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Flere lærere og flere resurser til skoleområdet i Viborg 

Hvis Viborg Kommune sætter sig som mål at nå op på landsgennemsnittet i ”tildelingen pr. elev inkl. 

specialundervisning ”, vil det betyde en ekstra tilførsel på 116 mio. kr. om året. 

Ifølge KL’s egne nøgletal i ”Kend din kommune” er Viborg Kommune dén af landets kommuner, der 

investerer mindst i den enkelte elevs skolegang. En elev i Viborg Kommune er 12.049 kr. billigere end en 

gennemsnitlig folkeskoleelev, og for at nå op på landsgennemsnittet skal der således tilføres samlet set 116 

mio. kr. til skoleområdet i Viborg Kommune. Tænk engang hvad 116 mio. kr. kunne betyde for eleverne på 

Viborg Kommunes folkeskoler! 116 mio. kr. kunne bl.a. give eleverne større mulighed at modtage alsidig, 

inspirerende undervisning på mindre hold, og lærerne mulighed for i højere grad at lave målrettede 

indsatser for den enkelte elev og fællesskabet. Det ville gøre alverden til forskel. Intet mindre. 

Vi har i denne uge i VSF kunnet læse om store budgetoverskridelser på familieområdet og tilsvarende 

udfordringer på voksen/handicap-området. En situation, som vel næppe kan være nogen stor overraskelse 

al den stund, at vi de sidste mange år har ligget meget lavt på tildelingen pr. elev i folkeskolen. Det er klart, 

at det har en afsmittende effekt på mange andre områder, hvis der ikke er tilstrækkeligt med resurser til 

rettidigt at sætte ind med den rigtige og nødvendige indsats over for det enkelte barn.  

B&U-udvalgsformand Per Møller Jensen udtalte i tirsdagens udgave af VSF, at vi samlet set nok må indstille 

os på, at der bliver færre penge til dagtilbud og skole. Jeg anerkender, at det iflg. elevtalsprognosen ser ud 

til, at vi de kommende år qua demografireguleringen får færre penge tilført fra Folketinget. Men har man i 

Viborg Kommune et reelt ønske om, at folkeskolen skal være et attraktivt førstevalg for såvel nuværende 

indbyggere som tilflyttere til kommunen, så er folkeskoler med et højt service- og kvalitetsniveau et 

væsentligt parameter. Dette kræver alt andet lige en alvorlig saltvandsindsprøjtning til folkeskolerne.  

Man kan ikke udelukke, at budgetoverskridelsen på familieområdet til dels skyldes utilstrækkelige resurser 

– til familieområdet, men også til skoleområdet. Der har som nævnt på skoleområdet alt for længe været 

sparet alt for meget, og der bør tilføres nye resurser. Vi har ikke brug for lappeløsninger, men en reel 

langtidsinvestering i skoleområdet. 

Så kære politikere, hæv ambitionsniveauet på vegne af folkeskolen og vores børn. Det skylder vi både dem 

og os.  
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