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Det kommunale budget/strukturdebatten. 
 
Som det formentlig vil være alle bekendt, er der fuld gang i den på skoleområdet i øjeblik-
ket. Der er flere modeller for et fremtidigt skolevæsen i spil, og der er også gang i rigtig 
mange spekulationer og gætterier. 
Jeg vil her prøve at ridse op, hvad der er rigtigt og forkert i det, der lige nu foregår. 
 
Assens Kommune står overfor nogle store økonomiske problemer på bl.a . skoleområdet. 
Det betyder desværre, at der i de kommende år skal spares penge på vores område. 
For budget 2017 er der indgået et budgetforlig, hvor alle 29 byrådsmedlemmer er enige 
om, at der skal spares et større millionbeløb på skoleområdet.  
Der er enighed om, at skolevæsenet frem over inddeles i 4 partnerområder/skoledistrikter, 
hvor der vil være én skoleleder pr. område. 
 
Så hører enigheden op, og det er her de forskellige modeller kommer i spil. 
Lad mig derfor begynde med at aflive følgende myte: 
 ”Hvis vi bare kan få politikerne til at opgive modellerne, slipper vi for besparelser”  
NEJ! Besparelsen er allerede en del af et enigt budgetforlig. Hvis modellerne opgives, vil det 
resultere i store rammebesparelser, som vil ramme alle skoler. 
 
Fra kredsens side – og fra det samlede personale i Assens Kommune via HovedMED – har vi 
meget klart sagt til politikerne, at vi ikke vil acceptere rammebesparelser, hvor ansvaret 
sendes ud decentralt. På skoleområdet ville en evt. rammebesparelse svare til hele 5.500 
kr. pr. elev. 
 
En rammebesparelse vil være en rigtig dårlig beslutning i forhold til lærernes fremtidige ar-
bejdsliv. Der vil blive nedlagt præcis samme antal stillinger, som ved vedtagelsen af en ny 
strukturmodel, men den enkelte lærer vil betale prisen ved at skulle undervise ca. 3 lektio-
ner mere pr. uge. De 3 lektioner kan kun finansieres ved at beskære lærernes forberedel-
sestid endnu mere, end det allerede er sket.  
En alvorlig situation, som vil presse lærernes arbejdsmiljø i ekstrem grad – og i værste fald 
presse nogen ud over kanten, hvor presset bliver til en stress-sygemelding. 
 
Fra kredsens side har vi primært ønsket, at der ikke skal spares penge på skolevæsenet. Da 
det åbenbart ikke er en politisk gangbar løsning, har vi taget debatten med tillidsrepræsen-
tanterne. Vi nåede i fællesskab frem til, at der bør tages politisk ansvar ved at kigge på en 
ny struktur for skolevæsenet, så de ønskede besparelser findes på struktur og ikke ved at 
lærerne skal underviser endnu mere. 
 



 
Vi har ikke peget på skolenedlæggelser, men vi har foreslået, at man kunne kigge på ting 
som: 
Fælles ledelse/nye skoledistrikter, samling af overbygninger på færre matrikler, etablering 
af indskolingsskoler/mellemtrinsskoler/overbygningsskoler, fjernelse af uddannelseskrav på 
linjefag, arbejde for en nedsættelse af ambitionerne for folkeskolereformen, spare på det 
centrale ledelsesniveau, nedlægge lejrskoler, spare på projekter fra centralt hold og andre 
mindre emner. 
 
Det ansvar har vore politikere nu taget på sig, og kommer med forslag til strukturmodeller, 
som kan løse nogle af de økonomiske problemer, som vi står overfor. De foreslående struk-
turmodeller løser nemlig ikke hele den økonomiske situation. Der vil derfor stadig blive tale 
om ekstra undervisning til lærerne – dog i væsentlig mindre grad end ved ren rammebespa-
relse. 
 
Så – en ny strukturmodel er et væsentligt skridt i den rigtige retning - for lærernes skyld! 
Kreds og kommune har allerede indledt et samarbejde om at minimere evt. kommende af-
skedigelser mest muligt. 
 
Lad mig slutte af med at aflive endnu en opstået myte: 
” Alle lærere vil blive afskediget, og skal søge egen stilling på ny” 
NEJ! Alle lærere i Assens Kommune er ansat ved det samlede skolevæsen, og skal kunne 
”tåle” en overflytning  til en anden skole  - trods de ulemper det evt. vil medføre. 
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