
 

 
 
Medlemmer af Danmarks Lærerforenings Kreds 16 forsamlet til generalforsamling 
den 16/3/2017 skriver i åbent brev til byrådspolitikerne i Høje-Taastrup Kommune 
 
 
Hvilken folkeskole vil I have? 
 
 
Kære byrådsmedlem i Høje-Taastrup Kommune 
 
Siden 2009 er der blevet 93 lærerfuldtidsstillinger færre i Høje-Taastrup Kommunes folke-
skoler. I samme periode er elevtallet faldet med 100 elever. Samtidig er skolernes undervis-
ningsforpligtigelse blevet øget med Folkeskolereformen i 2013 og andelen af børn med 
særlige behov, der beholdes i distriktsskolens almindelige skoletilbud steget.  
 
Vi har mindre end to minutter i en lektion til at nå hver elev.  
 
x Vi føler et enormt ansvar for vores elevers trivsel og velfærd 
x Vi føler et enormt ansvar for at styrke vores elever fagligt, socialt og følelsesmæssigt  
 
Føler I det ansvar?  
 
Vi kan føre vores elever godt igennem skoletiden og ind i ungdomsuddannelsen, hvor de 
kan gå hele vejen, fordi de er klædt på til opgaven. Men kun med politisk opbakning og 
prioritering af ressourcer til den nødvendige normering kan det lade sig gøre. 
 
I folkeskolen handler trivsel og velfærd bl.a om at opleve personlig succes og fremgang, at 
mestre sociale og faglige færdigheder og derigennem at opleve at være god nok og en del af 
fællesskabet. 
 
I folkeskolen arbejder vi hårdt for at realisere formål og mål beskrevet i Folkeskoleloven. 
Men vi ønsker også at hjælpe eleverne til at blive kloge på sig selv, på egne styrker og sår-
barheder og øve evnen til at møde udfordringer med nysgerrighed og ikke lade sig slå ud af 
bump på vejen. 
 
Vores elever vokser op i en konkurrencestat og rigtigt mange er bange for ikke at slå til, få 
gode nok karakterer, være udenfor fællesskabet. Den problematik fylder stadigt mere i soci-
alpsykiatrien, og der er en voldsom stigning i antallet af børn og unge, der har behov for 
hjælp pga. psykiske problemer i relation til skole og uddannelse. 
 
I folkeskolen har vi et medansvar for at vende den udvikling. 
 
  



Det kan vi gøre, hvis vi har mulighed for at bruge tid på elever, der har det svært såvel som 
elever, der kunne blomstre med ekstra udfordringer. 
  
x Elever med faglige udfordringer får ikke nok hjælp i dag.  
 
x Elever med sociale udfordringer får ikke nok hjælp i dag.  
 
x Elever med følelsesmæssige udfordringer får ikke nok hjælp i dag.  
 
x Elever med særlige evner får ikke nok hjælp i dag. 
 
 
Som lærerforening i Høje-Taastrup Kommune beder vi om, at I skaber budgetter, der gør 
folkeskolen til en succes. IT og spændende lokaler er dejligt, men tid til eleven er basal. 
 
Vi beder også om, at I som byrådspolitikere presser på for at få KL til at sige nej til en 
økonomiaftale med regeringen, hvis ikke Moderniserings- og effektiviseringsprogrammet 
fjernes.  
 
Kommunernes økonomi kan ikke slankes yderligere, uden at fundamentet begynder at 
smuldre under os. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


