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Kreds 16 repræsenterer omkring 500 lærere, børnehaveklasseledere, skolekonsulenter, tale/hørekonsulenter, uddannelsesvejledere m.fl. Vi ønsker, lige som byrådet at tilbyde Danmarks
bedste folkeskole til alle elever i Høje-Taastrup Kommune.
Skolerne er meget forskellige, hvad angår elevsammensætning og problemstillinger. I det
store hele præsterer skolerne pænt, men der er problemstillinger, som hænger sammen med
manglende økonomi i forhold til opgaven, vi står med.
I et stigende antal klasser er der behov for mere end 1 lærer pr. klasse for at kunne løfte
eleverne i forhold til deres socioøkonomiske baggrund. Her kræves kvalificerede undervisere,
gode relationer og tid til den enkelte elev, højere differentieringsgrad og mulighed for
holddeling. Det betyder en yderligere investering i forhold til det eksisterende niveau. Men i
stedet foreslås i budget 2020-23 endnu et par besparelser på skoleområdet. Vi kan blot sige,
at det hænger ikke sammen. Almenområdet overlever ikke den slankekur, I har startet, og
det er umuligt at få succes med forebyggende indsatser og inklusion, når vi konstant får flere
opgaver og mindre tid. På byrådsmødet 22/10 drøftede I ”Vision for bedre integration” med
udsagnet: ”Alle skoler og institutioner skal være attraktive og have et højt fagligt niveau.” Det
er vi 100% enige i, men kommunens virkelighed er bl.a., at vi har institutioner og skoler, der
fortsat har påbud fra Arbejdstilsynet vedr. for høje følelsesmæssige krav. Nogle skoler har
stor personaleudskiftning med øget pres på hele systemet til følge. Alle steder opleves en
stigning i antallet af børn med særlige behov.
Alt koster penge og noget vil kunne finansieres, når de +5000 borgere ifølge prognoserne
øger kommunes indtægter. Men indtil da, håber vi på politisk velvilje til at investere i
folkeskolen.
Med venlig hilsen
Danmarks Lærerforening Kreds 16
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