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KLAR,
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SKARP

Er Skolelederforeningen
en lederforening, en fagforening eller en
skole- og ledelsesfaglig forening? Det kan
der være forskellige meninger om. Svaret
er nok mere et både-og end et enten-eller.
Men som med skolelederjobbet, må man
alligevel ofte vælge side.
Det gjorde foreningen for nylig, da vi gik
til kamp mod omprioriteringsbidraget. Det
skete ud fra en vurdering af, at det ikke
mindst ville være vores ledermedlemmer,
der skulle stå med aben, når besparelserne
skulle udmøntes. Og skolelederne er allerede hårdt spændt for i form af pressede
arbejdsvilkår, krav om hurtige resultater
og løbende nedskæringer.
Det var et valg, for det ligger ikke til
foreningen at markere sig kritisk, da der
som ledere følger en særlig loyalitet over
for folkeskolen og arbejdsgiverne. Men
da der fra vores lokale foreninger og formænd har været klare meldinger om, at
skoleledernes arbejdsmiljø og arbejdsvil-

Er det din generelle
vurdering, at der
i din kommune
over det sidste år
er blevet færre
resurser til ...

FORENINGEN HAR DE SENESTE ÅR MARKERET
SIG SKARPERE I MEDIERNE, NÅR DET GÆLDER
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Hvilken
betydning vurderer
du omprioriteringsbidraget vil få for
din kommunes
skolevæsens
økonomi?
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Er det din vurdering,
at kommunens skoler
kan levere samme
kvalitet i undervisning som sidste år?
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Har du i dette
skoleår oplevet,
at det kommunale
skolebudget er
blevet genåbnet?
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Hvad er
det økonomiske
perspektiv for
din kommunes
skolevæsen 1-2 år
fremover?
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Er der sket
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skolebudgettet
i din kommune
over de sidste
3 år?
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Er der flere eller
færre resurser
samlet i din kommune set i forbindelse med planlægningen af
næste skoleår?

NÅR DET GÆLDER SKOLEØKONOMI, KREATIVE
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kår mange steder ikke er acceptable, og
at tidligere undersøgelser1 har vist det
samme, er det nødt til at blive sagt.
Hver 6. skoleleder er forsvundet de
sidste 6 år, og der er ikke balance mellem
tid, økonomi og kvalitet i de mange nye
opgaver. Derfor har foreningen gentagne
gange og altså senest i forbindelse med
regeringen/KL’s forhandlinger før sommerferien om kommunernes økonomi,
omprioriteringsbidrag advaret om, at
den kommunale økonomi og skolernes
økonomi er under stort pres.
Pres på ledelse og reform
For ikke at påstå noget ud i det blå, men
for at være sikre på at have medlemmerne bag sig, når foreningen peger på,
at det ikke holder med fortsatte besparelser, og at det koster at levere de kvalitetsforbedringer, der er målet med reformen, gennemførte vi en rundspørge.
Skolelederforeningen har konkret i perioden 2. juni - 7. juni spurgt foreningens
lokale formænd om, hvordan økonomien
ser ud for deres kommunes skoler og skolevæsen. 77 ud af de 95 lokale formænd,
der i princippet repræsenterer skoleledergruppen samlet set, svarede. Det betyder,
at vi fik en høj svarprocent på godt 80 %.
Tak for deltagelsen!
Skoleledernes holdning til det omdiskuterede omprioriteringsbidrag, der ville
betyde, at kommunerne skulle skære i de
kommunale budgetter startende næste
år 2017 med 2,4 milliarder kr. og stigende
til det dobbelte over de kommende år,
var meget klar.
83 % af de adspurgte meldte, at regeringens omprioriteringsbidrag ville have
en negativ betydning for folkeskolernes
drift/skolereformen. Bidraget ville ødelægg skolernes planlægning og daglige
virke, idet 1 % og fremover måske 2-3 % i
forlods bidrag let ville blive til 5 % eller
mere på skolerne.
Det blev bekræftet via lokalformændene, at skoleområdet i forvejen er ramt
af besparelser, og måske endnu værre, at
den økonomiske udsigt fremover af et
flertal vurderedes som ringe/meget ringe.
Reformens implementering risikerer
derfor at blive bremset. Over en 1/4 oplever, at de kommunale budgetter genåbnes midt i et skoleår med akutte besparelser, hvilket gør det økonomisk svært
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Regeringens omprioriteringsbidrag
var et hadeobjekt ud over alle grænser. Derfor måtte jeg erkende, at skulle vi
videre i et konstruktivt samarbejde, var
der ikke noget formål i at insistere på det”.
Finansminister Claus Hjort Frederiksen (V)

at planlægge og styre ressourceforbruget
i skolen.
Ser man fremad vurderede et flertal
af landets lokale skolelederformænd, at
deres kommunes skoler ikke kan levere
samme kvalitet i undervisningen som i
sidste skoleår. Og på samme måde et flertal, at der vil være færre resurser samlet
i kommunen set i forbindelse med planlægningen af næste skoleår.
Alt i alt en bekymrende situation. Foreningens rundspørge blandt lokalformændene blev kommunikeret ud via primært
foreningens egne og de sociale medier, timet i forhold til afslutningen af forhandlingerne. Her blev det set af ca. 18.000 og
delt af mange også.
Strået på kamelens ryg
Da regeringen og KL fik landet aftalen om
kommunernes økonomi 2017, blev omprioriteringsbidraget taget af bordet. Dermed
fik KL og de mange faglige organisationer,
heriblandt Skolelederforeningen presset
en markant ændring igennem.
Selv om omprioriteringsbidraget forsvinder, gælder det dog fortsat for næste
år. Men sådan, at regeringen i 2017 sender
2,2 milliarder af omprioriteringsbidraget
retur til prioriterede indsatser i kommunerne. Senere følger de sidste 200 millioner kroner. Dermed ender kommunerne
med i 2017 at få hele omprioriterings
bidraget på 2,4 milliarder retur.
Kommunerne får heller ikke flere
penge som følge af 2017-aftalen. Tvært
imod ligger den økonomiske bold stadig
ude i de enkelte kommuner, hvor det er
op til kommunalbestyrelser og ledere at
prioritere - hårdt. I regerings/KL-aftalen
har parterne dog taget en erklæring med
om, at der er ”enighed om opbakning til
folkeskolereformen”, hvilket burde sætte

en retning for prioriteringen. Burde.
Fremover skal der fortsat moderniseres
og effektiviseres. Så der vil med andre ord
til en vis grad stadig blive omprioriteret,
men ”når nu udsigten var rigtig dårlig, så
kan man altid være taknemmelig for noget lidt mindre ringe”, som Skolelederforeningens formand Claus Hjortdal siger.
Med hensyn til foreningens og skole
ledernes profil i medier og det offentlige
rum, er det bredt acceptabelt at fremstå
som ansvarlige og bekymrede, men ikke
opgivende og modvillige. Det er heller
ikke den vante stil. Skolelederforeningen
og skolerne er langt mest en positiv medspiller på forandringer.
”Foreningens medlemmer tager næsten pr. definition ansvar for at forny
og implementere, og vi ønsker på ingen
måde skolereformen rullet tilbage. Man
kan da også glæde sig over, at reformen
støt og roligt er ved at blive implementeret, og at der er ros til det arbejde, der
sker”, siger Claus Hjortdal.
Skolelederforeningen går helst foran
i et samlet initiativ, så alt det gode, folkeskolen står for, bliver kommunikeret
klart. Det er en vigtig dagsorden for foreningen, skoleledere og for alle andre
parter i og omkring skolen, der vil tale
folkeskolen op som et godt valg, når der
skal vælges skole. Sådan.
Se alle resultater fra rundspørgen på
www.skolelederne.org.
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Note
1
Skoleledelse i det røde, gule og grønne felt, 1.511 besvarelser
ud af ca. 3.600 medlemmer (42 %), marts 2015. Vilkårs
undersøgelse, deltagelse af knapt 900 medlemmer fra 39
kommuner (28 %), Skolelederforeningen marts 2015.

Sidste år byggede BØRNEfonden 27 nye brønde i Afrika, så tusindvis af børn ikke
skal bruge timevis på at hente vand uden for landsbyen. Den tid kan de i stedet
bruge på at være i skole, hvilket er med til at drive landsbyens udvikling i en
positiv retning. Det kan du være med til at støtte som sponsor i BØRNEfonden,
hvor du kan give et barn en barndom.
Bliv sponsor for 220 kr. om måneden på 70 22 12 11 eller på BØRNEfonden.dk

