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Odense: Det faglige niveau fal-
der, elevernes potentialer bli-
ver ikke udnyttet, det får ne-
gative konsekvenser for børn 
og voksnes trivsel, inklusio-
nen bliver sværere.

Børn- og Ungeforvaltnin-
gen erkender, at konsekven-
serne bliver markante, når 
der næste år skal spares 71,4 
millioner kroner på børnene.

Tirsdag skal politikerne i 
Børn- og Ungeudvalget dis-
kutere forvaltningens spare-
forslag, der svarer til cirka 160 
stillingers forsvinden.

- Det er den sværeste opga-
ve, jeg har haft som rådmand, 
men jeg ser ingen anden mu-
lighed end at løse den, siger 
børn- og ungerådmand Su-
sanne Crawley Larsen (R).

Millionmanglen skyldes 
blandt andet regeringens  
omprioriteringsbidrag, der  
lader kommunerne aflevere 
en procent af deres budget til 
staten, og også en stigning i 
antallet af anbringelser, hvor 
forvaltningen havde budget-
teret med et fald.

I januar lykkedes det med 
massive protester og demon-
stration at afværge børne-
besparelser for 20 millioner. 
Men de fundne millioner var 
et engangsbeløb, og derfor 
mangler pengene igen næste 

år - og flere til.
Hos både forældre og fag-

forbund er frustrationerne og 
bekymringerne derfor store.

- Det er ikke ret lang tid si-
den, vi stod sammen på Flak-
haven og blev enige om, at 
børnene skulle prioriteres 
og ikke bespares. Det her er 
ubærligt, mener Anne- Mette 
Kæseler Jensen, formand for 
Odense Lærerforening.

Samme holdning har 
Odense Forældreorganisati-
ons formand Flemming Lin-
nebjerg Rasmussen:

- Det er vigtigt at huske, at 
vi i ikke står på en bjergtop 
og skærer. Vi står i en dårlig 
situation, hvor der har været 
skåret massivt de seneste år, 
og nu skal der skæres igen.

Børn- og Ungeforvaltnin-
gen har et samlet budget på 
2,7 milliarder kroner og har 
cirka 6200 ansatte.

Af Camilla Ahlmann-Jensen
caje@fyens.dk
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 ■Solstråler i Fraugde. 
 Danske Fragtmænd i 
Fraugde har vokseværk 
og skal bruge flere med-
arbejdere, samtidig vil 
virksomheden gerne 
hjælpe nogle mennesker 
som for eksempel Mo-
hammad Alzaarie, der er 
flygtning fra Syrien. Han 
er sammen med fire 
andre flygtninge kom-
met i praktik hos fragt-
mændene. Måske venter 
der et job i sidste ende, i 
hvert fald har han erfa-
ring fra at arbejde på la-
ger i Syrien, og i Fraugde 
tog det kun et par dage 
at lære at betjene palle-
løfteren.  Foto: Lasse Hansen
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Millionbesparelser tager 
flere voksne fra børnene

 ■Færre pædagoger, færre lærere. Det bliver 
resultatet, når der næste år skal spares 71,4 
millioner kroner på børn- og ungeområdet


