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Børn har fortsat brug for faglig trivsel 
Entydige opfordringer om økonomisk prioritering af børnenes behov for faglig trivsel 

Kære Byrådsmedlem 

Du går en travl og vigtig tid i møde med de kommende budgetforhandlinger og traditionen tro, 

fremsender jeg mit blik på Skoleforvaltningen. Det er afgørende for folkeskolen, at du og de 

øvrige byrådsmedlemmer lytter til de entydige opfordringer fra lærere, pædagoger, forældre 

og skolebestyrelser. Prioriter folkeskolen! Det har været hårde år, og nu trænger folkeskolen i 

Aalborg til at blive prioriteret højere i budgettet. Udviklingen omkring inklusion, øget mængde 

undervisning, ny to-sprogsmodel, gentagne besparelser og øget opgavemængde har sat 

folkeskolen, de ansatte og i særdeleshed børnene under et hårdt pres.   

Det specialiserede område 

I foråret valgte skoleudvalget, at det specialiserede område selv skulle dække en 

underfinansiering på 30 mio kr.  Det svarer til ca. 10 pct. af budgetmidlerne. Det får naturligvis 

mærkbare konsekvenser for børnene i disse sårbare miljøer. Flere børn i lokalerne, øget 

konfliktomfang og længere ventetid på essentiel hjælp bliver deres hverdag. Fagfolkene 

vurderer, at disse besparelser forringer deres muligheder for at arbejde med trivsel og læring 

og flytter fokus hen mod mere opbevaring, ”brandslukning” og pasning. Da behovet for flere 

børn i specialiserede miljøer hænger sammen med en samfundsudvikling, bør hele området 

prioriteres og tilføres midler fra den samlede kommunekasse.  At flytte midler fra 

almenområdet vil skabe endnu større udsultning af dette. 

Det almene område 

”Vi savner kolleger og hjælp i en forjaget dagligdag, og det går ud over undervisningen og 

vores nærvær med børnene – deres læring samt faglige og generelle trivsel bliver svigtet”.  

Så kort sammenfattede en kollega situationen, og denne stemme lyder desværre alt for ofte. 

Vi er blevet bedt om at effektivisere og prioritere, og kolleger har været aktive og innovative i 

denne proces. Der er blevet hentet lidt, men der er absolut ikke mere at komme efter, og 

dagligdagen hænger ikke godt nok sammen. Der er behov for flere kolleger og mere 

overskuelige rammer, så vi kan levere undervisning af høj kvalitet, og som rammer alle børn. 

Der er behov for at løfte den faglige trivsel, så alle børn kommer til at trives i fagene og blive 

dygtigere. Det kræver veltilrettelagt undervisning. Skoleforvaltningen har gennem en årerække 

reduceret antallet af lærerstillinger. Det bør vendes til en investering - investering i faglighed 

og børns faglige trivsel, så vi sammen kan sikre alle børns fremtid.  

Med venlig hilsen 

Karsten Lynge Simonsen 

Formand Aalborg Lærerforening 
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Faktaark: 
Antallet af lærerkolleger er faldet i en 
årrække, mens andre faggrupper er steget.  
Det har naturligvis konsekvenser for det 
faglige niveau og den faglige trivsel, når der 
mangler kolleger til at løse opgaver i 
folkeskolens fagrække (fagdelt 
undervisning). 
Børnetallet er faldet med 0,7 pct i perioden. 
 
Tallene til højre stammer fra Kommunernes og Regionernes 
Løndatakontor, KRL.dk, vha. deres statistiskværktøj SIRKA. 

 

 
 

Herunder ses hvor lille en andel den 
fagdelte undervisning fylder i 

forvaltningens samlede budget.

 
 

Herunder ses folkeskolens andel af  
skoleforvaltningens samlede budget: 
 

 
 

Udvalgte tal for Folkeskolen i Aalborg: 
 
Fagdelt undervisning:                      557 
mio.kr 
Underst.Undervisning (lærer+pæd):   77 mio. 
kr  
Pædagoger i undervisning:                41 mio. 
kr 
Folkeskolens samlede budget:       1.392 mio 
kr 
 
Tal for Skoleforvaltningen i Aalborg: 
Samlet budget                          = 2.018 mio.kr. 
 
Tal er skoleforvaltningens egne beregninger fra 
Skoleforvaltningen 29.maj 2019 

Herunder ses fagdelt undervisnings andel af 
folkeskolens samlede budget:
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