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Geografiske forskelle i resultater fra undersøgelsen af de vedtagne 
budgetter for 2013 på skoleområdet 

  26. november 2012 
 

Danmarks Lærerforening har gennem foreningens lokale lærerkredse undersøgt 
kommunernes vedtagne budgetter for 2013 på skoleområdet. Der er svar ved-
rørende 96 ud af 98 kommuner, hvilket giver en svarprocent på 98 pct. 

I det følgende præsenteres geografiske variationer vedrørende udviklingen i det 
generelle serviceniveau i folkeskolen; udviklingen i støtten til elever med særlige 
behov, der undervises i normalklassen, samt udviklingen i antallet af lærerstil-
linger. For en beskrivelse af alle de landsdækkende resultater henvises til sær-
skilt notat. 

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår 
i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat. 

Resumé af resultater 

- Folkeskolens generelle serviceniveau vil i 2013 blive forringet i relativt 
mange kommuner i Nordjylland, på Fyn og i Nordsjælland. Til gengæld 
er generelle forringelser ikke et dominerende billede i Vestjylland, i 
Syd- og Sønderjylland og i Storstrøm. 

- I blandt andet Vestjylland og Nordsjælland forventes der i relativt 
mange kommuner ringere støtte til elever med særlige behov, der un-
dervises i normalklassen. Til gengæld er der kun få kommuner, der for-
ringer denne støtte i Østjylland og Hovedstaden. 

- Der forventes samlet set at blive nedlagt lærerstillinger i alle landsdele-
ne, men flest på Fyn, i Østjylland og i Syd- og Sønderjylland. 
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Udvikling i det generelle serviceniveau i folkeskolen 

Det ses af figur 1, at det generelle serviceniveau i folkeskolen bliver forringet i 
halvdelen af kommunerne i Nordjylland, på Fyn og i Nordsjælland fra dette 
skoleår til det næste. Til gengæld er der ingen kommuner, der forringer service-
niveauet i Storstrøm. Og lige mange kommuner henholdsvis forbedrer og for-
ringer serviceniveauet i Vestjylland og i Syd- og Sønderjylland. 

 

Figur 1: Hvad betyder det vedtagne budget for udviklingen i det generelle serviceniveau i 
folkeskolen fra dette skoleår (2012/13) til næste skoleår (2013/14)? 
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Kilde: Danmarks Lærerforening, oktober 2012 
Note: n=96. Vær opmærksom på, at Storstrøm kun indeholder tre kommuner. 
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Udvikling i støtte til elever med særlige behov, der undervises i normal-
klassen 

I alle landsdele forringes støtten til elever med særlige behov, der undervises i 
normalklassen i en eller flere kommuner. Se figur 2. Støtten til disse elever for-
ringes dog kun i enkelte kommuner i Østjylland og i Hovedstaden, mens den 
forringes i minimum 40 pct. af kommunerne i Vestjylland og i Nordsjælland. 
 
Figur 2: Den forventede udvikling fra dette til næste skoleår i støtte til elever med særlige 
behov, der undervises i normalklassen, herunder også inkluderede elever (1) 
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Kilde: Danmarks Lærerforening, oktober 2012 
Note: n=96. (1) Støtten omfatter: holddeling, speciallærer, støttelærer/tolærerordning, supplerende undervisning samt 
specialundervisning i specialcenteret. Vær opmærksom på, at Storstrøm kun indeholder tre kommuner. 
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Udvikling i antallet af lærerstillinger 

I tabel 1 kan man se, at Fyn, Østjylland og Syd- og Sønderjylland er de tre 
landsdele, hvor der forventes flest nedlagte lærerstillinger i 2013 med hen-
holdsvis 95, 85 og 60 færre lærerstillinger. Samlet set forventes nedlagt 366 
lærerstillinger på landsplan. Det skal bemærkes at der er to kommuner, én i 
Nord- og én i Vestjylland, for hvem kredsen har svaret at der forventes nedlag-
te stillinger, men hvor de ikke har kunnet give et svar på, hvor mange lærerstil-
linger det drejer sig om. Det er Ringkøbing-Skjern og Ålborg kommune. 

Tabel 1: Nettoantallet af lærerstillinger, der forventes nedlagt i de forskellige landsdele 

 Landsdelens nettoændring: 

Fyn -95 

Østjylland -85 

Syd- og Sønderjylland -60 

Hovedstaden -35 

Nordsjælland -32 

Nordjylland -21 

Vestsjælland -21 

Vestjylland -15 

Storstrøm -2 
Kilde: Danmarks Lærerforening, oktober 2012 
Note: n=96. *Med nettoændringen menes der en status over, om der samlet set bliver oprettet eller nedlagt lærerstillin-
ger i kommunen. Vær opmærksom på, at Storstrøm kun indeholder tre kommuner. 
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Fakta om undersøgelsen 

Undersøgelsen er gennemført ved, at Danmarks Lærerforenings lokale lærer-
kredse ud fra de vedtagne budgetter for 2013 har vurderet den forventelige 
udvikling i 2013 på skoleområdet i de kommuner, som kredsen har ansvaret for 
og lokalkendskabet til. Der er svar vedrørende 96 af 98 kommuner, hvilket 
giver en svarprocent på 98 pct. 

Ved hver figur i notatet er angivet et ’n’, som oplyser, hvor mange der har be-
svaret det pågældende spørgsmål. Da figurerne viser afrundede tal, kan der 
være tilfælde, hvor de viste procenter ikke summer til 100. 

De ni landsdele i tabellerne omfatter følgende kommuner: 

Nordjylland – 11 kommuner: Brønderslev, Frederikshavn, Hjørring, Jammer-
bugt, Læsø, Mariagerfjord, Morsø, Rebild, Thisted, Vesthimmerland (svar 
mangler) og Aalborg. 

Vestjylland – 7 kommuner: Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Lemvig, Ring-
købing-Skjern, Skive og Struer. 

Østjylland – 13 kommuner: Favrskov, Hedensted, Horsens, Norddjurs, Odder, 
Randers, Samsø (svar mangler), Silkeborg, Skanderborg, Syddjurs, Vejle, Viborg 
og Århus. 

Syd- og Sønderjylland – 11 kommuner: Billund, Esbjerg, Fanø, Fredericia, Ha-
derslev, Kolding, Sønderborg, Tønder, Varde, Vejen og Aabenraa. 

Fyn – 10 kommuner: Assens, Faaborg-Midtfyn, Kerteminde, Langeland, Mid-
delfart, Nordfyn, Nyborg, Odense, Svendborg og Ærø. 

Hovedstaden – 24 kommuner: Albertslund, Ballerup, Bornholm, Brøndby, 
Dragør, Egedal, Frederiksberg, Gentofte, Gladsaxe, Glostrup, Greve, Herlev, 
Hvidovre, Høje-Taastrup, Ishøj, København, Køge, Lejre, Lyngby-Taarbæk, 
Roskilde, Rødovre, Solrød, Tårnby og Vallensbæk. 

Nordsjælland – 10 kommuner: Allerød, Fredensborg, Frederikssund, Furesø, 
Gribskov, Halsnæs, Helsingør, Hillerød, Hørsholm og Rudersdal. 

Vestsjælland – 9 kommuner: Faxe, Holbæk, Kalundborg, Næstved, Odsherred, 
Ringsted, Slagelse, Sorø og Stevns. 

Storstrøm – 3 kommuner: Guldborgsund, Lolland og Vordingborg. 


