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Repræsentantskabsudtalelse 

Stop nedskæringer på gymnasieuddannelser  

Gymnasieskolernes Lærerforenings repræsentantskab tager kraftigt afstand fra nedskæringer på gymnasie-

uddannelserne. Samlet vil regeringen over de næste fire år skære 5 procent på hhx, 8 procent på htx og hf 

og mere end 11 procent på stx. VUC skal allerede fra januar 2016 spare 138 mio. kr. på fjernundervisning – 

ud over de øvrige nedskæringer. Hvis nedskæringerne slår igennem i fuldt omfang, vil uddannelserne 

mangle 1,4 mia. kr. i tilskud om året fra 2019.  

Nedskæringerne får alvorlige følger for kvaliteten i gymnasieuddannelserne. Kerneydelsen vil blive ramt. 

Afskedigelser af gymnasielærere kan ikke undgås. Eleverne vil opleve, at færre gymnasielærere skal vareta-

ge flere opgaver. Det giver mindre tid til den enkelte elev, til feedback på skriftlige opgaver og til lærernes 

forberedelse af undervisningen.  På mange skoler vil nedskæringerne desuden ramme en række efterspurg-

te initiativer. Det gælder studievejledning, valghold med sprog og naturvidenskab på højt niveau, samar-

bejde med virksomheder, skolernes internationale relationer og lektiecafeer, hvor elever, der ikke har mu-

lighed for at hente hjælp hjemme, kan få støtte til at komme videre. Derudover rammer nedskæringerne 

særlige tilbud til talentfulde elever, som skolerne bl.a. udvikler i samarbejde med videregående uddannel-

ser.   

Dertil kommer, at regeringen med de varslede nedskæringer truer det fintmaskede danske uddannelsesud-

bud. I de tyndt befolkede egne af landet er der begrundet frygt for, at nedskæringer i denne størrelsesor-

den vil udfordre uddannelsesinstitutioner i en sådan grad, at de må lukke. Et attraktivt og varieret udbud af 

ungdomsuddannelser i alle dele af landet er en forudsætning for, at vi kan lykkes med at uddanne unge 

uafhængigt af geografiske tilhørsforhold. 

De bebudede nedskæringer på ungdomsuddannelserne er katastrofale for udviklingen af velfærdssamfun-

det og et konkurrencedygtigt erhvervsliv. Dygtige og veluddannede unge er det råstof, der skal sikre vores 

fælles fremtid. 

GL opfordrer Folketinget til at stoppe nedskæringerne og værne om kvaliteten i det danske uddannelsessy-

stem. De varslede besparelser på uddannelsesområdet er kortsigtede, men de har langtrækkende og alvor-

lige konsekvenser.  
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