Ejby den 26.maj 2018

Høringsvar fra Ejby Skolebestyrelse

Vi er i Ejby Skolebestyrelse forundret over udmeldingen, i forhold til endnu omfattende besparelser og
dermed direkte forringelse af Køge Kommunes skole og SFO tilbud. Vi var ved mødet med formand og
næstformand den 8. maj, meget positive over medinddragelsen og viljen til, at der politisk var et stærkt
ønske om, at ville prioritere vores skoler, fritidsdel og ungeliv i Ejby og generelt Køge Kommune.
Ejby Skolebestyrelse er bekymret for beslutningen om besparelser af de centrale puljer, da det også
decentralt for Ejby Skole vil have en direkte driftsmæssig konsekvens, og dermed endnu en forringelse af
vores skole- og SFO tilbud.
Ejby Skolebestyrelse ønsker en generelt klar kortlægning over samtlige centrale puljer, da vi oplever det
udfordrende i vores arbejde, at have overblik over, hvad skolerne kan støttes i at søge.
De centrale besparelser kan for skoler som vores, have en stor økonomisk konsekvens og dermed en
forringelse af vores børns faglige og sociale udvikling.
➢ Besparelsen på SFO personalet, kan Ejby Skolebestyrelse på ingen måde tilslutte sig.
Vi oplever, at der ikke er hænder nok, og har det sidste år gentagne gange problematiseret og henvendt os
herom. Personalet har og får pålagt flere og flere opgaver, uden der tages opgaver fra dem, dette
harmonerer på ingen måde med denne foreslåede besparelse.
Vi ønsker i stedet at der politisk prioriteres i vores børn og unges uddannelse.
➢En hvilken som helst besparelse på it-området er et meget stort problem i Ejby, da vi decentralt ikke
tildeles samme midler som mange andre skoler i Køge. Hvis ikke Ejby Skole kan søge centralt, er uligheden
internt mellem skolerne i Køge for stor, hvilket vi gør kraftigt opmærksom på. Vi ønsker i øvrigt en
redegørelse fra det politiske udvalg i forhold til denne forskelsbehandling af Køge Skolerne.
➢ Besparelsen på efteruddannelse af personalet er vi bekymrede for, specielt når vi sammenligner os med
andre kommuner tæt på os, samt de muligheder, der er for fastholdelse og tiltrækning af uddannet
personale til skolen.
➢ Besparelse på undervisningsmidler og aktiviteter til og for eleverne, er noget Ejby Skolebestyrelse
gentagne gange har gjort opmærksom på som et problem. Hvis de centrale puljer spares væk, og der
samtidig ikke lægges mere ud decentralt, vil det være en nedprioritering af børn og unge i Køge.
➢ Besparelsen på specialområdet og dermed elever med særlige forudsætninger internt og centralt
(Ellebækskolen og Holmehus) er problematisk, dette set i forhold til den stigning der kommunalt pt er i
børn og unge med særlige forudsætninger. Børn og unge med særlige forudsætninger bør der politisk være
en agenda for, hvad det er man ønsker sig fremadrettet.
I Ejby ønsker vi endvidere et opgør med den socioøkonomiske tildelingsmodel.

➢ Besparelsen på puljen ved langtidssygdom vil betyde, at skolen vil have forringet mulighed for at
vikardække timer med konsekvenser for elevernes faglige udvikling. Vi ønsker der politisk redegøres for
hvorledes dette tænkes dækket fremadrettet.

Vi håber at det politiske niveau lytter til os forældre, samt at I vil støtte op om vores folkeskoler i Køge.

Det er os og vores børn, der er en del af virkeligheden.
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