Skole og
Forældres formand, Mette With Hagens en.

- De forældrevalgte medlemmer af
s kolebes tyrels en har et s ærligt ans var for at
fortælle de lokale s kolepolitikere, hvordan
folkes kolerne i kommunen har det. Det er nu I s kal
leve op til det ans var, s iger Skole og Forældres
formand.

S k o l e b e s t y r e l s e s fo r m æ n d e n e s
k o m m e n t a r e r I unders øgels en kunne
res pondenterne uddybe bes varels erne i et
kommentarfelt. Her er nogle af
s kolebes tyrels es formændenes kommentarer:

Yderligere kommentarer: Mette With Hagens en,
lands formand, Skole og Forældre. Mobil: 31716378

”I Herning Kommune har vi lige s kullet finde en
bes parels e på 1,4 procent på grund af øget forbrug
på s pecialområdet.”
”Es bjerg Kommune giver ikke mulighed for andet
end at halte en s koledag igennem på et tåleligt
niveau.”
”Økonomien for folkes kolerne i Frederiks berg
Kommune er s å s tram, at en s kole dårligt nok kan
male en bagtrappe uden det går ud over fx indkøb
af materialer.”
”I Viborg Kommune er der for få res s ourcer til, at
den lokale folkes kole forts at kan være det
naturlige førs tevalg for forældrene.”
”Et eks tremt s tramt budget i Hols tebro, der er en
af landets abs olut billigs te s kolekommuner, er
lige blevet s trammet med ca. 1.000 kr. pr. elev på
grund af en politis k hovs a-løs ning.”
”Økonomien i folkes kolen i Ruders dal Kommune
hænger ikke s ammen med de øns ker, der er til
kvaliteten i undervis ningen. Der s ker et frafald af
elever til privats kolerne blandt andet på grund af
høje klas s ekvotienter.”
”Beregnings modellen for at tildele økonomi i
lønbudgettet er håbløs i Lejre kommune. A lle
lærere med bare den minds te anciennitet udhuler
lønbudgettet.”
P o l i t i k e r n e s a n s v a r - Folkes kolen s kal være et
attraktivt tilbud til Danmarks børn og deres
forældre. Det er politikernes opgave at lave nogle
s tabile rammer, s å det er muligt. Den opgave løs er
politikerne dårligt mange s teder i dag, s iger Mette
With Hagens en.
Skole og Forældres formand opfordrer
s kolebes tyrels es medlemmerne til at gå i dialog
med de lokale s kolepolitikere.
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