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Høringssvar ang. budgetforslag for 2023-2026 

 
Solrød Lærerforening glæder sig over, at der til trods for, at Solrød er en kommune i vækst, endnu 
engang ikke er budgetteret med serviceforringelser for borgerne set i forhold til budgettet sidste år, 
der desværre bød på flere besparelser blandt andet en manglende løn- og prisfremskrivning med 
færre kollegaer til følge. 
 
Der er ellers brug for alle ansatte og flere til, da folkeskoleområdet er stærkt udfordret i forhold til 
fastholdelse og rekruttering. Lærerne og børnehaveklasselederne er drevet af at lykkes med 
kerneopgaven, men der opleves en større og større kompleksitet i arbejdet for hver gang 
almenområdet udhules ressourcemæssigt. Det medfører blandt andet manglende tid til alle elever, 
hvilket også rammer de elever, der allermest har brug for hjælp. Solrød Lærerforening mener, at 
almenområdet bør geares til fremtiden via tilførsel af ressourcer til området, så opgaven kan løses 
til gavn for elever, forældre og ansatte. Der mangler simpelthen hænder! Det kunne være som 
øgede ressourcer til co-teaching eller som en generel øgning af råderummet. Det er absolut en 
problematik, man bør prioritere fremadrettet, inden det er for sent. Vi indgår gerne i dialogen om 
en løsning. 
 
I budgetforslaget og i overslagsårene foreslås stadig kun 10 specialklasser til trods for at elevtallet 
er estimeret med en stigning på 394 elever i overslagsårene. Specialklasserne er allerede fyldt op 
nu, men skolerne vil fremadrettet løbende have brug for at visitere elever til disse klasser. 
Hvilke politiske visioner har byrådet for løsningen af denne udfordring? 
 
Vi har noteret os at der ligesom sidste år er allokeret midler til det specialiserede børne- og 
ungeområde. Det er godt og nødvendigt for området. Men det fremgår ikke tydeligt, om det er en 
tilførsel eller en omrokering af eksisterende midler. 
 
Vi så gerne, at der blev afsat ressourcer til efter- og videreuddannelse til lærere og 
børnehaveklasseledere. De skal løse inklusionsopgaverne i det daglige, og uddannelse er endvidere 
en vigtig faktor i en fastholdelsesstrategi. 
 
Logopæderne er ikke omfattet af demografipuljen, hvilket betyder, at hver enkelt logopæd skal 
håndtere flere og flere sager. Det er et problem, da elever og forældre vil opleve længere ventetid 
og ringere service. 
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