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Høringssvar Budget 2018                  

Næstved Lærerkreds vil gerne sige tak for muligheden for at afgive et høringssvar til budget 

2018. 

Efter endnu et år med store forandringer på vores område, er det med stor beklagelse, at vi igen må 

konstatere, at der er store budgetudfordringer og dermed besparelser på skoleområdet.  

1 % -reduktioner, besparelse på specialundervisningsområdet, tilbageførsel af lånte millioner fra 

anlæg og en uvished om budgetløftet videreføres. Udfordringer på ca. 25 millioner i et i forvejen 

trængt skolevæsen. Næstved Lærerkreds finder det yderst nødvendigt, at I investerer i elevernes 

fremtid og finder ressourcer til vores område.  

I over halvdelen af klasserne i Næstved kommune er der 24 eller flere elever.  

Vi vil gerne gøre vores til at nå kommunens fem mål i 2020-planen. Men det kræver besparelserne 

trækkes tilbage og området tildeles yderligere midler til en sænkelse af den alt for høje undervis-

ningsforpligtigelse. Inklusion og mange elever i klasserne kræver bl.a. god differentieret undervis-

ning, og det kan kun lade sig gøre, hvis vi har den nødvendige tid til forberedelse.  

Lærerne og børnehaveklasselederne i Næstved Kommune er blandt de lærere og børnehaveklasse-

ledere i Danmark, der underviser mest.  Desuden er det alment kendt, at der kommer til at mangle 

uddannede lærere. Allerede i 2020 forudses der en lærermangel på omkring 4000 på landsplan, og 

alene i Næstved Kommune ca. 70 lærere. Det vil svare til, at en af vores større skoler mangler kvalifi-

ceret uddannede lærere til en overbygningsskole med 3 spor. 

 Hvis I fortsat vil holde på de uddannede lærere og børnehaveklasseledere, der er på skolerne, og 

samtidig kunne tiltrække og rekruttere uddannede lærere og børnehaveklasseledere, er det helt 

nødvendigt med en sænkelse af undervisningsforpligtigelsen.  

Uddannede lærere og børnehaveklasseledere med rimelige arbejdsvilkår vil alt andet lige være med 

til at sikre folkeskolen som et naturligt førstevalg, og samtidig være en investering i elevernes frem-

tid, som på sigt vil vise sig at være en god og økonomisk investering for alle. 

Invester i elevernes fremtid – sæt folkeskolen øverst på budgettet! 

 

På vegne af Næstved Lærerkreds 

Lise-Lotte Horn Jakobsen 
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