
  

Undersøgelse af de vedtagne kommunale budgetter for 2010 
 
37 kommuner ud af 98 forringer serviceniveauet i folkeskolen til næste år. Det viser Danmarks 

Lærerforenings undersøgelse af de endeligt vedtagne kommunale budgetter.  I hver tredje 

kommunerne forringes støtten til elever med særlige behov, der undervises i normalklassen, og i lidt 

over hver tredje kommune bliver den specialpædagogisk indsats uden for normalklassen ringere. 

Besparelserne går også ud over blandt andet elevernes ugentlige timetal, lærernes efteruddannelse 

og vikardækningen. Se nærmere i tabel 2 nedenfor. Resultaterne er baseret på svar om samtlige 

landets kommuner. 

 

TABEL 1: DET GENERELLE SERVICENIVEAU PÅ SKOLEOMRÅDET            
 
Hvad betyder det vedtagne budget for udviklingen i det generelle serviceniveau i folkeskolen fra 

dette til næste skoleår? 

 Antal 
kommuner Procent 

Serviceniveauet vil blive forbedret 9 9% 
Serviceniveauet vil være stort set uændret 52 53% 
Serviceniveauet vil blive forringet 37 38% 
Ved ikke 0 0% 
I alt 98 100% 
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TABEL 2: UDVIKLINGEN I STANDARDEN PÅ FORSKELLIGE OMRÅDER   
 

Markér den beskrivelse, der bedst beskriver den forventede udvikling fra dette til næste skoleår. 

 Højere 
standard 

Stort set 
uændret 
standard 

Lavere 
standard Ved ikke Total 

Skolebygningernes vedligeholdelsesstandard 30% 55% 12% 3% 100% 

Undervisningsmidler 5% 60% 28% 7% 100% 

IT-udstyr (til undervisning) 15% 63% 17% 4% 100% 

Elevernes ugentlige timetal 9% 64% 20% 6% 100% 

Vikardækningen 1% 66% 24% 9% 100% 
Støtte til elever med særlige behov, der 
undervises i normalklassen1 5% 58% 33% 4% 100% 

Specialpædagogisk indsats uden for 
normalklassen2 3% 53% 36% 8% 100% 

Undervisning af tosprogede 0% 78% 10% 12% 100% 

Lejrskoler, ekskursioner m.v. 1% 72% 17% 9% 100% 

Lærernes efteruddannelse 3% 59% 28% 10% 100% 
1Holddeling, speciallærer, støttelærer/tolærerordning samt specialundervisning i specialcenteret. 
2Gruppeordninger, specialklasse, specialskoler.   
 
Procenttallene i tabellen viser andelen af kommuner der forventer en hhv. højere, uændret eller lavere standard på det 
givne delområde. Procenttallene er afrundede. 

 
I 36 % af kommunerne vil der til næste skoleår ske forringelser af den specialpædagogiske indsats 
uden for normalklassen. 
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OM UNDERSØGELSEN 
Danmarks Lærerforening har i oktober/november 2009 gennemført en undersøgelse af de vedtagne 

kommunale budgetter på skoleområdet. 

 

Undersøgelsen er gennemført ved, at foreningens lokale lærerkredse har vurderet budgettets 

konsekvenser på skoleområdet i de kommuner, som kredsen har ansvaret for og lokalkendskab til.  

 

Oplysningerne er indsamlet i perioden 21. oktober til 3. november 2009. Resultaterne er baseret på 

svar om alle landets 98 kommuner. 
 


