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Frederikssund den 28/9 - 2021 

 

Høringssvar vedr. Frederikssund kommunes budget 2022 - 2025 

Folkeskolen er af afgørende betydning for sammenhængskraften i samfundet og vores 

velfærd, velstand og demokrati. Den fortsatte udvikling af Folkeskolen kræver investeringer. 

Frederikssund Lærerkreds ser derfor frem til at følge, hvordan midlerne afsat til ”løft af 

Folkeskolen” i finansloven 2020 til ansættelse af flere lærere (22,4 millioner kr. i 

Frederikssund i budgetperioden) bliver udmøntet i Frederikssund Kommune.  

Vi kvitterer i øvrigt for et godt samarbejde med Frederikssund kommune og 

skoleforvaltningen vedr. Folkeskolen i Frederikssund. 

Vi har nedenstående bemærkninger til budgetmaterialet: 

Uddannelsesudvalget: 

003 Flere pædagoger i den understøttende undervisning på almenskolerne 

Frederikssund Lærerkreds læser forslaget med stor forundring og finder forslaget helt 

uacceptabelt.  

At skulle læse i oplægget, at lærerprofessionen ikke er dygtige nok til at se og arbejde med 

gruppedynamikker, elevers sociale positioner samt generelle trivsel er ikke bare forkert, det 

er at tale lærernes kernefaglighed ned. 

Det er et udtryk for et forældet og forsimplet syn på undervisning og på lærerne at tro, at 

man kan adskille det faglige fra det relationelle og trivselsmæssige. 

En kernekompetence hos lærerne er klasserumsledelse, der selvfølgelig tager udgangspunkt 

i hele klassens og den enkelte elevs udvikling, fagligt som socialt.   

Et stort flertal af Folketingets partier har desuden den 1. juni 2021 indgået en politisk aftale 

vedr. en række frihedsgrader til Folkeskolerne i indeværende skoleår. Bl.a. at alt 

understøttende undervisning nu kan konverteres til to-lærerordninger, flere fagtimer, 
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holddeling og turbo forløb i udvalgte fag. Denne politiske beslutning hænger ikke sammen 

med at skære på lærerandelen i den understøttende undervisning.  

Vi vil i øvrigt påpege, at forslag der motiveres ved at spille faggrupper ud mod hinanden, 

skaber splid og graver grøfter. Dette gavner ikke samarbejdet og arbejdsmiljøet på skolerne. 

 

004 Øget brug af fjernundervisning i udskolingen 

Frederikssund Lærerkreds mener ikke, at lærernes metodefrihed i undervisningslokalet skal 

dikteres af et spareforslag. Undervisningens organisering tilpasser lærerne altid i forhold til 

de enkelte klasser, fag eller forløb. At ferieafvikling og fravær skal rammesætte og 

bestemme lærernes metodefrihed og undervisningens planlægning, kan vi ikke bakke op 

om. 

I praksis betyder forslaget, at eleverne vil få 30 timers selvstudie, tilfældigt i ugeskemaet, 

som dage eller i længere perioder, hvilket er bekymrende særligt med blik på de mest 

sårbare elever. 

005 Ledelse SFO og indskoling 

Frederikssund Lærerkreds mener, at der skal være tilstrækkelig ledelse til at sikre god, 

nærværende og faglig ledelse. Lærerne har krav på ledelse med en lærerfaglig baggrund og 

uddannelse. Dette skal sikre, at lærerne får en kompetent faglig sparring og ledelse af lærer- 

og fagteams.  

006 Ledelse af Campus ligges ind under Trekløverskolen 

Ledelse af Campus U10, Ungdomsskolen og uddannelsesvejlederne er flerfagligt, kræver 

specialviden og ledelse meget tæt på opgaveløsningen. Vi er bekymrede for konsekvenserne 

ved at beskære på ledelsesbetjeningen på området.  

Se i øvrigt høringssvar fra Campus U10. 
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Økonomiudvalget: 

009 Reduktion af sygefraværet i skoler, dagtilbud og skoler 

At planlægge med en besparelse på mindre sygefravær uden at tale konkret om vejen til 

målet, er ikke en kvalificeret tilgang til problemstillingerne.  

Det seneste år har Hoved MED-udvalget arbejdet intenst med sygefravær og der er lanceret 

handleplanen ”mindre sygefravær – mere trivsel”.  Alle konklusioner i arbejdet peger på, at 

sygefravær er en meget kompleks størrelse at ændre. Arbejdsmiljøet, ramme vilkår, ledelse, 

tid til kerneopgaven og kulturen på arbejdspladsen har alt sammen indflydelse på 

sygefraværet. Gør vi som vi plejer, så ændrer vi intet. De lokale MED udvalg, ledelser og 

arbejdspladser skal understøttes på en ny måde. Det arbejde er stadig under udvikling og 

her bør fokus og energien lægges.    
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