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Stop nedskæringer i gymnasieuddannelserne  

Kære Ellen Trane Nørby, 
Jeg skriver et åbent brev til dig, fordi jeg er dybt bekymret for, hvordan kvaliteten i de gymnasiale uddan-
nelser skal kunne opretholdes - og de politiske ambitioner i gymnasiereformen indfries - når regeringens fi-
nanslovsforslag indeholder yderligere nedskæringer på 2 procent i 2017 og i årene frem til og med 2020. 
Dertil kommer, at det almene gymnasium i 2017 bliver beskåret med yderligere 3,7 procent som følge af en 
politisk aftale om finansiering af reformen af erhvervsuddannelserne.  

Regner vi nedskæringerne i 2016 med, mister de gymnasiale uddannelser i alt 1,6 mia. kr., hvis regeringen 
kommer igennem med den varslede dagsorden i finanslovsforslaget for 2017 og frem til 2020. Så markante 
nedskæringer kan ikke undgå at få alvorlige konsekvenser.  

Nedskæringerne i 2016 har allerede kunnet mærkes. Der er således 1.000 færre lærere i år til at undervise 
stort set samme antal elever som forrige skoleår. Det fremgår af en ny undersøgelse, som GL har foretaget 
blandt vores tillidsrepræsentanter. Det svarer til, at der er 7 procent færre lærere i sektoren i 2016 til sam-
me antal elever som i 2015 på grund af besparelsen på 2 procent i finansloven for 2016. Det er voldsomt, 
og det betyder generelt, at lærerne får mindre tid til den enkelte elev. 

I et tidligere åbent brev til dig (28.januar 2016) skrev jeg og udtrykte bekymring for kvaliteten i uddannel-
serne på baggrund af nedskæringerne i 2016. Jeg refererede blandt andet til, at du i medierne havde peget 
på, at besparelserne skulle findes andre steder end på lærerstaben for at berøre elevernes læring mindst 
muligt. Det er ikke sket, kan jeg nu konstatere med GL’s undersøgelse.    

Fortsætter nedskæringslinjen tør jeg slet ikke tænke på de yderligere konsekvenser for eleverne og for ud-
dannelsernes kvalitet. Især har jeg svært ved at se, hvordan gymnasiereformens overordnede politiske am-
bition, om at styrke elevernes faglighed, kan blive en realitet med markant færre lærere og betydeligt færre 
midler på skolerne til at investere i kvalitetsudvikling. 

Min appel til dig går derfor på at få fjernet de bebudede nedskæringer i finanslovsforslaget og få sikret, at 
der er afsat midler til at implementere gymnasiereformen. I modsat fald risikerer forligspartiernes politiske 
ambitioner i gymnasiereformen at falde til jorden. 

Venstre har i opposition tidligere vist vejen. I 2013 indgik V og K finanslovsaftale med den daværende rege-
ring og tilbageførte den bebudede besparelse på 2 procent til gymnasierne for at sikre gode uddannelser. 
Den øvelse vil jeg på det kraftigste opfordre til at gentage i finansloven for 2017.   
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