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Det er løftebrud, hvis Christiansborg vil detail-
styre, hvordan pengene til det lovede løft af
folkeskolen skal bruges. Pengene bør udmøntes
lokalt i den nye arbejdstidsaftale, lyder det fra KL
og Danmarks Lærerforening.

tekst GITTE JOHANSEN

Lettelsen var til at føle på, da
Danmarks Lærerforening ogKL
i august landede en arbejdstids-
aftale. Nu venter arbejdetmed
at implementere aftalen lokalt,
og derfor er der brug for, at det
lovede løft af folkeskolenmeget
hurtigt finder vej til kommu-
nerne, lyder det fra bådeKLog
Danmarks Lærerforening.
–Vi har brug for, at Christians-
borg kommer ud af starthullerne
og sender de lovede penge ud i
kommunerne, så vi kan sætte
i gang. Der er et kæmpe enga-
gement lokalt, og derfor har vi
selvfølgelig en forventning om,
at Christiansborg lever op til
deres del af aftalen og udmøn-
termidlernemeget snart, siger
Thomas Gyldal Petersen (S),
formand for KL’s Børne- og
Undervisningsudvalg.
Med finansloven afsatte rege-
ringen 275millioner kroner i år
stigende til 807millioner kro-
ner i 2023 til et generelt løft af
folkeskolen.Menkommunerne
venter stadig på udmøntningen
af de lovedemidler.
–Når vi skal i gangmedden lo-
kale dialog, har vi brug for at vi-
de, hvormange penge der kom-
mer ud. Vi vil rigtig gerne bringe
elementer som to-lærer-ord-
ninger,mere forberedelsestid og

ressourcer til inklusionsarbejde
i spil,men vi er nødt til at kende
den økonomiske ramme først, si-
ger ThomasGyldal Petersen.
KL-udvalgsformanden frygter,
at politikerne påChristiansborg
pludselig vil detailstyre, hvad
pengene skal bruges til.
– Jeg vil gå så langt som til at
sige, at hvis Christiansborg ikke
kommermedpengene, så de kan
udmøntes lokalt,men i stedet
binder demstramt til nogle prio-
riteringer, der er foretaget på
Christiansborg, så er det et brud
med alt det, de har sagt,mens vi
forhandlede.Under hele proces-
sen lagde alle op til, at numåtte
KLogDanmarks Lærerforening
gøre sig umage for at finde en
løsning, så skulle de nok bakke
op. Nu har jeg en forventning

om, at de holder ord og får de
penge ud lokalt, siger Thomas
Gyldal Petersen.
Hos Danmarks Lærerforening
bakker den nyvalgte formand
op.
– Det er vigtigt, at pengene
kommer ud nu, så de kan blive
udmøntet som lærerstillinger
fra næste skoleår, hvor arbejds-
tidsaftalen træder i kraft. Der
er brug for det rygstød, når den
nye aftale skal træde i kraft,
siger GordonØrskovMadsen,
formand for Danmarks Lærer-
forening.

Frygter detailstyring
Ude i kommunerne står tillids-
repræsentanter, skoleledere og
chefer overfor en stor opgave
med at sikre, at implementerin-
gen af den nye arbejdstidsaftale
bliver en succes. I den proces er
det afgørendemed et lokalt fri-
rum, lyder det fra KL.
– Vores aftalemed lærerne
lægger netop op til mere lokalt
samarbejde og etmere fælles
ansvar for skolen. Derfor vil
det selvfølgelig være en sten i
skoen, hvis Christiansborg lå-
sermidlerne fast, såman ikke

Penge til folkeskolen
skal bruges lokalt

lokalt kan beslutte, hvordan
pengene skal bruges, siger Tho-
mas Gyldal Petersen.
Hos KL ogDLF er der en fælles
forståelse af, at pengene skal
bruges til lærerstillinger, men
det bør være en dialog på den
enkelte skole, som afgør, hvor
de ekstra ressourcer gørmest
gavn, lyder det fra Danmarks
Lærerforening.
– For os er det vigtigt, atman ik-
ke lægger sig fast på en bestemt
måde at bruge de nye lærerstil-
linger. På en skole er dermåske
mest behov for to-lærer-ord-
ning i nogle timer. Andre steder
harman brug for at sænke læ-
rernes antal af undervisningsti-
mer, fordi nogle lærere under-
viser rigtigmeget, forklarer
GordonØrskovMadsen.

Nej tak til klasseloft
Værst er det, hvis landspoliti-
kerne pludselig finder på et el-
ler andet, som ser fancy ud i en
pressemeddelelse, lyder advars-
len fra Thomas Gyldal Petersen.
– Vi er bekymrede for, om der
kommer et budskab om, at pen-
gene skal brugesmere struk-
turelt til for eksempel at se på
klassestørrelser. Det vil svække
voresmulighed for at arbejde
med holddannelse, mere forbe-
redelsestid og inklusion, siger
Thomas Gyldal Petersen.
Også formanden for lærerfor-
eningen har bemærket den poli-
tiske debat om klassestørrelser.
Men heller ikke hos lærerne er
der begejstring for den ide.
– Noget af det, man taler om på
Christiansborg lige nu, er, at
man vil sænke klasseloftet fra
for eksempel 28 til 26 elever i
hver klasse. Men hvis det bliver
det eneste, man politisk peger
på, at pengene skal bruges til,
så mener jeg, man går fuld-
stændig galt i byen. Der har vi
simpelthen brug for en langt
større variation af muligheder,
siger Gordon ØrskovMadsen. •
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