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Pressemeddelelse i anledning af budgetforlig. 

 

Det er med dyb bekymring, Esbjerg Lærerforenings kredsstyrelse i dag erfarer, hvilke konse-

kvenser det netop indgåede budgetforlig har for folkeskolens elever, forældre og lærere. 

 

Ifølge Kommunernes Landsforenings opgørelse af ”Lærernes undervisnings-andel i timer 2013-

14” underviste lærere i Esbjerg Kommunes skolevæsen 681 timer, hvilket er mere end i Varde, 

Sønderborg, Fanø, Billund, Haderslev, Vejen, Tønder, Vejle og Kolding Kommuner. 

 

Når lærernes undervisningstid ved budgetforlig for 2014 ”kun” øgedes med 60 timer, er forkla-

ringen nok den, at undervisningsandelen i forvejen var markant højere end i nabokommunerne – 

således 100 timer højere end i Varde Kommune. 

 

Nu vælger Esbjerg Kommune at øge lærernes undervisningstid yderligere 20 timer med begrun-

delsen, at Lov409 skal indfases fuldt ud. Kommunernes Landsforening beskrev ikke ved rege-

ringens indgreb og efterfølgende vedtagelse af Lov409, at alle kommuner skulle hæve undervis-

ningstimetallet 80 timer – der var tale om et gennemsnit. 

 

Både Skoleadministrationen og Esbjerg Lærerforening har opgjort læreres og børnehaveklasse-

lederes undervisningstimetal for det netop påbegyndte skoleår til gennemsnitligt 775 timer. Ti-

merne er inklusiv understøttende undervisning, lektiehjælp og lejrskoler; men det er et meget 

højt tal, som nu øges med yderligere 20 timer. 

 

Der er med budgetforliget lagt yderligere pres på forberedelsen af undervisningen, og kredssty-

relsen har endog meget svært ved at se, hvordan skoleeleverne og forældrene vil komme til at 

opleve, at skoledagen er blevet længere, mere varieret og spændende. At den er blevet længere er 

vist det eneste, der er garanti for. 

 

At gøre 25 skoler til 9 stiller naturligvis skoleledelser, forældre og elever over for en mægtig 

udfordring og en stor tvivl om, hvorvidt deres skole vil være den samme i fremtiden. Med det 

store beløb, der er indregnet ved besparelsen, skal der ske radikale ændringer, som utvivlsomt vil 

have store konsekvenser for elever, forældre og skoleledere. 

 

Slutteligt kan vi konstatere, at man nok en gang vælger at lade budgetpisken svinge over elever, 

der modtager specialundervisning. At flytte en klasse fra Spangsbjergskolen til Bakkeskolen med 

begrundelser som, at ”eleverne vil have større mulighed for socialt samspil og for at finde ven-

ner” må siges at være opfundet til lejligheden, da man i så fald skulle have taget det hensyn for 

længe siden. 
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