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Den 10.10.2016 

 
Åbent brev til Folketingets Uddannelsesudvalg og partiernes finanspolitiske ordførere 
 
Investér i et af allerstørste aktiver, det danske samfund har: en dygtig ungdom! 

 
Et bredt flertal i Folketinget har netop vedtaget en ny gymnasiereform, som allerede skal 
træde i kraft fra 2017. Partierne var enige om, at kvaliteten skal styrkes og fagligheden høj-
nes. Denne ambition kan vi som elever, lærere og ledelse til fulde tilslutte os. Problemerne 
opstår, når der samtidig skal spares. 
På Mulernes Legatskole har vi modtaget regeringens krav til besparelser i gymnasiesektoren 
med en vis bekymring. Vi er stolte over, at have en af landets højeste løfteevner, dvs. evnen 
til at løfte elevernes karakterniveau fra det udgangspunkt, de havde i folkeskolen. Denne 
præstation kan ikke lade sig gøre uden kvalificeret undervisning udført af velforberedte læ-
rere. 
Vi vil gerne fortsat forbedre kvaliteten, samtidig med at reformen implementeres, og at vi 
fortsat kan sikre gode studieforhold for eleverne. Men vi er bekymrede for, om disse ambitio-
ner kan indfries, når regeringen foreslår en samlet besparelse på 14,1% frem mod 2020. Stx-
uddannelsen bliver jo ramt tre gange på en gang: Overførsel af midler fra stx til EUD, over-
førsel af midler fra stx til handelsgymnasiet og derudover de årlige 2% besparelser, hvorfor 
vi på Mulernes Legatskole skal finde 8-9 mio kr. i besparelse på vores årlige budget de kom-
mende fire år. 
Det kan være svært at forholde sig til den slags besparelser, men for at sætte tingene i per-
spektiv, kunne man påpege, at over 70% af skolens budget på nuværende tidspunkt går til læ-
rerlønninger. En besparelser af de proportioner, som regeringen har i sinde at pålægge os, vil 
med andre ord ramme undervisningen og elevernes læring hårdest.  
Sådan en besparelsesmæssig kæberasler rammer allerhårdest der, hvor det gør allermest ondt: 
hos eleverne; lærerne kan ikke forberede sig godt nok og de kan ikke vejlede grundigt nok.  
Med al sandsynlighed vil en sådan besparelse på kvaliteten af undervisningen have som kon-
sekvens, at undervisningen vil fremstå mere ensformig, og at der ikke kan tages hensyn til 
den enkelte elev i ønskværdig grad. Især de svageste og de dygtigste elever vil blive ramt, 
idet lærerne afskæres muligheden for at holde hånden under dem, der har brug for det, og fra-
røves muligheden for at udfordre de dygtigste.  
På Mulernes Legatskole kommer vi derfor med en bøn. Investér i et af allerstørste aktiver, 
det danske samfund har: en dygtig ungdom og tag de bebudede besparelser af bordet! 
 
Venlig hilsen 
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