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Skive Kommunes budget 2018 
Der er i Skive Kommune indgået et budgetforlig for 2018. Reduktionerne på skoleområdet er små, men det 

er vel, hvad vi kan forvente i et valgår. Byrådet forventes at tilføre skoleområdet en udvidelse på 2,5 mio. kr. 

til at løse udfordringerne med stigende udgifter til specialområdet. Det kaldes populært – inkluderende 

læringsmiljøer. Derudover tilføres der anlægsmidler til bl.a. en nye klasseværelser på Nr. Søby Skole. Men 

det store problem er, at vi i 2018 skal forvente en nedgang i antallet af elever på ca. 122. Det betyder, med 

den nuværende tildelingsmodel, at skolevæsenet skal drives for omkring 4 mio. kr. mindre næste år. Så 

selvom der ikke er deciderede besparelser i udsigt, så vil økonomien på skolerne, alt andet lige, presses 

yderligere. 

Kommunalvalget den 21. november 2017 
Den ”spændende” valgkamp op til kommunalvalget den 21. november er stille gået i gang. Det kan bl.a. ses 

på det stigende antal læserbreve i Skive Folkeblad. Enkelte af kandidaterne har inddraget folkeskolen, som et 

vigtigt valgtema, men vi har endnu ikke set borgmesterkandidaterne ytre sig om dette vigtige emne. 

Kredsstyrelsen har flere initiativer på bedding, bl.a. er vi gået sammen med BUPL og FOA om et vælgermøde, 

med overskriften velfærd 0-18 år. Det foregår mandag den 30. oktober kl. 19 på Skive Seminarium. Det er et 

åbent vælgermøde, hvor alle kan deltage, men vi har en forhåbning om, at rigtig mange lærere og 

børnehaveklasseledere vil deltage og dermed sætte skolen på dagsordenen. I det hele taget vil vi gerne 

opfordre til at deltage i debatten, skrive læserbreve eller på anden måde inddrage folkeskolen i den lokale 

valgkamp. 

Kongres 2017 
Kredsstyrelsen skal i uge 41 til kongres i Danmarks Lærerforening. Hovedemnerne er:  

1. Kravene til den kommende overenskomstfornyelse. Foråret 2018 bliver særdeles vigtig for 

lærergruppen og alle andre offentlige faggrupper. På kongressen skal DLF finde de krav vi vil stille 

vores modpart – Kommunernes Landsforening. Det bliver en svær øvelse. 

2. Drøftelse af folkeskoleideal. Det sidste år har en gruppe set på indholdet i et evt. folkeskoleideal. 

Kongressen skal drøfte dette arbejde med henblik på en forventelig vedtagelse på kongressen i 

2018.  

3. Arbejdsliv 2017 – profession og rammer 

4. Demokratiets fremtid – fagbevægelsens og medlemmernes rolle 

Mere detaljeret omtale af kongressen kan ses på Folkeskolen.dk og DLF.org. Her vil alle op til og under selve 

kongressen kunne få information om kongressens emner og vedtagelser. 
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