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ANALYSENOTAT   

  

 
 
Undersøgelse af status på budgetlægningen for 2014 med hensyn til 
lærernes undervisningstimetal i næste skoleår.  

     23. september 2013 
 

Danmarks Lærerforening har gennem foreningens lokale lærerkredse under-
søgt, hvad der ud fra den kommunale budgetsituation den 16. september 2013 
kan konkluderes om lærernes undervisningstimetal i forhold til at finansiere 
den folkeskolereform, som skal træde i kraft i august 2014 
 

Lærerne skal undervise mere 
 
I ni ud af ti kommuner skal lærerne ifølge det foreliggende budget eller budget-
forslag undervise flere timer i næste skoleår og dermed bidrage til at finansiere 
skolereformen. I de resterende kommuner kan spørgsmålet ikke besvares p.t. 
Det ses i figur 1. 
 

Figur 1: Forudsætter budgetforslaget/budgettet, at lærerne i gennemsnit skal undervise flere 
timer i næste skoleår end de gør i indeværende skoleår? 
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Kilde: Danmarks Lærerforening, september 2013 
Note: n=88 

 
Af de 80 kommuner, hvor lærerne skal undervise mere, skal de i over halvdelen 
undervise nogenlunde de to ugentlige timer ekstra, som regeringen og KL har 
forudsat i aftalen om kommunernes økonomi for 2014. I lidt under hver femte 
af de 80 kommuner lægges op til, at lærerne skal undervise mere end to timer 
ekstra, og i lidt over hver tiende af disse 80 kommuner lægges op til, at lærerne 
skal undervise mindre end to timer ekstra. Det fremgår af figur 2.  
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Figur 2: Regeringen og KL er enige om, at der med reformen omprioriteres således, at lærer-
ne inden for den almindelige arbejdstid i gennemsnit underviser cirka to klokketimer mere 
om ugen. Hvor mange flere timer forudsætter budgetforslaget/budgettet, at lærerne undervi-
ser i gennemsnit? 
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Kilde: Danmarks Lærerforening, september 2013 
Note: n=80 

 
 
Fakta om undersøgelsen 

Undersøgelsen er gennemført ved, at Danmarks Lærerforenings lokale lærer-
kredse har besvaret et spørgeskema om budgetsituationen den 16. september 
2013 i de kommuner, som kredsen har ansvaret for og lokalt kendskab til. Der 
er svar vedførerende 88 af 98 kommuner, hvilket giver en svarprocent på 90 
pct. Fem procent af besvarelserne er baseret på et vedtaget budget, 21 procent 
er baseret på et budgetforlig, 39 procent er baseret på et budgetudspil under 
eller efter førstebehandlingen af budgettet i kommunalbestyrelsen, 25 procent 
er baseret på et budgetforslag fra Økonomiudvalget og 11 procent er baseret på 
et andet grundlag. 
 
Ved hver figur i notatet er angivet et ”n”, som oplyser, hvor mange der har 
besvaret pågældende spørgsmål. Da figurerne viser afrundede tal, kan der være 
tilfælde, hvor de viste procenter ikke summer til nøjagtigt 100 pct.  
 


