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Fransklærerforeningen 

Att. Frank Østergaard 

 

Kære Frank Østergaard  

 

Tak for dit brev på vegne af otte sproglærerforeninger af 30. november 

2015 om regeringens forslag til finanslov for 2016 og det videre arbejde 

hermed.  

 

Som jeg skrev til dig i mit svar af 7. december 2015, er det regeringens 

mål, at fagligheden i gymnasiet skal op, så vores unge bliver dygtigere, 

når de starter på en videregående uddannelse, og vi fortsat kan have gode 

og stærke ungdomsuddannelser, der kan skabe et godt fundament for 

fremtidens arbejdsmarked. Statsministeren har derfor i sin åbningstale 

bebudet, at regeringen vil præsentere en reform af de gymnasiale uddan-

nelser. Vi ønsker bl.a. at reducere omfanget af studieretninger, men målet 

er, at det også fremover er muligt at oprette hold på højt niveau – herun-

der sprogfag på A-niveau.  

 

Det er desuden regeringens ambition, at vi hele tiden skal blive bedre til 

at løse eksisterende opgaver smartere og billigere. Store dele af den of-

fentlige sektor har således gennem en årrække holdt for med et årligt 

omprioriteringsbidrag på 2 procent, og fra 2016 stiller regeringen de 

samme effektiviseringskrav til hele staten. Derfor omfatter de krav også 

uddannelsesområdet.  

 

Aftalepartierne bag politiaftalen, som udover regeringen omfatter Social-

demokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative 

Folkeparti, er enige om at finansiere aftalen ved bl.a. omprioriteringsbi-

draget på ungdomsuddannelserne i 2016 eksklusive erhvervsskoler. 

 

Jeg er klar over, at omprioriteringsbidraget betyder, at skolerne står over 

for en stor opgave. Men jeg har tillid til, at vi med dygtige ledelser og 

undervisere på vores uddannelser kan løse opgaven samtidig med, at vi 

fastholder gymnasiale uddannelser af høj kvalitet.  
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Den tidligere regering har desuden fået udarbejdet en række analyser af 

effektiviseringsmuligheder på institutionerne, som ser på indkøb, byg-

ningsdrift, administration og ledelse. Heri kan ledelserne på landets gym-

nasier finde inspiration til, hvordan effektiviseringskravet indfries uden, 

at det går ud over undervisningens kvalitet, herunder udbuddet af frem-

medsprog. Alle effektiviseringsforslagene baserer sig på konkrete obser-

vationer af, hvad der allerede gøres på de mest effektive institutioner. 

 

Regeringen vil understøtte arbejdet på institutioner og i samarbejde med 

sektoren præsentere en række afbureaukratiseringsinitiativer samtidig 

med, at vi vil sprede gode erfaringer fra andre dele af den offentlige sek-

tor, hvor man har effektiviseret.  I forlængelse heraf kan jeg oplyse, at det 

er korrekt, at jeg i forbindelse med denne udmelding er blevet kontaktet 

af bl.a. Danske Gymnasier. Jeg vil i 2016 fortsætte denne dialog med 

sektoren om, hvordan dette gøres bedst muligt.  

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

 

Ellen Trane Nørby 


