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2 ODENSE.

Odense bruger færre penge end forventet på folkeskolen. Rådmand Susanne Crawley Larsen (R) kalder det "sørgeligt", men er ikke overrasket. Det har været et langt sejt træk at 
genoprette Børn- og Ungeforvaltningen, fortæller hun: - Men folkeskolen mangler vi at gøre noget reelt ved. Arkivfoto: Michael Bager

CC
Der skal tilføres 
skolerne 100 mio. 
kroner ekstra, før 
hullerne er lukket.
ANNE-METTE KÆSELER JENSEN, 
FORMAND ODENSE LÆRERFORENING

Folkeskolen i Odense er blevet forsømt
Odense halter markant efter de fem andre 
storby-kommuner, når det gælder om at 
bruge ressourcer på folkeskolen. Det viser de 
nyeste kommunetal fra VIVE. Rådmand 
erkender, der skal flere penge til - lærerfore-
ningen mener, der mangler 100 mio. kroner.

Ulrik Sass
sass@fyens.dk

ODENSE: Folkeskolerne i Oden-
se skal klare sig for langt fær-
re penge end skolerne i Kø-
benhavn, Aarhus, Aalborg,
Esbjerg og Randers, som nor-
malt er de kommuner, Oden-
se sammenligner sig med.

Det viser de nyeste kom-
munetal opgjort af VIVE, Det
Nationale Forsknings- og
Analysecenter for Velfærd, på
baggrund af kommunernes
udgifter i 2019.

Her ligger Odenses service-
niveau på folkeskoleområdet
på indeks 90, mens de andre
seks-byer ligger meget tæt på
100 - Aalborg, som har en del
flere mindre skoler end
Odense, skiller sig ud med et
indeks på 110.

Indeks 100 betyder her, at
der er et sammenfald mellem
de faktiske udgifter og de be-
regnede udgifter, når man ser
på kommunens "strukturelle
og socialøkonomiske grund-

vilkår".
Odense bruger altså færre

penge på folkeskolen end for-
ventet.

For politikerne i Børn og
Ungeudvalget er det en ren
tilståelsessag - de ved godt, at
Odense halter efter. Som råd-
mand for området, Susanne
Crawley Larsen (R), siger:

- Det er sørgeligt, at vi bru-
ger færre penge per skoleelev
end de andre byer, men det
kommer ikke bag på mig, for
både vores egne budgettal og
KL’s nøgletal har vist det gang
efter gang. Det har været et
langt sejt træk at genoprette
Børn- og Ungeforvaltningen,
hvor vi systematisk har taget
ét område af gangen og gjort
forholdene bedre. Men folke-
skolen mangler vi at gøre no-
get reelt ved. Vi har godt nok
tilført nogle penge, men ikke
nok.

Dårlige testresultater
Danmarks Lærerforening i
Odense har tidligere peget
på, at de manglende investe-
ringer i folkeskolen også kan

ses i outputtet.
I den seneste kvalitetsrap-

port for folkeskolerne fra
2018/19 kan man f.eks. læse,
at kommunen endnu ikke
har nået målet om, at 80 pro-
cent af eleverne skal være go-
de til matematik og læsning.
Og i matematik falder ande-
len af de dygtigste elever på
samtlige klassetrin.

Dette skoleår viste også et
fald i karaktergennemsnittet
i de obligatoriske prøvefag -
et snit, som også ligger under
landsgennemsnittet.

- Odense har haft nogle
pænt ambitiøse mål, men
dem har man ikke fået indfri-
et. Tallene taler deres tydelige
sprog, nemlig at Odense ikke
har prioriteret det her områ-
de nok, siger Venstres med-
lem af Børn- og Ungeudval-
get, Araz Khan.

Besparelser har kostet
Når Odense ligger så dårligt,
hænger det sammen med, at
skoleområdet har været ud-
sat for flere besparelser gen-
nem årene, hvor især ekstra
udgifter på udsatte børn og
unge - det såkaldte speciali-
serede socialområde - har be-
tydet, at især dagtilbud og
skoler er blevet ramt.

Det hul er nu blevet stop-
pet med det sidste budgetfor-
lig, og det vil på sigt komme
folkeskolen til gode, forklarer
Susanne Crawley Larsen.

Samtidig er der via skat-

FAKTA
UNDERSØGELSEN - SÅDAN LIGGER ODENSE

VIVE, DET NATIONALE FORSKNINGS- OG ANALYSECENTER FOR VELFÆRD, 
KOMMUNETAL 2021

VIVE's undersøgelse bygger på de kommunale nøgletal, som så 
er blevet bearbejdet. Tallene på en række områder er ikke til-
gængelige for offentligheden, men kommunerne kan abonnere 
på tallene, hvor de bliver holdt op mod sammenlignelige kom-
muner inden for forskellige områder.

I forbindelse med den nyeste undersøgelse, offentliggjorde VIVE 
dog i denne uge tallene for folkeskoleområdet. Her kan man se, 
at Odense Kommunes udgifter til området er relativt lave ud fra 
det, man ville forvente, når man ser på geografi, befolknings-
sammensætning, og hvordan kommunens økonomi i øvrigt er.

Indeks 100 betyder, at der er et sammenfald mellem de faktiske 
udgifter og de beregnede udgifter, når man ser på kommunens 
"strukturelle og socialøkonomiske grundvilkår". Odense ligger 
på indeks 90 - det laveste på Fyn. Normalt sammenligner Oden-
se sig med de såkaldte seks-by-kommuner, og de ligger på hen-
holdsvis indeks 98,6 (Esbjerg), 100,1 (Randers), 100,7 Aarhus, 
101,8 (København) og endelig 110,6 (Aalborg).

Tallene er imidlertid ikke sammenlignelige i forholdet en-til-en, 
da der f.eks. kan være forskel på, hvordan kommunerne opgør 
forskellige udgifter.

Et lavt tal kan dække over to ting. Enten at man politisk har prio-
riteret at bruge færre ressourcer på området. Eller at man har 
en mere produktiv eller effektiv udnyttelse af ressourcerne sam-
menlignet med andre.

testigningen, den såkaldte
velfærdsprocent, kommet fle-
re penge til specialundervis-
ningsområdet.

- Og det betyder, at de al-
mene folkeskoler ikke længe-
re af deres eget budget også

skal betale for en underfinan-
sieret model. Men der er sta-
digvæk helt klart plads til for-
bedringer på folkeskoleom-
rådet, siger rådmanden, som
mener, at man skal til at gø-
re noget ved de høje klasse-

kvotienter, som forældrene
ikke bryder sig om:

- Jeg er ret sikker på, at hvis
vi sænkede loftet til 24 elever
i hver klasse, ville det både
gøre det lettere at være lærer
og være godt for børnenes
trivsel. Samtidig ville det også
have en god brandingværdi,
siger hun.

Mangler 100 mio. kroner
Men hvor mange penge
mangler der, før Odense er på
niveau med de andre seks-
byer? Det har Odense Lærer-
forerning regnet på, blandt
andet med udgangspunkt i
Indenrigsministeriets seks-
by nøgletal.

- Og der skal tilføres skoler-
ne 100 mio. kroner ekstra, før
hullerne er lukket, forklarer
formand Anne-Mette Kæse-
ler Jensen.

Selv om der på det seneste
er blevet tilført flere penge til
området fra de øgede skatte-
indtægter, forsvinder der
også fortsat penge som følge
af besparelser eller udgifter
andre steder, f.eks. tandregu-
lering.

- Derfor kunne jeg godt
tænke mig, at politikerne gik
sammen om at lave en
genopretningsplan, som over
nogle år reelt betød, at skoler-
ne fik flere penge, så vi kunne
komme på højde med de an-
dre storbykommuner, siger
Anne-Mette Kæseler Jensen.
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Odense Kommune bruger markant færre penge på folkeskoleområdet sammenlignet med de andre seks-by-
er. Hvad vil politikerne gøre ved det? Arkivfoto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

V efterlyser mere realpolitik 
på skoleområdet
Vi har spurgt tre medlemmer af Børn- og Ungeudvalget, hvad de 
mener om de økonomiske udfordringer, folkeskolen i Odense står 
overfor.

TRE MENINGER

Ulrik Sass
sass@fyens.dk

ODENSE: Problemet er vel-
kendt. Der mangler penge,
men de er nødvendige for at
få hævet niveauet. Hvad så?
Her giver tre politikere deres
bud.

V - VI SKAL HAVE LAVET EN
STYRKET INDSATS
Selv om tallene i den

nye VIVE-undersøgelse ikke
umiddelbart lader sig sam-
menligne mellem de forskel-
lige kommuner en-til-en, lig-
ner seks-byerne alligevel så
meget hinanden, at man
godt kan tillade sig at kon-
kludere på resultaterne, me-
ner Araz Khan (V), som ud-
over at sidde i Børn- og Un-
geudvalget også selv er tidli-
gere lærer:

- Odense har i årevis ned-
prioriteret folkeskoleområ-
det, og de her tal viser, vi
halter langt efter de andre
seks-byer. Og det har vi også
gjort i de kvalitetsrapporter,
der er blevet lavet i folkesko-
len. Og noget tyder på, at der
er en årsagssammenhæng
med andre forhold i kom-
munen, f.eks. den høje ledig-
hed, siger han.

Men hvad kan man så gø-
re ved situationen?

- Jeg synes, der kommer
en masse fornemme beskri-
velser, og der bliver nedsat
den ene komite efter den

anden, men i min optik
mangler der noget realpoli-
tik, hvor man siger: Hør her,
vi skal have lavet en styrket
indsats for at løfte de her
børn. En styrket folkeskole
betyder også noget, hvis vi
skal blive bedre til tiltrække
- og fastholde - de borgere,
der skal til for at drifte kom-
munens økonomi. Og det
her er ikke ligefrem tillok-
kende for tilflyttere, mener
Araz Khan.

S - VI ER I GANG MED ET
LANGT, SEJT TRÆK
Selv om et flertal i byrå-

det de seneste to år har
brugt en del af indtægterne
fra skattestigningen - den så-
kaldte velfærdsprocent - på
skoleområdet, er der stadig
ingen diskussion om, at
Odense ligger ultra lavt, når
man ser på, hvad der bliver
brugt af penge på skolerne,
erkender Tim Vermund, selv
lærer og medlem af Børn- og
Ungeudvalget:

- Problemet er, at det er så
pokkers dyrt, hver gang vi
skal bruge penge på skole-
området, fordi der er så
mange folkeskoler. Så for at
vi rigtigt skal kunne mærke
det, kræver det et langt sejt
træk. Men vi skal prioritere
det, fordi skolerne er vores
vigtigste samfundsbærende
enhed. Det er her, vi for al-
vor kan sikre, at mennesker
får en god start på livet og en
god uddannelse, siger han.

Men hvad med pengene -
hvor skal de komme fra?

- Vi skal med den ene
hånd forsøge at skærme om-
rådet for de værste besparel-
ser og med den anden tilføre
området flere penge, når vi
har mulighed for dét. Men
det er ikke noget, vi kan løse
med et snuptag, fordi områ-
det er så stort. Derfor er det
vigtigste for mig, at bevægel-
sen er rigtig. Og det er den
nu, siger Tim Vermund.

DF - VI ER PÅ DEN RIGTI-
GE STI
Da Pernille Ben-

dixen begyndte som byrå-
dspolitiker i Odense, var der
ikke meget at råbe hurra for
med hensyn til folkeskolen,
mener hun. Og derfor er
hun faktisk tilfreds med den
udvikling, der er sket de se-
neste par år:

- Vi har altid haltet bagef-
ter de andre kommuner, og
vi har tidligere været helt
nede at skrabe bunden, så
det er glædeligt, at vi bevæ-
ger os opad. Men det er selv-
følgelig aldrig nok, for vi skal
passe godt på børnene, og
vores skoleelever skal helst
have den bedste faglige læ-
ring.

- Skolen er klart en bety-
dende faktor for at tiltrække
nye familier, og derfor har vi
også valgt at prioritere at få
renoveret skolebygningerne,
som flere steder har været i
en pinlig tilstand. Rom blev
som bekendt ikke bygget på
en dag, og vi er heller ikke i
mål endnu, men vi er på den
rigtige sti, siger hun.


