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Wake-up Call: Mange års nedskæringer har mærkbare konsekvenser 

Kredsstyrelsen i Roskilde Lærerforening havde i forrige uge møde med Skole- og Børneudvalget. Det var et 

godt møde med en god og konstruktiv dialog om de aktuelle udfordringer på skolerne i Roskilde.  

Den absolut største udfordring er den økonomiske udsultning, der har fundet sted de seneste mange år. 

Det fremgår nu af de tørre tal, at den gennemsnitlige udgift pr. elev er faldet fra 75.990 kr. i 2015/16 til 

65.662 kr. i 2020/21. Senest har vi fået et særdeles foruroligende tal, der viser, at Roskilde Kommune 

desværre har en suveræn bundplacering i anvendelsen af den såkaldte Lærermilliard. I Roskilde har det 

ikke udløst en eneste lærerstilling – heller ikke, når der korrigeres for faldende elevtal mv. 

Det ligger lige for at spørge, om det politiske ambitionsniveau er faldet tilsvarende? Svaret er selvfølgelig 

NEJ. Der ønskes stadig høj kvalitet i undervisningen, en velfungerende inklusion, fastholdelse og 

rekruttering af de dygtigste lærere, nedbringelse af sygefravær, høj elevtrivsel og så videre. 

Roskilde Lærerforening bakker helt op om disse ambitioner og bidrager gerne til arbejdet med at 

konkretisere, hvordan de føres ud i praksis, men der er ikke tale om en gratis omgang. 

Fra Roskilde Lærerforening skal der lyde en opfordring til politikerne om at vågne af tornerosesøvnen og 

lade de høje ambitioner afspejle sig i ressourcetildelingen. Kommunen kan ikke længere hvile på fortidens 

laurbær og fortællingen om Roskilde som en velstående kommune med et højt niveau. Skoleområdet skal 

ikke bare tales op – det skal handles op. Det drejer sig først og sidst om lærernes mulighed for at lykkes 

med opgaven og at give eleverne det bedst mulige fundament. 

Dét er opgaven og Roskilde Lærerforening er klar til arbejdet. 

Men nu er det sommer og snart kan alle holde en velfortjent ferie. Nyd ferien, nyd tiden og nyd samværet 

med jeres kære.  Lad skuldrene falde og fordyb jer i lige præcis det, I har allermest lyst til! 

Kredsstyrelsen i Roskilde Lærerforening ønsker jer en rigtig god sommerferie. 

På vegne af Kredsstyrelsen i Roskilde Lærerforening 

Karen Asholt & Tina Svarre Hasselager 


