
12. september 2017 

Til uddeling blandt medlemmerne i Skanderborg og Odder 

 

I disse dage har politikerne travlt med at få forhandlet de kommunale budgetter for 2018 på plads i både 

Odder og Skanderborg kommuner. 

De politiske partier i begge kommuner har i perioden op til budgetforhandlingerne lagt vægt på, at der tilføres 

penge til skolerne. 

Det synes vi er meget positive signaler. Vi trænger i den grad til at få ansat nogle flere lærere, så vi kan få lidt 

bedre plads til forberedelsen i den travle hverdag, og så der kan blive plads til den grundlæggende 

pædagogiske debat ude på skolerne. Denne grundlæggende debat mellem lærerne på en skole, har langt de 

fleste steder været fraværende i mange år. 

Men vi klapper lige hesten. Der er endnu ikke indgået budgetforlig i vores kommuner, og meget kan ændre sig 

under budgetforhandlingerne. 

Selv om det ser positivt ud forud for budget 18, så er det rigtig vigtigt, at vi ikke bilder os selv ind, at sådan vil 

det nok også fortsætte helt af sig selv i årene, der kommer. 

Vi er nødt til at fortsætte med at gøre opmærksom på, at skolerne trænger til et løft hvert år i den kommende 

byrådsperiode. 

I forbindelse med kommunalvalget til november bør folkeskolen i vores kreds fortsat være et emne, som 

borgere og politikkere i begge kommuner vil forholde sig til på en forpligtende måde. 

Vi vil som kredsstyrelse tage del i debatten – og vi vil gerne hermed invitere lærere til at deltage i arbejdet. 

Sammen med din TR inviteres du derfor til møde på kredskontoret onsdag den 27. september kl. 14. På 

mødet vil kredsstyrelsen fremlægge de ideer og overvejelser, vi indtil videre har gjort os om vores indsats i 

kommunalvalgkampen. 

 

Det er vores intention, at der på mødet igangsættes konkret arbejde i forhold til kommunalvalget. 

 

På kredsstyrelsens vegne 

Venlig hilsen 

Bent Eriksen 

Kredsformand 

 

 


