
 

 
 
 

 

Marienbergvej 17  ▪  4760  Vordingborg  

Tlf. 66 10 60 60 ▪   Email: 060@dlf.org   ▪     www.kreds60.org 

 

Vordingborg d.14. maj 2020 

 
 

 Udtalelse vedr. ny budgettildelingsmodel for specialskoler 
Att. Børn og Læringsudvalget  

Lærerkredsen Faxe Vordingborg ønsker i forbindelse med høringen vedr. ny budgettildelingsmodel 

for specialskoler i Faxe Kommune at påpege følgende: 

Vi ser positivt på, at man vil lave en gennemsigtig tildeling til specialskolerne. Det er vores overbe-

visning, at skolerne dermed vil have større styringsfrihed og et bedre samlet overblik over de res-

sourcer, de har til rådighed. Dette vil samtidig give større mulighed for at planlægge det økonomi-

ske årshjul. Vi forudsætter dog, at tildelingsmodellerne tager højde for lokalaftalerne, så der benyt-

tes de rigtige forudsætninger. Dette er ikke tilfældet i de foreslåede modeller. 

Overordnet er det kredsens vurdering, at der mangler ressourcer på skoleområdet, både til almen- 

og specialskoler. Dette vil en ny budgettildelingsmodel for specialskolerne ikke ændre på – tvært 

imod. Der er lagt op til store besparelser på et område, der skal rumme elever med særlige behov. 

Besparelserne vil presse arbejdsmiljøet væsentligt i negativ retning, og vi er derfor bekymret i for-

hold til lærernes mulighed for at lykkes med opgaven.  

Fra kredsens side ønsker vi ikke at pege på en bestemt model, men noterer os, at der i begge mo-

deller er lagt op til besparelser uden konsekvenserne er beskrevet. Vi må antage, at et forringet 

arbejdsmiljø vil have væsentlige, negative konsekvenser for specialskolernes mulighed for at fast-

holde og rekruttere dygtige lærere. 

Lærerkredsen står som altid til rådighed med vores viden og er klar til et fortsat godt samarbejde 

om et samlet stærkere skolevæsen i Faxe Kommune. Opgaven med undervisning af alle børn, kan vi 

kun lykkes med i fællesskab, på gode almen- og specialskoler og i tæt samarbejde – det kræver, at 

der til at starte med tages et politisk ansvar for at sikre den nødvendige økonomi til opgaven. 

 
  
Venlig hilsen, og på vegne af kredsstyrelsen 
 

 Mette Brendstrup Laursen       
Formand   


