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Kære politikere, I er ikke fritaget for det økonomiske ansvar! 

 

At skolevæsenet i Esbjerg Kommuner er fritaget for en række paragraffer i folkeskoleloven, bety-

der ikke, at kommunens politikere er fritaget for det økonomiske ansvar. 

I Esbjerg Lærerforening ser vi med stor bekymring på den økonomiske situation på kommunens 

folkeskoler. Skolerne går ud af 2022 med et underskud på mindst 28 millioner kr. og forventes 

yderligere at skulle spare op imod 22 millioner kr. i 2025 ud af en i forvejen underfinansieret 

ramme. 

Ifølge direktør for Børn og Kultur, Rene G. Nielsen, skal skoleområdet tilføres 80 millioner kr. 

årligt for overhovedet at komme på omgangshøjde med gennemsnittet af resten af landet. 

 

I Esbjerg Kommune er vi nu på andet år i frisættelsen af folkeskolen. Frisættelsen er kendt som 

velfærdsforsøget, og skolerne er frisat i 3 år. De fleste skoler har valgt en forkortet skoledag – altså 

med færre undervisningstimer, men til gengæld med flere lærere i timerne. Lærerne er den vigtig-

ste faktor for elevernes udbytte af undervisningen og for deres trivsel i skolen. Den kommunale 

evaluering af velfærdsforsøget viser da også, at eleverne er blevet gladere for at gå i skole bl.a. 

fordi, der er flere timer med to lærere, og det derfor er blevet lettere at få hjælp. 

I Esbjerg Lærerforening frygter vi med nuværende økonomiske situation, at pengene kun kan hen-

tes ved at fjerne to-lærertimerne og dermed forringe kvaliteten af undervisningen og vælte hele 

tanken med den forkortede skoledag. Det kommer utvivlsomt til at betyde en nedgang i antal læ-

rerstillinger. 

At begrunde skolernes økonomiske udfordringer med et ”merforbrug” og samtidig indføre ansæt-

telsesstop, kan give det indtryk, at der har været ansat for mange lærere om for få opgaver. Det er 

dog langt fra sandheden, når man kigger på udviklingen i antallet af hhv. elever og lærerstillinger. 

Uanset om man kigger over en tiårig eller femårig periode, så er antallet af lærerstillinger faldet 

med ca. dobbelt så mange procentpoint, som antallet af elever. Vi har altså fået flere elever pr. 

lærer i en periode, hvor antallet af elever med særlige behov og den generelle mistrivsel har været 

stigende. Vi inkluderer allerede flere elever i den almene undervisning i vores folkeskoler end 

landsgennemsnittet for kommunerne.  

Stigende priser og flere elever med behov for et specialpædagogisk tilbud er et vilkår lige nu, men 

spørgsmålet er, hvem der skal betale regningen. 

Vi frygter, at den akutte økonomiske situation samt de varslede besparelser vil føre til markante 

forringelser både af undervisningens kvalitet og af lærernes arbejdsmiljø, og vi undrer os over, 

hvordan konsekvenserne af en rodet og uigennemskuelig økonomi kan lande hos elever og ansatte, 

når ansvaret ligger hos ledere, forvaltning og politikere. 

 

Byrådets Vision2025 udtrykker ”Vi vil være den kommune, hvor hverdagen fungerer bedst både 

med vores gode velfærdsydelser, infrastruktur, boliger, digitalisering og vores særlige fokus på 

attraktive skoler og fritidstilbud”  

Ambitionen er flot og visionær, men på Esbjerg Kommunes folkeskoler er der ikke længere ba-

lance imellem de tildelte ressourcer og ambitioner. 

Når vi ser på folkeskolernes økonomi, så kunne man få den mistanke, at vores lokale politikere 

glemmer deres økonomiske ansvar. 

I stedet for besparelser opfordrer vi i Esbjerg Lærerforening til, at politikerne i Esbjerg Kommune 

også økonomisk investerer i og understøtter de flotte og ambitiøse visioner for Esbjergs skolevæ-

sen.  
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