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Ishøj Lærerkreds 
              
 

 
 
Høringssvar til budget 2021 
 
Ishøj Lærerkreds har følgende bemærkninger til Budget 2021 og overslagsårene. 
 
Det er positivt, at Ishøj vinder med den nye udligningsreform og glædeligt, at der kan planlægges 
langsigtet, hvilket vi håber, kommer borgere såvel som medarbejdere til gode i Ishøj Kommune. 
 
Vi håber, at byrådet i forbindelse med det positive budget vil medtænke følgende: 
 

- Tilbageføre de besparelser, der har været på området de seneste år. 
 

- Styrke den tidlige og forebyggende indsats på børne- og undervisningsområdet. 
 

- Genetablere to-sprogs koordinatoren og styrke det område, idet det er en væsentlig forudsætning 
for en stor del af vores elevgruppe og kan have en afgørende forskel for børn og elevers videre 
vej gennem uddannelsessystemet og for at blive så dygtige som de kan.  
 

- Inklusionsopgaven på skolerne er en af de opgaver, der i hverdagen er en udfordring for lærerne 
i arbejdet med elevernes læring og trivsel og kan med fordel styrkes.  
 

- Genetablering af flyverfunktionen, der bistod lærerne ude på skolerne med at løse 
inklusionsopgaverne, kunne være et kærkommet bud.  

 
- Familieklasserne ønskes genetableret, idet de gjorde en afgørende forskel for de børn, der var i 

vanskeligheder og bidrog positivt til at løse inklusionsopgaven ude på skolerne. 
 

- Fokus på læseløft og læseindsats gennem tilføring af midler til området, der kan styrke 
indsatserne ude på skolerne for de elever, der har behov. Undersøgelser viser, at elever med 
læsevanskeligheder, der modtager den rette hjælp i tide, har en større chance for at gennemføre 
en ungdomsuddannelse og dette område har tidligere været ramt af besparelser. 
 

- Tidlig opsøgende indsats, et tværfagligt projekt i indskolingen – TOIS, der har skabt begejstring 
blandt medarbejderne, står til at udløbe og kunne med fordel tilgodeses, idet den nuværende 
finansiering gennem satspuljemidlerne står til at udløbe. 
 

- Elever med behov for et specialiseret skoletilbud er på landsplan stigende og dermed også 
udgifterne. I den forbindelse kunne en løsning for Ishøj Kommune være at afsøge muligheden for 
at indgå forpligtigende faglige samarbejder med andre kommuner og etablere specialiserede 
undervisningstilbud, der kan tilbyde samme tilbud som de private aktører. I kommunalt regi vil en 
større del af pengene gå til eleverne, idet der ikke skal generes et overskud, der ikke kommer 
borgerne til gavn.     

 
- I de seneste års budgetaftaler har lærernes manglende arbejdstidsaftale være beskrevet. Der er 

et håb om, at det nu vil være muligt, at lande en lokalaftale som supplement til den forventede 
centrale aftale om lærernes arbejdstid, der sikrer de bedst mulige rammer for elevernes 
undervisning i Ishøj og som gør Ishøj Kommune til en attraktiv arbejdsplan, så vi kan bibeholde 
og rekruttere dygtige lærere og børnehaveklasseledere i kommunen til glæde for kommunens 
forældre og elever. 
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