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Høringssvar til Budget 2022-2025 i Køge Kommune 

 
I Lærerkreds 44, Køge og Stevns glæder vi os over, at der dels er politisk fokus på folkesko-
len på Christiansborg men ikke mindst over, at et bredt politisk flertal har prioriteret at give 

kommunerne økonomiske midler til at styrke arbejdet i folkeskolen. 
 

Allerede i foråret modtog kommunerne ekstra midler til indsatser, der som følge af Covid-19 
kan understøtte folkeskolernes arbejde med fagligt efterslæb og mistrivsel. Derudover blev 
det med finansloven i 2020 - med aftalen om et generelt løft af folkeskolen - besluttet at af-

sætte ekstra 550 mio. kr. i 2022 og 807 mio. kr. hvert år fra 2023 og frem til ansættelse af 
flere lærere i folkeskolen, som kommunerne fremover modtager via bloktilskuddet. Med afta-

len gives kommunerne frihed til at prioritere midlerne til forskellige lærerressourcekrævende 
tiltag som f.eks. tolærerordninger, inklusion, turboforløb og mindre klasser.  
 

Skulle man i Køge Kommune fristes til at tro, at midlerne kan bruges, til hvad man måtte øn-
ske - nu hvor de tildeles via bloktilskuddet og ikke som tidligere via en pulje - vil vi henlede 

opmærksomheden på, at det indgår som en del af aftalen, at der årligt skal følges op på at 
det samlede antal lærerstillinger i folkeskolen øges, svarende til de midler der er afsat. 
 

I Lærerkreds 44, Køge og Stevns undrer vi os over den såkaldte tværgående besparelse ved 
omlægning til Winbooks, som alene får virkning på skoleområdet. Vi kan ligeledes være be-

kymrede for, hvordan besparelsen på 1,7 millioner kroner skal løbes ind, hvis det ligesom 
med forsøget med Chromebooks viser sig, at løsningen ikke kan bruges på Køge Kommunes 
skoler - hvori består det tværgående i besparelsen da? 

 
Risikoen for besparelser på Køge Kommunes skoler, i en tid hvor der nationalt er bred enig-

hed om at folkeskolen bør tilføres midler medfører, at vi i Lærerkreds 44, Køge og Stevns fø-
ler os kaldet til at minde om det løfte man har afgivet overfor Køge Kommunes børnefamilier, 
om at sikre finansiering til fastholdelse af lejrskolerne.       

 
Det ville være utroligt ærgerligt, hvis den økonomiske indsprøjtning som Køge Kommunes 

skolevæsen ville kunne få med de ekstra tildelte midler fra Christiansborg, bliver ædt op af 
kommunale besparelser.   
 

    
Med venlig hilsen 

 
Lærerkreds 44, Køge og Stevns 
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