
Odense Lærerforening 
Klaregade 19, 2. sal  ⋅  5000  Odense C 

 

 
TELEFON  6612  6890  ⋅  TELEFAX  6591  8560 

www.odenselaererforening.dk - E-mail adresse: 082@dlf.org 
 

 
 
Odense Lærerforenings høringssvar til budget 2014: 
 
 
Prioriter i folkeskolen – også en magnet for Odense ! 
Odense Kommune taler om vækststrategi. Men der mangler fuldstændig sammenhæng til 
den økonomiske prioritering på skoleområdet. Mener man, at strategien om at tiltrække 
nye stærke borgere alene sker gennem byplanlægning? Meningsmålinger viser, at god 
velfærd – herunder folkeskolen – er en afgørende faktor, når man som familie vælger, 
hvor man vil bosætte sig. Folkeskolen er en magnet for Odense, hvis man prioriterer den 
og vælger at investere i den. 
Det er helt i modstrid med virkeligheden i Odense. De nyeste tal fra Økonomi- og Inden-
rigsministeriet viser, at Odense Kommune i 2013 ligger på en sørgelig 9. plads fra bunden, 
blandt samtlige landets øvrige kommuner, i forhold til, hvor meget politikerne vælger at in-
vestere i folkeskolen. 
Hvis vi sammenligner med de kommuner, vi normalt sammenligner os med - de øvrige 
storbyer og fynske kommuner - så skulle Odense investere: 
 

• ca. 200.000.000 kr. årligt for bare at nå på niveau  med den lavest liggende af de øvri-
ge storbyer, Aalborg 

• ca. 105.000.000 kr. årligt for bare at nå på niveau  med den lavest liggende af de øvri-
ge fynske kommuner, Nyborg  
 

(Oversigten fra Økonomi- og Indenrigsministeriet over kommunernes udgifter til folkeskolen pr. elev er vedhæftet) 
 
Det er dybt bekymrende for kvaliteten og dermed elevernes faglige udbytte - og helt uden 
sidestykke i Danmark - hvis et politisk flertal vælger fuldt ud at gennemføre den nye skole-
reform med en besparelse på omkring 70.000.000 kr. og med en bundplacering i forvejen. 
Selv hvis Odense Kommune vælger at tilføre de penge, der er afsat i Økonomiaftalen til 
skolereformen, vil skolereformens afsæt være en besparelse på et tocifret millionbeløb. 
Det virker ubegribeligt, hvis Odense for 7. år i træk vælger at skære drastisk i antallet af 
lærerstillinger – endda i en periode med en længere skoledag og et elevtalsfald på blot  
2-3 %! 
 
Besparelserne på skoleområdet har nu nået et niveau, der medfører, at Odense Kommu-
ne sænker ambitionsniveauet for elevernes karaktergennemsnit.  
(jf. Budgetmateriale til B&U dagsordenen 21. maj 2013).  
 
Selvom Odense Kommune igen og igen fortæller om, hvor enorm Odenses krise er, så 
burde der kunne findes løsninger. Man kunne kigge andre kommuner over skulderen for 
at se, hvordan de lykkes med at prioritere folkeskolen. Odense behøver ikke have den la-
veste skat på Fyn. Undersøgelser viser, at borgerne vil betale mere i skat for bedre skoler, 
pasning mv. Odense Kommunes ”overbesparelse” på de offentlige udgifter - i forhold til 
regeringens udmeldte politik vedr. serviceniveauet på velfærd - virker som en voldsom 
gambling i en krisetid. Ekstra 75 mio. vælger Odense Kommune at spare. En ”overbespa-
relse”, der eksempelvis kunne halvere besparelser på Børn- og Ungeområdet. 
 



 2
Vi opfordrer Odense Kommune til at tage den manglende økonomiske prioritering af sko-
leområdet alvorlig – og handle. Der skal findes holdbare løsninger NU! 
 
 
På vegne af Odense Lærerforening 
 
Anne-Mette K. Jensen, 
formand 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 


