
 

 

       
 
      Den 18.08.2015 
 
Albertslund Kommune 
 
 
 
 
 
Vedr. høring Budgetkatalog 2016 
 
Albertslund Lærerkreds har følgende kommentarer og bemærkninger til Administrationens forslag til 
Budgetkatalog 2016: 
 
Det er naturligvis en alvorlig situation Albertslund Kommune og skolevæsnet står i med udsigt til besparelser 
i den størrelsesorden, som bliver præsenteret i budgetkataloget, og det giver anledning til stor bekymring fra 
kredsens side. 
 
Hvad er det for arbejdspladser, vi fremover vil få, når besparelserne slår igennem med serviceforringelser, 
kvalitetssænkninger og afskedigelser til følge? 
 
En række af de forslag, der er i spil, vil række langt ind i folkeskolens dagligdag med konsekvenser for 
elevernes undervisning, lærernes arbejdsforhold og arbejdsmiljø. 
 
Der er allerede i dag et voldsomt pres på lærernes arbejdssituation med øget undervisning og mindre tid til 
forberedelse og i det hele taget en situation, hvor der ikke er balance mellem de opgaver, der skal løses og 
den tid og den resurse, der bliver givet hertil. 
 
I Albertslund Kommunes Trivsel- og APV måling er skolerne dem, der bonner ud med de dårligste og laveste 
tal i målingen af Krav i arbejdet. Sammenhold lige dette med sygefraværet på skolerne, lærere der går ned 
med stress og brugen af Falck Healthcare. 
 
Det er også værd at bemærke, at fra 2009 og til 2014 er antallet af lærere i folkeskolen i Albertslund faldet 
med lige knapt 57 (14,7 %), hvor nedgangen i elevtallet kun kan begrunde et fald på 5 – 6 lærere. 
 
Lærerne i Albertslund arbejder i dag jernhårdt på at leve op til målsætningerne i Folkeskolereformen og 
Skole for alle, og det vil vi også gerne gøre fremover. 
 
Men det kræver, at der er ordentlige rammevilkår og resurser til vort arbejde. 
 
Derfor giver det ingen mening, hvis man vælger yderligere at reducere i lærerstillinger og andre forhold der 
har betydning for folkeskolens mulighed for at gøre eleverne dygtigere og samtidig for arbejdsmiljøet på 
skolerne.  
 
Skoleområdet 
 
Forslag 2.9 Reduktion af puljen til understøttende undervisning 
 
Kredsen kan ikke gå ind for en nedsættelse af lærernes andel af den understøttende undervisning fra de 
nuværende 60 % til 50 %. Dette vil gå ud over fagligheden og elevernes læring, og er ikke i 
overensstemmelse med målene i Folkeskolereformen og Skole for alle. 
 
Desuden vil forslaget om nedsættelse af såvel lærernes som pædagogernes andel (60 %/ 80 %) have 
negative konsekvenser i forhold inklusionsindsatsen og styrkelsen af elevernes trivsel. 
 
Det første år med understøttende undervisning har givet store udfordringer på skolerne, og har vel næppe 
fundet sin form endnu. 



 

 

Derfor er der vel god mening i først at få lavet en evaluering af den understøttende undervisning før end man 
vil ændre rammerne for den – f.eks. i forbindelse med år 2 af reformen. 
 
Forslag 2.10 Reduktion af socialpuljen 
 
Forslaget vender den tunge ende nedad, og vil ramme de elever der særligt har brug for støtte samt de i 
forslaget oplistede områder. 
 
Forslag 2.12 Pædagogiske udviklingskonsulenter 
 
Det er en dårlig ide at reducere i antallet af pædagogiske udviklingskonsulenter. 
Skolevæsnet har brug for personer, der administrativt, fagligt og pædagogisk kan understøtte skolerne i at 
implementere såvel centralt som lokalt aftalte målsætninger for at skabe udvikling i folkeskolen i Albertslund. 
 
Forslag 2.14 Nedlæggelse af Naturskolen 
 
Forslaget er i modstrid med reformens ønske om at inddrage det omgivende samfund i skolen herunder at 
arbejde med den åbne skole. I øvrigt er naturfag et indsatsområde i Skole for alle. 
 
Forslag 2.16 Reduktion af udgiften til lærer- og pædagogsamlingen 
 
Hvis man ønsker at fortsætte med fælles lærer- og pædagogsamling, så skal det foregå på et niveau, som vi 
har kendt det igennem en del år. 
Dvs. at det skal være med er relevant indhold og med gode og dygtige oplægsholdere. 
Rammerne omkring arrangementet skal også være i orden – blandt andet forplejningen. 
Alternativ forslaget 2.17 med en reduceret model, kan vi ikke gå ind for. 
Noget tilsvarende blev prøvet for en del år siden, og det var bestemt ikke en succes. 
 
Sygefraværsindsats 
 
Forslag 3.1 Styrket sygefraværsindsats 
 
Kredsen kan støtte ønsket om en styrket sygefraværsindsats, som en del af at skabe gode og ordentlige 
arbejdspladser i kommunen med fokus på trivsel og godt arbejdsmiljø. 
 
Det er i den forbindelse vigtigt at inddrage MED udvalg og Arbejdsmiljøorganisationen. 
 
Det er i denne kontekst, at vi – og det støtter vi – kan se en ansættelse af en HR konsulent, som har til 
opgave at være dynamo i arbejdet med sygefraværsindsatsen. Og naturligvis i et tæt samarbejde med de 
øvrige områder.  
  
Forslag 3.3 Afskaffelse af forsikringspuljen på skoleområdet 
 
Kredsen vil meget stærkt fraråde at bringe forslaget om en afskaffelse af forsikringspuljen i forbindelse med 
langtidssygdom i anvendelse. 
 
Det vil medføre meget utryghed og usikkerhed blandt lærerne og fokus på skolerne vil alene blive rettet i 
forhold til økonomiske betragtninger end på, hvordan man kan arbejde for at få den sygemeldte tilbage på 
arbejdspladsen.  
Konsekvensen kan blive, at flere langtidssyge lærere tidligere end i dag vil blive indstillet til afsked. 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Claes Hjort 
Kredsformand 


