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Hvidovre Kommune
Økonomiudvalget

Udtalelse om Budget 2022

Hvidovre Lærerforening noterer sig med glæde, at der ikke er planlagt besparelser på
folkeskoleområdet i 2022. Rammebesparelserne, herunder den lederbesparelse som senere endte som
en yderligere rammebesparelse, der blev vedtaget i 2019 og udmøntet i 2020 og 2021, rammer nemlig
fortsat folkeskolerne hårdt. 14,6 millioner mindre til området om året også i de kommende år, er en
voldsom forringelse.

Vi vil opfordre til, at disse rammebesparelser genovervejes og fjernes helt eller delvist, ved at tilføre
midler til folkeskoleområdet.

Den store personaleomsætning og de rekrutteringsproblemer vi oplever, og som temaanalysen
”Arbejdskraftudfordringer” også har som et omdrejningspunkt, mener vi hænger sammen med den
økonomiske virkelighed ude på skolerne. I analysen nævnes det bl.a.:

- At 47% af dem der fratrådte en stilling i 2020 havde været ansat i et år eller mindre.
- At 69% af det personale, der har forladt kommunen, peger på ”ledelsesforhold” som årsag.

Disse tal er for alle ansatte i kommunen, men passer desværre med den virkelighed, som vi oplever
ude på skolerne. Heri ligger også en del af årsagen til den ærgerlige udvikling vi er inde i, hvor flere
og flere ikke-uddannede lærere bliver ansat på skolerne. Danmarks Evalueringsinstitut udkom den
13/8 ´21 med deres senest opdaterede tal, som viser skræmmende 22% ikke-uddannede lærere i
Hvidovre Kommune.

Det er afgørende for evnen til at rekruttere og fastholde uddannede lærere, at der afsættes de fornødne
økonomiske midler til at gøre Hvidovres folkeskoler til attraktive arbejdspladser - det være sig fra
ledelsesgangene og helt ud i klasselokalerne - hvor kvalificerede medarbejdere arbejder under
rammer, der gør dem i stand til at løse deres kerneopgave på en tilfredsstillende måde til gavn for
kommunens børn. Dette kræver en opprioritering af området. En opprioritering der forventeligt vil
nedsætte udgifterne der er forbundet med stor personaleomsætning (det koster ca. 330.000 kr. hver
gang man skal rekruttere en basismedarbejder jf. “Personaletal 2019”).
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