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Høringssvar fra lærerforeningen:

Færre lærertimer frem for fl ere timer

Af Flemming Kofoed

BUDGET
De bornholmske folkeskolelærere skal ikke have flere un-
dervisningstimer, som et af spareforslagene til næste års 
kommunalbudgetlægning går ud på. I stedet opfordrer 
Bornholms Lærerforening til, at man sænker antallet af un-
dervisningstimer til gavn for en stærkere og mere stabil fol-
keskole.

Det argumenteres der for i lærerforeningens høringssvar, 
og formanden Christian Faurholdt Jeppesen, argumenterer 
yderligere mod forslaget om flere undervisningstimer:

– Den bornholmske folkeskole er fortsat i gang med at til-
passe sig folkeskolereformen, der ud over et højere timetal 
til eleverne indeholder en række nationale krav til faglig-
hed, trivsel samt lærernes kompetenceniveau. BLF kan kun 
være enig i, at der som beskrevet i konsekvenserne er en be-
tydelig sammenhæng mellem elevernes faglige udbytte og 
lærernes tid til forberedelse samt andre opgaver. Ud over de 
nationale udfordringer har der ligeledes været et stort pres 
på folkeskolen, da der igennem flere år har været et vigende 
elevtal samt massive omstruktureringer, der endnu ikke er 
på plads. Hvis man hæver undervisningstiden, vil det med-
føre en ringere kvalitet i den bornholmske folkeskole. 

– BLF vil derfor gerne opfordre til, at man, i stedet for at 
hæve lærernes undervisningstimetal, sænker det til gavn 

for en bedre, stærkere og mere stabil bornholmsk folkesko-
le, der skal være det naturlige valg, når forældre vælger skole 
til deres børn. 

Lærerforeningen kan heller ikke anbefale en nedjuste-
ring af antallet af pladser på Heldagsskolen. Behovet for det 
nuværende antal pladser er i den grad til stede. Hvis der på 
sigt skulle blive et mindre behov, kan man anvende midler-
ne til at sikre en grundig udslusning og derved sikre en vel-
lykket inklusion, lyder det fra foreningen. 

Der er heller ikke opbakning til at nedlægge projekterne 
vedrørende Åben skole, Inklusion og First Lego League. De 
projekter understøtter ifølge foreningen på hver sin måde 
mange af de nationale målsætninger og intentionerne fra 
folkeskolereformen, der dermed vil blive sværere at opfylde, 
hvis man nedlægger projekterne. 

Der er desuden en national målsætning om, at eleverne i 
95 procent af undervisningstiden skal undervises af en læ-
rer med linjefagskompetence. Denne målsætning bliver 
vanskeliggjort ved at reducere i vikarbudgettet i forbindelse 
med efter- og videreuddannelse, gør foreningen opmærk-
som på. 

Nej tak til personalereduktion
BLF kan ikke anbefale personalereduktion på Kommunika-
tionscenteret (KC). Mange af de ydelser, som KC i dag leve-
rer, er man som kommune forpligtet til at tilbyde. Hvis man 
reducerer i personalet, kan det indebære, at der skal tilkøbes 
kompetencer eksternt, hvilket næppe giver besparelser. 

Med hensyn til udvidelsesforslaget om madordning på 
skolerne har foreningen følgende bemærkninger: 

– Der er som tidligere nævnt gang i rigtig mange projekter 
og omstruktureringer i den bornholmske folkeskole. Tids-
punktet er derfor ikke velegnet til flere ødækkende projekter 
af så omfattende karakter. Når man ser på det faglige aspekt 
af forslag tre, hvor eleverne skal være med til at lave maden, 
er det vigtigt at holde sig for øje, at Fælles Mål for faget mad-
kundskab ikke bliver opfyldt udelukkende ved, at eleverne 
deltager i projektet. Vi er desuden i tvivl om, hvorvidt foræl-
dre er interesserede i en madordning, hvor de vil blive frata-
get indflydelsen på, hvad deres børn spiser i løbet af skole-
dagen. 

– Erfaringerne har vist, at de projekter, der er mest suc-
cesfulde, opstår og gror ude på de enkelte skoler. Derfor vil vi 
foreslå, at man i stedet for skræddersyede ødækkende pro-
jekter, afsætter midler til en pulje, hvor skolerne eller de en-
kelte teams kan søge midler til udvikling og fremme af den 
bornholmske folkeskole.

Folkeoplysningsudvalget: Problematiske spareforslag
Af Flemming Kofoed

BUDGET
– Generelt mener Folkeoplysningsudvalget, at et levende 
fritids- og kulturliv er det, der giver livet indhold og udfor-
dringer, så Bornholm bliver et spændende sted at leve. Der-
for er de foreslåede besparelser problematiske, da mulighe-
derne for aktiviteter beskæres. Faktisk i modstrid med kom-
munens målsætninger.

Det skriver formanden Bjarne Westerdahl i udvalgets hø-
ringssvar til det kommunale sparekatalog, og han tilføjer, at 
udvalget har stillet forslag om at aktivitetstilskuddet til børn 
og unge hæves til landsgennemsnittet.

– Dette fordi vi desværre ser flere og flere børn, der 
bortvælger aktiviteter, fordi det er for dyrt. Forslaget vil gøre 
det lettere at fastholde de medlemmer, der måske mest har 
behov for aktiviteterne, de svageste borgere. Forslaget er og-
så i tråd med fritids- og kulturudvalgets mål om at flere skal 
være aktive, konstaterer Westerdahl.

Folkeoplysningsudvalget FOU) har kommentarer til føl-
gende forslag i sparekataloget:

Tilskud til Idrætsrådet: FOU finder det problematisk, at 
Idrætsrådet ikke får midler til at løse deres opgaver.

Tilskud til mindre projekter: Selv små projekter kan være 
vigtige, ting skal kunne afprøves samt det er måske også der, 
fremtidens store eventmagere findes.

Frie midler: FOU ser det som meget vigtigt og forskellige 
projekter kan støttes.

Kulturelle puljer: Puljerne er i forvejen små, og en yder-
ligere beskæring vil bevirke et mindre udbud.

Poulsker Hallen:  FOU kan ikke anbefale forslaget.  FOU 
forudsætter fuld kompensation hvis forslaget følges. FOU 
giver kun tilskud til aktiviteter og samvær til unge under 25 
år, dvs. der bliver en stor lejeudgift for motionister der bru-
ger hallen samt en lejeudgift til omklædningsrum som hel-
ler ikke er tilskudsberettiget. Det vil give en forskelsbehand-
ling af brugerne af Poulsker Hallen og brugerne af andre hal-
ler på øen. FOU anbefaler, at der findes en model, der side-
stiller Poulsker Hallens brugere med brugerne af selvejende 
haller.

Varmtvandsbassin Sønderbo: FOU vil igen stærkt fraråde 
denne besparelse, brugerne har ikke andre alternativer.

Egenindtægt på idrætsområdet: FOU vil gerne høres ved-
rørende de vilkår de selvorganiserede får tilbudt faciliteter-
ne, da forslaget vil kunne berøre øvrige foreninger der be-
nytter faciliteterne.

Anlægspuljen idrætsområdet: FOU ser stadig behov for 
moderniseringer og forbedringer i hallerne.

Reduktion af aktivitet i Kulturhuset: Det foreslås at Folke-
oplysningen erstatter nogle af aktiviteterne. FOU forventer 
fuld kompensation til udgifterne hertil. Det er frivilligt at 
deltage i folkeoplysningens tilbud, og alle skoler kan tilbyde 
undervisning.

 º  BLF vil derfor gerne opfordre til, 
at man, i stedet for at hæve lærer-
nes undervisningstimetal, sænker 
det til gavn for en bedre, stærkere 
og mere stabil bornholmsk folke-
skole

Christian Faurholdt Jeppesen, 
formand Bornholms Lærerforening

Formanden for Bornholms Lærerforening Christian Faurholdt 
Jeppesen. Arkivfoto: Allan Rieck


