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September 2022 

Kære medlemmer 

Skoleåret 2022/23 er i fuld gang efter en forhåbentlig dejlig afslappende sommerferie. I dette 
nyhedsbrev kan du læse en velkomst til det nye skoleår – særligt til vores nyuddannede og 
nyansatte kolleger. Derudover kan du læse om noget så bekymrende som Sønderborg 
Kommunes udfordrede økonomi og Sønderborg Lærerkreds’ høringssvar i forbindelse med 
genopretning af det specialiserede børn- og ungeområde. Sidst men ikke mindst kan du læse 
noget mere opløftende, nemlig om det faglige fællesskab som indsatsområde og vores tre 
medlemsarrangementer: - Generalforsamling med foredrag d. 1/3-23 – Biograftur d. 28/9-22 
og – Olivenoliesmagning d. 2/11-22 samt hvordan du tilmelder dig disse.  

Velkommen til et nyt skoleår  

Lige dele spænding, nervøsitet, glæde og ikke mindst travlhed præger altid dette folkeskolens 
nytår, men jeg håber, I alle er kommet godt i gang. Noget af det, der er vigtigt ved skoleårets 
start er tid og ro til at få organiseret og planlagt skoleåret, så man ikke skal starte skoleåret 
med følelsen af at være bagud. Vi ved fra jeres tillidsrepræsentanter, hvor vigtigt det er, at det 
bliver prioriteret i opstartsdagene.  
  
Det nye skoleår er i gang, og i den forbindelse vil jeg gerne ønske alle nyuddannede lærere 
stort tillykke med uddannelsen til verdens vigtigste arbejde, og ønske jer velkommen i en af 
Sønderborgs folkeskoler.  
Også et stort og varmt velkommen til alle de nyansatte lærere i kommunen.  
Både Peter Lyck-Damgaard (næstformand) og jeg glæder os til at se jer på kursus for 
nyuddannede og nyansatte lærere på mandag d. 5. september.  
 
Jeg håber, at I alle har nydt jeres velfortjente sommerferie og ikke mindst sommervejret. 
Velkommen tilbage til et nyt skoleår.  
Skønt sommervejr er dejligt, når man har ferie, men vejret fulgte med og har præget 
skolestarten på godt og ondt. Ulideligt varme klasseværelser og ukoncentrerede elever vil 
mange af jer nok mene hører til kategorien ”vanskelige arbejdsforhold”.   
 

Økonomi: Folkeskolen har brug for investeringer – ikke 
besparelser 

Nedenstående afsnit er desværre ikke opløftende læsning, for det ser mildest talt skidt ud 
med økonomien i Sønderborg Kommune. Umiddelbart inden sommerferien fik alle skoler, 
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Vidensby og ungecenteret meldt ud, at de i indeværende kalenderår (og altså midt i et 
budgetår) skulle finde besparelser for 0,65% på deres budgetter, fordi der var et samlet 
underskud i kommunen, hvorfor alle forvaltninger blev bedt om at finde penge på deres 
budgetter.  

Inden sommerferien blev det besluttet, at kommunen skal spare samlet set 45 mio. kr. årligt 
På grund af en ekstraordinær dårlig økonomisk situation, og fordi Sønderborg Kommune 
mister mange af deres indtægter fra staten, skal kommunen nu finde besparelser på 
yderligere 70 mio. kr. om året. Det giver sig selv, at lavthængende frugter på nuværende 
tidspunkt er svære at få øje på, så det er med stor bekymring, vi fra kredsen side kigger ind på 
de igangværende budgetforhandlinger.    

Ud over dette er der økonomisk ubalance på det specialiserede børne- og ungeområde. Det er 
et område, hvor udgifterne er svære at forudsige, da en af de store udgifter på området er 
tvangsfjernelser af børn. Da man gennem længere tid har set et merforbrug på området, skal 
det genoprettes, hvorfor der skal findes 25 mio. årligt til det specialiserede børn- og 
ungeområde. Der er lagt op til, at skoleområdet skal bidrage med 5 mio. kr. årligt. Derfor har 
Sønderborg Lærerkreds afgivet følgende høringssvar:  

Høringssvar fra Sønderborg Lærerkreds (DLF), afsendt 25/8 2022 

Folkeskolerne i Sønderborg kommune har brug for investeringer – ikke besparelser.  

Det er Sønderborg Lærerkreds’ holdning, at der skal investeres i børn og unge i stedet for at 
se deres skolegang som en udgift, for det er både økonomisk og menneskeligt forfejlet.  

Sønderborg Kommune har store ambitioner for børn og unge. Kommunen ønsker at øge 
kvaliteten i skolerne og skabe gode rammer, så børn og unge får de bedste muligheder for et 
godt liv. Faktisk ønsker kommunen at være én af landets førende, når det gælder 
undervisning af høj kvalitet. Byrådet har tilkendegivet, de vil arbejde for, at børn og unge får 
de bedste forudsætninger for læring og trivsel. Faglighed og trivsel er nøgleord, som der står i 
konstitueringsaftalen.  

I Sønderborg Lærerkreds deler vi i høj grad kommunens og byrådets ambitioner på børn og 
unges vegne, og vi ser det som et vigtigt skridt på vejen, at der med budgetforliget 2022-
2025 blev besluttet at tilføre 6 mio. kr. til at styrke kvaliteten i folkeskolen, så der blandt andet 
kan arbejdes med flere to-lærerordninger til mellemtrinnet, hvoraf de 3 mio. skal findes inden 
for udvalgets egen ramme.  

Sønderborg Lærerkreds deler bekymringen over den økonomiske ubalance på politikområde 
16 – det specialiserede børn- og ungeområde, da det vidner om, at økonomien ikke kan følge 
med i forhold til stigningen i andelen af meget sårbare og udsatte børn og unge. 
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Vi deler dog ikke kommunens forslag om, at der med forslag 9 i ”Handlekataloget” skal findes 
besparelser på skolernes budgetter for at imødegå budgetoverskridelserne på politikområde 
16. Det harmonerer ikke med kommunens ambitioner og de krav, der bliver stillet til skolerne 
både omkring pædagogiske tiltag, højere faglighed, øget trivsel og ikke mindst inklusion, der 
fylder mere og mere på skolerne. 

Derudover bliver det slået fast i forslag 4 i ”Handlekataloget”, at der er sket en stigning i 
antallet af elever, der får nedsat deres mødetid i skolen, hvilket resulterer i, at flere forældre 
søger om tabt arbejdsfortjeneste. For alle parter giver det mening at forsøge at reducere det 
antal – ikke mindst for børnene og deres forældre. Men når man reducerer et barns skoletid, 
hænger det sammen med, at barnet af den ene eller anden grund mistrives – den mistrivsel 
skal vi til livs, men det kræver flere ressourcer til skolerne, ikke færre (se blot de mange PPR-
psykologers opråb: Åbent brev fra over 1.000 psykologer: Der skal ske noget nu, ellers er det 
for sent - politiken.dk). Man pålægger altså skolerne, i samarbejde med PPR og myndighed, en 
vanskelig opgave, og samtidig ønsker man at reducere skolernes budgetter, som vil stille 
skolerne ringere i forhold til at lykkes med inklusionsudfordringerne og den stigende mistrivsel 
blandt børn og unge.    

Fastholder udvalget, at der med forslag 9 skal findes årlige besparelser for 4 mio. kr. stigende 
til 5 mio. kr. på skoleområdet, vil vi på det kraftigste opfordre til, at hele skoleområdet 
medtages og ikke kun den del, der handler om tildeling af ressourcer til den enkelte skole, da 
man i så fald udelukkende vil ramme skolernes kerneydelse. Vi mener ikke, at man i en 
situation, hvor skoleområdet skal ind og dække for budgetoverskridelser på et andet 
politikområde, kan forsvare at frede 30% af skoleområdet, som svarer til omkring 200 mio. kr. 
årligt. Medtages hele skoleområdet vil man kunne begrænse den økonomiske besparelse på 
den enkelte skole og den kvalitetsforringelse, eleverne heraf vil opleve.  

Fastholder udvalget, at der skal findes besparelser på skoleområdet, hilser vi den inddragende 
proces med nedsættelse af en arbejdsgruppe meget velkommen. Vi vil dog gerne opfordre til, 
at arbejdsgruppens forslag herefter sendes i høring, så de høringsberettigede parter får en 
reel mulighed for at afgive konkrete høringssvar, inden der bliver truffet en politisk beslutning.  

”Sønderborg – udsigt i verdensklasse” fordrer nødvendige og langsigtede investeringer – også 
på skoleområdet. Det håber vi, at byrådspolitikerne vil hjælpe os med at sætte på 
dagsordenen til det kommende folketingsvalg, så kommunerne får bedre mulighed for at løse 
deres mangeartede opgaver og undgår en situation som denne fremover.  

 

På vegne af Sønderborg Lærerkreds  

Nanna Stryhn-Johnsen, Kredsformand  
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Det faglige fællesskab – medlemsarrangementer  

Kredsstyrelsen har det faglige fællesskab som et af vores indsatsområder i år. Det har vi, fordi 
det er vigtigt at mødes medlemmer imellem i både faglige men også sociale sammenhænge.  

Vi forsøgte os med et grillarrangement her i august, men der måtte vi sande, at det ikke var et 
velvalgt tidspunkt, hvorfor det blev aflyst. Som jeg skrev ud til jer, havde vi andre ting i 
støbeskeen, og nogle af de ting, vil jeg gerne præsentere jer for nu.  

Generalforsamling 1. marts 2023 

I dette skoleår afholder vi vores generalforsamling onsdag den 1. marts fra kl. 17 – bemærk, at 
det er første og ikke anden onsdag i marts, som vi ”plejer”. Som noget nyt har vi i år inviteret 
en oplægsholder, nemlig Rikke Østergaard, der er sociolog og mentalsundhedsekspert. Hun er 
specialist i stress, konfliktløsning, samarbejde og ikke mindst arbejdsglæde. Rikke er forfatter til 
flere bøger, senest ”Vi havde en fest på arbejdet, men så kom Preben. Sådan undgår du at blive 
følelsesforurenet på jobbet” (februar 2021).  

Det bliver godt, så sæt allerede nu kryds i kalenderen onsdag d. 1. marts til foredrag og GF. I 
hører naturligvis mere om generalforsamlingen og tilmeldingen, når tiden nærmer sig.  

Kom med til forpremiere på ”Hvor flodkrebsene synger” den 28/9 

Onsdag d. 28. september kl. 19.30 inviterer Sønderborg 
Lærerkreds aktive medlemmer til forpremiere på ”Hvor 
flodkrebsene synger” i Kinorama Sønderborg.  

Det er gratis at deltage, men det kræver, at du tilmelder dig 
senest senest fredag d. 23. september til Anette Wael Duus på 
awdu@dlf.org  

Du er tilmeldt arrangementet, når du har modtaget en 
bekræftelse fra Anette. Pladserne bliver tildelt ud fra et først 
til mølle princip.  
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Olivenolie-smagning 2/11  

Hvad skal man være opmærksom på, når man 
køber olivenolie? Hvorfor er der forskellige 
kategorier af olivenolie? Hvordan bliver olien til, og 
hvad betyder høsttidspunkt og olivensort for 
smagen?  

Det kan du blive klogere på onsdag den 2. 
november 2022, hvor Sønderborg Lærerkreds 
inviterer til medlemsarrangement på Damgade 
95, klokken 19.00-21.00. Her får du mulighed for 
at smage forskellige olier, alle lavet på spanske 
olivensorter. Aftenen slutter med et glas vin. 

Oplægsholder er Annette van Buren, uddannet 
olivenoliesommeliér, og medejer af ”Rosario”, som 
importerer økologisk ekstra jomfruolivenolie fra 
små producenter i Spanien.  

Det er gratis for aktive medlemmer af Sønderborg Lærerkreds. Tilmelding til Anette Wael Duus 
awdu@dlf.org skal ske senest den 28. oktober. Du er tilmeldt arrangementet, når du har 
modtaget en bekræftelse fra Anette. Pladserne bliver tildelt ud fra et først til mølle princip. 

 

Vi glæder os til at se jer i det faglige fællesskab.   

 

På kredsstyrelsens vegne med ønsket om et godt skoleår 

 

Nanna Stryhn-Johnsen 

Kredsformand i Sønderborg Lærerkreds 
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