
 
Frederiksberg d. 22.10.15. 

Åbent brev til Folketingets uddannelsesordførere fra lærerne på Frederiksberg Gymnasium 

 
Lærerne på Frederiksberg Gymnasium vil gerne på det kraftigste advare imod regeringens bebudede 
nedskæringer på ungdomsuddannelserne.  
 
Regeringen vil: 

 fra 2017 skære 235 mio. kr. fra VUC og STX, som skal gives til HHX og bruges til at finansiere EUD-
reformen.  

 hvert år de næste 4 år skære 2% på hele uddannelsesområdet i et såkaldt omprioriteringsbidrag, 
der betyder, at ALLE ungdomsuddannelser vil have færre penge at lave skole for. Også HHX og 
erhvervsuddannelserne idet de også bliver skåret med 2% pr år! 

 
I alt er der tale om nedskæringer på over 11%, som uundgåeligt vil gå ud over kvaliteten på vores 
uddannelser og dermed kvalifikationerne hos de unge, som skal bære vores samfund videre.  
 
I forvejen er der skåret helt ind til benet i sektoren, hvor man nu ser eksempler på lærere nogle steder kun 
skal rette en side eller to af elevernes opgaver og andre steder hvor der er opgaver, som skal afleveres, 
men slet ikke bliver rettet. Det bliver også sværere og sværere at få tid til at tilrettelægge forløb, som tager 
højde for elevernes individuelle behov og faglige vanskeligheder, og der er ikke tid til den personlige 
kontakt og omsorg med eleverne - til trods for at vi VED at netop dette er altafgørende for elevernes 
motivation og læring. Dette gælder ikke mindst for elever, der kæmper med at bryde den sociale arv. 
Innovation er hos os blevet noget man taler meget om, men ikke noget der er råd til at praktisere i det 
daglige. 
 
Regeringen argumenterer med at nogle gymnasier (helt i selvejets ånd) har genereret nogle forholdsvist 
beskedne overskud, med henblik på fx at kunne bygge en ny idrætssal, en science-afdeling, eller at have lidt 
på kistebunden til når tag eller vinduer skal repareres. Nu straffes både de og alle vi andre, for disse frie og 
ansvarlige dispositioner, og det vil utvivlsomt betyde den sikre død for mange uddannelsesinstitutioner - 
ikke mindst i udkantsområderne, som regeringen jo ellers har haft travlt med at sætte fokus på i de seneste 
uger.  
 
Vi håber, at uddannelsesordførerne for såvel regeringen som oppositionens partier vil råbe vagt i gevær og 
minde de øvrige beslutningstagere om, at de unge er vores fremtid, og at det er deres kompetencer vi 
ALLESAMMEN skal leve af i fremtiden.  
Regeringens planer for området er uambitøse. Der er tale om en anti-vision uden perspektiv. Som lærere er 
vi chokerede, og vi kan ikke forstå, at man med bare den mindste indsigt på området kan bakke op om de 
planlagte nedskæringer. Vi håber, at I ligesom vi vil forsøge at bremse dem. Alternativt: Fortæl os hvad det 
er, eleverne ikke længere skal lære! 
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