
Bekymringsbrev til skolebestyrelsen på Helsingør Skole vedr. 

manglende mulighed for anskaffelse af undervisningsmaterialer til 

eleverne 

 

Helsingør Kommune har meldt ud, at decentrale enheder, bl.a. skolerne, skal 

pålægges yderligere besparelser end oprindeligt udmeldt.  

Det betyder konkret, at vi desværre ikke kan planlægge med ny-indkøb af 

undervisningsmaterialer, men skal anvende Gyldendals fagportaler og det vi 
allerede har i vores fagdepoter. 

Nogle klasser vil derfor fx slet ikke få arbejdsbøger til eleverne, selvom det 
indkøbte bogsystem er baseret på både tekstbog og arbejdsbog. 

 
Lærerne på Skolen i Bymidten er dybt bekymrede over denne udmelding, som 

vil give store udfordringer i forhold til at få de fagdidaktisk bedste materialer til 
brug for undervisningen  

 
Vi har allerede længe mærket besparelser i forhold til mulighed for indkøb af 

de fagmaterialer, vi som professionelle lærere har brug for - for at kunne 

levere den bedste undervisning.  
Eksempelvis er det kommunalt besluttet, at vi udelukkende kan bruge 

Gyldendals fagportaler, selvom ikke alle mener, at dette er den bedste portal 
til netop deres fag. 

Ved BOOST-projekterne har skolen kun haft råd til at udlevere ét stykke karton 
pr. klasse, og der er eksempler på, at lærere selv har medbragt lim, farver, 

sakse mm. for overhovedet at kunne arbejde med projektet. Det er uholdbart! 
 

Bekymringen over at gå et nyt skoleår i møde uden ønskede bøger og 
materialer til eleverne er derfor stor.  

Det udfordrer vores muligheder for at leve op til folkeskolelovens mange krav 
til de enkelte fag, og vi er alvorligt foruroligede over, at eleverne måske vil 

opleve ringere undervisning og dårligere forberedte lærere som følge af dette, 
da det er tidskrævende at opstøve egnede undervisningsmaterialer og sætte 

dem i spil. 

 
Vi vil gerne fremhæve, at dette ikke skal ses som en kritik af skolens ledelse. 

Men det er en dybt kritisabel og meget uholdbar situation, at der ikke er et 
realistisk økonomigrundlag at drive skole for. Det går ud over vores elever, og 

lærerne får betydeligt ringere mulighed for at levere god, velforberedt 
kvalitetsundervisning til alle børn, som det forventes, at vi gør. 

 
Venlig hilsen 

Lærere på Skolen i Bymidten 
forsamlet ved Faglig Klub mødet d. 10.august 2017 


