Køge d. 27/5 – 2018

BUF-sekretariat
Køge Rådhus
Torvet 1
4600 Køge

Høringssvar fra skolebestyrelsen på Sct. Nicolai Skole angående 2. økonomiske redegørelse for
2018
Sct. Nicolai Skole har modtaget Køge Kommunes notat vedrørende yderligere besparelser på
skoleområdet, og takker for muligheden for at afgive høringssvar.
I en årrække er skolerne i Køge Kommune blevet udfordret af besparelser, som har påvirket
skolernes samlede ramme og derved indskrænket mulighederne for at øge kvaliteten i skolens
arbejde samt skabe en attraktiv udvikling i skolevæsenet. Igennem de seneste år har
skolebestyrelserne i Køge Kommune sat fokus på den manglende politiske prioritering af
folkeskolen, hvilket harmonerer dårligt med et stærkt politisk ønske om at blive en markant
vækstkommune og tiltrække ressource- og indkomststærke familier til byen.
Som beskrevet i seneste høringssvar til budget for 2018-21 finder skolebestyrelsen på Sct. Nicolai
Skole desværre, at Køge Kommunes skolepolitik er visionsløs og uambitiøs, og at der nu kommer
yderligere sparekrav midt i et budgetår understreger desværre blot denne opfattelse. Et af de
utallige eksempler er, at Køge Kommune ved udgangen af 2017 fjernede tilskuddet på 50% til
digitale læremidler, hvilket alene svarer til en ekstra udgift på omkring 1.5 millioner.
Skolernes økonomi er udpint og uden nogen form for råderum, hvorfor et underskud på 6
millioner kroner snarere skal ses som et udtryk for, at elastikken er spændt til bristepunktet, og
der må tilføres ressourcer til området, end at der kan hentes flere besparelser. Der er i kataloget
lagt op til, at 45% af besparelsen kan hentes på SFO-området, men her ses fuldstændig det samme
billede som på skole-området. SFO’erne har også været underlagt nedskæring i de foregående
budgetår, og kan ikke afgive flere ressourcer uden det vil få afgørende negativ indflydelse på
personaletimer, kompetenceudvikling og aktiviteter.
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Med ovenstående in mente, forekommer det en smule besynderligt, at Køge Kommune har afsat
et to-cifret millionbeløb til et arkitektfirmas gennemgang af alle Køge Kommunes skoler. Planen er
at udvikle projektplaner for opgradering af skolerne, hvilket umiddelbart er meget positivt, men
der er ikke budgetteret med midler til at gennemføre den nødvendige opgradering. Det betyder,
at man bruger et to-cifret millionbeløb på at lave en afdækning af og en plan for skoleområdet,
men uden at tilføre midler til at gennemføre det. Et sådant to-cifret beløb kunne have gjort nytte
ude på skolerne i stedet for blive udbetalt til eksterne konsulenter, hvilket vi finder utrolig
ærgerligt for alle Køges skolebørn.
Vi vil derfor opfordre til, at de 6 millioner kroner i stedet tilføres skoleområdet, og at der de næste
år ligeledes prioriteres at give en forøget ramme. Dette vil giver skolerne mulighed for at levere
yderligere kvalitet i undervisningen og på SFO-området, sikre medarbejderne rimelige rammer at
levere det indenfor, samt sende et signal til potentielle tilflyttere om, at I Køge Kommune
prioriteres vækst og fremskridt i folkeskolen.

Med venlig hilsen
Skolebestyrelsen på Sct. Nicolai Skole.
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