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Otte ud af ti folkeskoler mangler penge
Folkeskolen er presset hårdt økonomisk. Det viser en ny undersøg else fra Skole og
Forældre. Otte ud af ti skolebestyrelsesformand mener, at der er for få peng e på budg ettet
på deres skole i forhold til opg averne.
”Dybt bekymrende udvikling.” Sådan s kriver en
s kolebes tyrels es formand i en ny unders øgels e
om folkes kolernes økonomi, s om Skole og
Forældre har foretaget blandt
s kolebes tyrels es formænd og næs tformænd på
folkes kolerne i Danmark. Unders øgels en vis er, at
otte ud af ti s kolebes tyrels es formænd mener, at
der er for få penge på s kolens budget i forhold til
de opgaver, s om s kolen er pålagt. Det er en
forværring i forhold til foregående år, hvor Skole og
Forældre har lavet s amme unders øgels e (Se tabel
1).

Skole og Forældres formand, Ras mus Edelberg, er
meget bekymret over udviklingen.
- Økonomien på folkes kolerne bliver mere og mere
pres s et. Det er en meget vigtig opgave for et nyt
Folketing at s ørge for en bedre økonomi til
folkes kolerne. Staten holder kommunernes
økonomi i et jerngreb, s å det er Folketinget, der
s kal levere pengene til folkes kolen, s iger Skole og
Forældres formand, Ras mus Edelberg.
Unders øgels en peger på, at der is ær er brug for
flere penge til børn med s ærlige behov - inklus ion,
men ogs å s kolens fys is ke rammer 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:
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der vil gøre folkes kolen s tærkere. Derfor s kal
folkes kolen på dags ordenen i den kommende
valgkamp, s iger Ras mus Edelberg.

Yderligere kommentarer: Ras mus Edelberg,
lands formand, Skole og Forældre. Mobil: 23 27 05
38

- Der er ikke penge til en ordentlig inklus ion. De
fys is ke rammer og undervis ernes arbejds opgaver
bliver mere og mere udfordret af s tigende
klas s ekvotienter. Folketings politikerne bliver nødt
til at holde fas t i, at folkes kolen s kal være et
attraktivt tilbud til forældrene, s iger Skole og
Forældres formand, Ras mus Edelberg.
I unders øgels en kunne res pondenterne uddybe
bes varels erne i et kommentarfelt. Her er nogle af
s kolebes tyrels es formændenes kommentarer:
”Vi har s kåret ned hver enes te år s iden jeg blev
s kolebes tyrels es formand for 9 år s iden.”
”Bes parels erne er på nuværende tids punkt s å
belas tende, at der ikke er mere at tære på.”
”Situationen bliver værre år for år.”
”Dybt bekymrende udvikling.”
”Økonomien er katas trofal.”
På baggrund af unders øgels en opfordrer Skole og
Forældres formand
s kolebes tyrels es medlemmerne og folkes kolens
forældre til at gøre en inds ats for at s ætte
folkes kolen på dags ordenen i valgkampen.
- Folketinget har i mange år lagt meget s tramme
rammer for kommunernes økonomi. Det betaler
folkes kolen pris en for nu. Folketings valget er
vores mulighed for at få valgt nogle politikere,
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