
Kolind den 16. september 2022

Til Kommunalbestyrelsen, Norddjurs Kommune

Høringssvar fra Djurs Lærerforening til budget 2023 og overslagsår i Norddjurs Kommune

Djurs Lærerforening må konstatere at budgetskitsen desværre ikke rummer visioner for folkeskolen i 
Norddjurs Kommune. Derimod skal der med effektiviseringsbidraget spares yderligere – op til 0,8 % fra 
2024. Det vil betyde dårligere arbejdsforhold for lærerne og en forringelse af kvaliteten for eleverne. Alle 
vores tillidsvalgte beretter, at der ikke kan findes flere effektiviseringer (besparelser) på skolerne. Derfor 
bliver det hænder, faglighed og kernemedarbejdere besparelserne rammer. Et stadig mere presset 
arbejdsmiljø har det med at sætte sig spor i sygefraværsstatestikkerne. En bekymring, der bør tages 
alvorligt!

Vi ser allerede i dag alt for mange elever, som mistrives. Yderligere forringelser rejser derfor bekymringer 
om både den samlede kvalitet af skolevæsnet i Norddjurs Kommune og lærernes mulighed for at lave 
undervisning af en kvalitet, som man bør kunne forvente i en folkeskole i 2023 og overslagsårene.

Det skal også her nævnes, at de senere års besparelser på PPR har efterladt en afdeling med meget 
pressede medarbejdere. Opgavemængden er steget markant, mens bemandingen til at løse de mange flere 
opgaver er reduceret af flere omgange. 

Der er afsat 2,8 mio. kr. til sammenlægningen af Djurslandsskolen. Vi finder dette beløb meget lille, hvis 
arbejdsmiljøet for lærerne skal være i orden. I en tidligere risikovurdering for Mølleskolen blev det 
vurderet, at der skulle bruges et beløb på over 15 mio. kr. Vi undrer os derfor over, at beløbet til 
sammenlægningen i Ørum nu kun er på 2,8 mio. kr. Vi anbefaler, at der også i Ørum laves de nødvendige 
risikovurderinger, før arbejdet med ombygningen af skolen igangsættes, så hver en krone bruges så klogt 
og rentabelt, som muligt. Til betryggelse for skolens personale og for de elever, der fremadrettet skal have 
deres skolehverdag på skolen.
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