ANALYSENOTAT

Dato 20. november 2013

Undersøgelse af de vedtagne skolebudgetter for 2014: Antal
lærerstillinger.
Danmarks Lærerforening har gennem foreningens lokale lærerkredse undersøgt
kommunernes vedtagne skolebudgetter for 2014 på skoleområdet. Der er svar
vedrørende 91 ud af 98 kommuner, hvilket giver en svarprocent på 93 procent.
Der ser ud til at blive oprettet nogle få hundrede ekstra lærerstillinger i næste
skoleår, hvor folkeskolereformen med flere timer til eleverne skal gennemføres.
Hvis ikke lærerne havde skullet finansiere folkeskolereformen ved at undervise
flere timer, skulle der dog have været ansat i størrelsesordenen yderligere 5.000
lærere.
Få ekstra lærere til stor folkeskolereform
Hver fjerde kommune forventes at ansætte flere lærere i næste skoleår, hvor
den nye folkeskolelov skal gennemføres.. Fire kommuner ud af ti forventes at
gennemføre reformen uden flere lærere, mens hver tiende kommune forventes
at gennemføre reformen med færre lærere end i dag. For hver femte kommune
kunne spørgsmålet ikke besvaret pt. Se Figur 1.
Figur 1: Hvad er kredsens forventninger til nettoændringen i antallet af lærerstillinger i 2014?
Der vil netto blive oprettet lærerstillinger
i kommunen

27,5%

Antallet af lærerstillinger i kommunen vil
være uændret i 2014
Der vil netto blive nedlagt lærerstillinger i
kommunen
Ved ikke

39,6%

11,0%

22,0%

Kilde: Danmarks Lærerforening, november 2013
Note: n=91
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De svar, der er givet i undersøgelsen, tyder på, at det samlet set er et meget
begrænset antal ekstra lærere, der ansættes i næste skoleår. Som det fremgår at
Tabel 1 oprettes der 334 ekstra lærerstillinger i 14 kommuner og nedlægges 115
lærerstillinger i 6 kommuner, hvilke giver en nettostigning på 219 stillinger.
Men da der mangler eksakte tal om 15 kommuner, hvor der forventes enten
flere eller færre lærerstillinger, må der tages forbehold for det præcise tal. Resultatet kan dog tages om en indikation på, at antallet af lærerstillinger på
landsplan tegner til at stige, omend i meget begrænset omfang.

Tabel 1: Angiv antallet af lærerstillinger, der netto forventes nedlagt/oprettet i 2014

Antallet af lærerstillinger der netto forventes oprettet (14 kommuner)
Antallet af lærerstillinger der netto forventes nedlagt (6 kommuner)

Antal
334,00
115,00

I alt

219,00

Kilde: Danmarks Lærerforening, november 2013
Note: n=35, men det er kun for 14 af de 25 kommuner, hvor der oprettes lærerstillinger, der er angivet et et antal, og
kun for 6 af 10 mulige, er der angivet et tal for antal nedlagte lærerstillinger i 2014 .

Til gengæld er det entydigt, at lærerne skal undervise flere timer. For 98 procent af kommunerne svares der ja til dette spørgsmål. For to procents vedkommende svares der ”ved ikke”. Se figur 2.
Figur 2: Lægger kommunen op til, at lærerne i gennemsnit skal undervise flere timer i
næste skoleår end de gør i indeværende skoleår?
Ja

97,8%

Nej
Ved ikke
2,2%

Kilde: Danmarks Lærerforening, november 2013
Note: n=91

For de 56 kommuner, der er fyldestgørende svar om i forhold til beregningerne
i Tabel 2 nedenfor, skal lærerne i gennemsnit undervise 78,92 timer á 60 minutter, svarende til 105 lektioner, mere i næste skoleår. Det er meget tæt på de
80 timer om året (107 lektioner) som regeringen og KL har forudsat i kommunernes økonomiaftale for 2014. I de 56 kommuner er der 30.546 lærere, og
lærernes maksimale årlige undervisningstal er i gennemsnit 766,26 timer á 60
minutter, svarende til 1.022 lektioner.
På baggrund af de indsamlede oplysninger kan der beregnes et overslag over,
hvor mange ekstra lærere folkeskolereformen ville have krævet, hvis ikke lærerne i gennemsnit skulle undervise 105 lektioner mere om året. I de 56 kommuSide 2 af 3

ner ville det have krævet omkring 3.000 ekstra ekstra lærere, og hvis men går ud
fra at de 56 kommuner er repræsentative for alle 98 kommuner, når man frem
til, at der på landsplan skulle have været ansat cirka 5.000 ekstra lærere for at
gennemføre folkeskoleloven – hvis altså ikke man havde bestemt, at langt det
meste af reformen skulle finansieres ved at lærerne skulle undervise flere timer.
Tabel 2: Lærernes finansiering af folkeskolereformen gennem flere undervisningstimer
(Resultater om 56 ud af 98 kommuner)
Antal timer á 60 minutter lærerne i gennemsnit skal undervise ekstra i
næste skoleår (gennemsnit for 56 kommuner)

78,92

Lærernes maksimale årlige undervisningstimetal i indeværende skoleår
(timer á 60 minutter, gennemsnit for 56 kommuner)

766,26

Antal lærere i de 56 kommuner

30.546

Beregnet antal ekstra lærere, der skulle have været ansat i de 56 kommuner,
hvis ikke lærerne skulle medfinansiere folkeskolereformen ved at undervise flere timer

3.140

Kilde: Danmarks Lærerforening, november 2013
Note: n=56. Der er kun beregnet resultater for de 56 kommuner, hvor der er angivet alle de nødvendige tal for at
gennemføre beregningen af det ekstra antal lærere, der skulle have været ansat, hvis ikke lærerne skulle medfinansiere
folkeskolereformen gennem flere undervisningstimer..

Fakta om undersøgelsen
Undersøgelsen er gennemført ved, at Danmarks Lærerforenings lokale lærerkredse har set på de vedtagne kommunale skolebudgetter i de kommuner, som
de respektive kredse har ansvaret for og lokalkendskabet til. Der er svar vedrørende 91 af 98 kommuner, hvilket giver en svarprocent på 93 procent.
Ved hver figur i notatet er angivet et ”n”, som oplyser, hvor mange der har
besvaret det pågældende spørgsmål. Da figurerne viser afrundede tal, kan de
være tilfælde, hvor de viste procenter ikke summer til 100.
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