Kære forældre, bestyrelser, ansatte og skolekredsmedlemmer på nordjyske friskoler!

Fairness nu. Stop nye statslige besparelser for friskolerne
Kom til stormøde mandag den 16. november
Vi er en gruppe forældre, lærere, bestyrelsesmedlemmer og ledere fra Jammerbugt kommune, der indkalder hele
Nordjyllands friskolefolk til møde og debat med de politikere, der har indflydelse på vores skolers fremtid.
Finanslovforslaget for 2016 vil ramme alle vores friskoler hårdt på pengepungen. Vi kan stadig nå at påvirke de sidste
beslutninger!
Baggrunden
Finanslovsforslaget varsler store besparelser for friskolerne. Det skyldes, at friskolernes statstilskud bliver beregnet på
grundlag af udgifterne i folkeskolerne tre år tidligere. I 2013 var der lockout i folkeskolerne, hvilket indebar store
besparelser på lønninger den måned, lockouten stod på. Derfor reduceres friskolernes tilskud i 2016 nu med 137 mio. kr.
Det svarer til ca. 1250 kr. pr. elev. »Vi er nået til en grænse. Bukserne revner. Der skal politisk handling til nu«, siger
Peter Bendix Pedersen, som er formand for Dansk Friskoleforening.
Besparelserne er unfair
10 pct. af friskolerne var slet ikke berørte af lockouten, fordi deres lærere ikke er organiserede. Andre var kun delvist
berørte af lockouten. Og størsteparten af de friskoler, der var omfattet helt eller delvist af lockouten har efterfølgende
indhentet den forsømte undervisning, hvilket undervisningsministeriet pålagde skolerne i en mail lige efter lockouten. Det
er unfair.
Besparelserne kommer ovenpå en periode med andre besparelser i kraft af genopretningspakken fra 2010-14 samt det
såkaldte »finansieringsbidrag« i foråret 2015. Siden 2010 er forældrebetalingen steget med 25% på friskolerne. Det taler
sit eget tydelige sprog.
Faktum er, at 1/3 af landets friskoler og private grundskoler i 2014 havde underskud - svarende til 176 skoler. Det er
alvorligt. Derfor skal der handling til nu.
Kom til stormøde og tag alle de voksne omkring din skole med. Lad os vise, at vi står sammen om vores skoler.
Medier, politikere og repræsentanter fra Dansk Friskoleforening vil også blive inviteret, og vi håber derfor, at vi
sammen kan slå til lyd for, at friskolerne står i en helt ekstraordinær situation i 2016, som politikerne bør
kompensere skolerne for.
Tilmelding: Skriv en mail med et ca. antal på, I kommer – senest tirsdag den 10. november på mail@vilstedfriskole.dk
Tid og sted: Vedsted Friskoles hal kl. 18.30 – 20.00 mandag den 16. november. Adresse: Terpsvej 1, 9440 Aabybro
På gensyn!
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