
Nyt fra formanden oktober 2016 

Skive Kommunes budget 2017 
Budgettet for 2017 bliver i begyndelsen af oktober sandsynligvis vedtaget af et enigt byråd. Hele byrådet står 

bag det budgetforlig, der skal behandles på næste byrådsmøde den 11. oktober. Skoleområdet slipper nådigt 

med få reduktioner, der ikke umiddelbart rammer skolernes tildeling. Det drejer sig bl.a. om 750.000 kr. på 

befordringsudgifter. I forhold til udvidelser på skoleområdet, så planlægges der med anskaffelse af 

elevhardware for 8 mio. kr. de næste 3 år. Dertil skal lægges 3,5 mio. kr. pr år i 4 år til en udskiftningscyklus 

på elevhardware. Vi kan altså konstatere, at det er lettere at få midler til hardware og f.eks. 

bygningsændringer end til at forbedre undervisningen ved ansættelse af flere lærere. Ovenikøbet skal vi 

være glade for et budget, der ikke forringer skolernes muligheder for at tilbyde god undervisning. 

Inklusionsfremmende tildelingsmodel 
Forvaltningen /politikerne i Børne- familieudvalget har sendt et nyt forslag om specialundervisning og 

specialklasser i høring. Baggrunden er, at antallet af specialklasseelever i Skive Kommune ikke falder som 

ønsket. Tværtimod er der en lille stigning. Derfor skal skolerne ”lokkes” til at tilslutte sig en model, hvor 

specialklasserne over en tiårig periode nedlægges eller minimeres. Under dække af bedre inklusion tilbydes 

skolerne den frigjorte økonomi ved nedsættelse af antallet af specialklasseelever. Kredsstyrelsen kan ikke 

tilslutte sig dette forslag, og det er der mange grunde til. For det første fordi vi principielt tror på, at 

undervisning i specialklasse kan være det bedste tilbud for en række elever, både socialt som fagligt. 

Dernæst at inklusion af langt flere elever end i dag vil kræve en helt anden økonomi, end den der er stillet i 

udsigt med forslaget. Af andre grunde til vores forbehold kan nævnes, at alt andet lige vil et større antal 

elever, der kræver særlig omsorg eller støtte, med stor sandsynlighed øge belastningsgraden for den enkelte 

lærer. Det er jo læreren i undervisningssituationen, der får opgaven med disse elever, der i den nuværende 

ordning ville blive undervist i en specialklasse. Vi er i kredsstyrelsen af den klare opfattelse, at 

specialklasserækkerne i Skive Kommune gør det godt, og tilbyder den bedste ordning/undervisning for disse 

elever med specielle behov. 

Kongres 2016 
Kredsstyrelsen var i uge 37 til kongres i Danmarks Lærerforening. Hovedemnerne var  

1. Hvad skal vi med skolen, der satte fokus på vore ønsker til fremtidens skole. Det blev besluttet at 

arbejde frem mod et skoleideal. 

2. Medlemmernes arbejdsliv, der omhandlede de initiativer/overvejelser som DLF skal inddrage i 

bestræbelserne på at skaffe medlemmerne bedre arbejdsbetingelser 

3. Et demokratisk solidarisk velfærdsamfund der bl.a. drejede sig om samarbejde mellem 

organisationerne og en ny hovedorganisation. 

Mere detaljeret omtale af kongressen kan ses på Folkeskolen.dk og DLF.org 
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