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

 

 

TELEFON  6612  6890  ⋅  TELEFAX  6591  8560 
www.odenselaererforening.dk - E-mail adresse: 082@dlf.org 

 

 

Mød op, når budgetkagen skæres! 
 
Onsdag den 18. september kl. 15 går Odense Byråd i gang med at 
skære kagen for det kommende budget.  
 
Fra kl. 14 - en time før budgetbehandlingen starter - står Odense Læ-
rerforening klar uden for Rådhuset med et stykke kage til dig og til 
andre interesserede. 
 
Mens du nyder kagen, kan du tygge lidt på følgende: 
 

• Odense Kommune står til at ville spare omkring 70 mio. kr. yderligere årligt 
på skoleområdet. Skolereformen bliver dermed et spareprojekt i Odense! 
Selv hvis skolerne tilføres penge fra regeringen, er der tale om en besparelse 
på et tocifret millionbeløb. Hvor andre kommuner vælger at ansætte lærere, 
står Odense Kommune igen til at ville fyre lærere. 

 
• Odense Kommune ligger 9. lavest blandt samtlige landets kommuner i net-

todriftsudgifter pr. elev til folkeskolen. 
Hvis vi i Odense skal bruge det samme beløb pr. elev, som de kommuner vi 
normalt sammenligner os med, skal folkeskolen i Odense tilføres: 
- 200 til 240 mio. kr. årligt for at nå på niveau med de øvrige 5 storbyer. 
- 105 mio. kr. årligt for blot at nå på niveau med den lavest liggende af de 
øvrige fynske kommuner, Nyborg. 

 
• På landsplan er antallet af lærerstillinger faldet med over 10 % i perioden 

2009 - 2012. I Odense er antallet af lærerstillinger faldet med 14 % - alene 
siden 2011. 
 

• Inklusion er endnu et spareprojekt i Odense.  
Odense inkluderer flere elever end landsgennemsnittet: 

     På landsplan går 5,6 % af eleverne i specialtilbud, i Odense er tallet 4,7 %. 

 
Herefter inviterer vi til distriktsvise medlemsmøder. 

Medlemsmøderne starter kl. 15.30 og slutter kl. 16.30. 
Der er ikke tilmelding til møderne. 

 
Distrikt Øst: Klaregade 19, 4. sal 
Distrikt Tarup: Kulturmaskinen, lokale ”Andersen” 
Distrikt Dalum: Hunderupskolen 
Distrikt Rosengård: Vestre Skole 
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Dagsorden for møderne: 
- Odense Kommunes økonomi,  
  også i forhold til folkeskolereformen  
- Efter kongressen. 
  Om lovgivning vedr. lærernes arbejdstid og folkeskolereformen 
 
 
Vi glæder os til at se dig til kage og/eller til medlemsmøde! 
 
 
Venlig hilsen  
Odense Lærerforening 
 
 
 
 
 
 
Herunder kan du se, hvilket distrikt du tilhører: 
 
Distrikt Øst:  
Abildgårdskolen, Agedrup Skole, H.C. Andersen Skolen, Risingskolen, Sct. Hans 
Skole, Seden Skole, CSV, Camp U 
 
Distrikt Rosengård:  
Bækholmskolen, Ejerslykkeskolen, Holluf Pile Skole, Hunderupskolen, Munke-
bjergskolen, Rosengårdskolen, Tingkærskolen, Vestre Skole, Åløkkeskolen, Eng-
haveskolen, Nørrebjergskolen, UUO, PPR 
 
Distrikt Dalum:  
Dalumskolen, Hjalleseskolen, Højby Skole, Højmeskolen, Rasmus Rask-Skolen, 
Sanderumskolen, Skt. Klemensskolen, Tingløkkeskolen, Svømmeundervisningen 
 
Distrikt Tarup:  
Korup Skole, Kroggårdsskolen, Lumby Skole, Næsby Skole, Provstegårdskolen, 
Paarup Skole, Spurvelundskolen, Stige Skole, Søhusskolen, Tarup Skole, Ubbe-
rud Skole, Sygehusundervisningen. Odense Fagskole, SOSU-skolen 

 


