
29. september 2017 

Til uddeling blandt medlemmerne i Skanderborg 

I Skanderborg har Byrådet i enighed vedtaget et budget for 2018. 

Tildelingen til skolerne er hævet med 10,8 mio. kr. i forhold til budget 2017. Nogen af pengene – 3,8 mio. - er 

allerede sat i spil ved dette skoleårs start. 

Det er positivt, at der nu er tilført midler svarende til, at der kan ansættes 21 nye lærere. 

I budgettet slås det fast, at lærernes kompetenceudvikling er vigtig. Det er et tydeligt signal om, at der skal 

ansættes flere lærere, så det bl.a. bliver muligt at sende de nuværende afsted på uddannelse, så de også i 

fremtiden lever op til lovens krav om undervisningskompetence. 

En anden vigtig bemærkning i budgettet er, at alle byrådets partier understreger, at det er vigtigt, at de 

bevilgede penge bliver brugt på den service Byrådet har besluttet. 

Skolerne har tilsammen lavet et overskud på over 12 mio. kr. i 2016. Hvis ikke der skal laves et tilsvarende 

overskud til næste år – og der er absolut ingen grund til at fordoble skolernes opsparing - så skal pengene 

bruges til at ansætte lærere. For 12 mio. kan man ansætte 24 lærere. Det er ikke det der vil ske i praksis, for 

der er stadig nogle af skolerne, der har et underskud, der skal hentes. Men 18 nye stillinger er et godt bud.  

 

Vi vil sammen med tillidsrepræsentanterne holde skarpt øje med, hvordan det kommer til at gå med de 

forventelige 39 nye stillinger i dette skoleår. 

Der er i budgettet afsat 5 mio. kr. om året i fire år til renovering og optimering af ventilation og indeklima på 

skolerne. Det vil få en positiv betydning for såvel læreres som elevers fysiske arbejdsmiljø. 

Politikerne har desuden afsat penge til større renovationer af et par konkrete skoler, og i budgettet er der sat 

penge af til en fremtidig ny skole i Hørningområdet. 

I kredsstyrelsen er vi godt tilfredse med, at der nu er taget hul på processen med at føre skolebudgetterne 

tættere på noget, der ligner landsgennemsnit. 

Vi må dog konstatere, at der er tale om et første skridt. Der mangler stadig ca. 40 mio. kr. for at nå 

landsgennemsnittet for nettodriftsudgifter pr. elev i Folkeskolen. 

I Skanderborg går 39 % af eleverne i kæmpeklasser med 25 eller flere elever. På landsplan gælder det for 28 % 

af eleverne. 

I Skanderborg er der 14.17 elever/lærer, hvor tallet på landsplan er 12,9. 

Vi har brug for at ansætte flere lærere i de kommende år, så v også i fremtiden kan sikre god kvalitet i 

undervisningen. 

På kredsstyrelsens vegne 

Venlig hilsen 

Bent Eriksen 

Kredsformand 


