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Høringssvar til budgetbesparelser 2018
fra
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Skolebestyrelsen,
Holmebækskolen,
Pogebanken 9,
4681 Herfølge

Som vi skrev i høringssvaret for budget 2017-20, mener vi, at der over en årrække
er iværksat ambitiøse og visionære projekter i kommunen, som har bidraget til at
profilere Køge og som for alvor, har fået kommunen sat på landkortet som en
attraktiv og innovativ kommune. Køge er en kommune i vækst, og en kommune,
der prioriterer vækst højt på baggrund af visioner og målrettede strategier - også
under økonomisk pres. Alligevel kommer der nu spareforslag midt i et budgetår,
der yderligere presser det faktum, at Køge Kommune f.eks. på børn- og
ungeområdet i forvejen har valgt at ligge under det landsgennemsnitlige
serviceniveau.

Kontakt:
Nanna Broholm
skolebestyrelsesformand
Tlf. 26178301
Mail:
nanna.broholm@gmail.com

De udmeldte besparelsesforslag vil forringe det allerede undergennemsnitlige lave
serviceniveau på børne-og skoleudvalgets områder, og det finder vi som
skolebestyrelse uacceptabelt. Vi mener, at skolevæsenet bør ses som en investering
og ikke som en udgift, og vi ønsker derfor at der findes andre økonomiske løsninger
end en spare øvelse midt i et budgetår.
Læser man kommunens børne og unge politik kan man i målsætning 2 finde
følgende formulering:
”Køge Kommune ønsker

grundlæggende et serviceniveau
med høj kvalitet i alle ydelser
til børn og unge. Det gælder
personalenormering, kompetencer
og standarder for, hvordan vi gør.”

De valgte besparelsesforslag er alle med til at underminere ovenstående
målsætning fremfor at understøtte den.
Flere af de valgte besparelser vil udover et yderligere reduceret serviceniveau især
på specialskoler og ikke mindst på vores SFO’er have flerårige konsekvenser for
institutionernes budgetter, idet det ikke er muligt, at iværksætte så betragtelige
personalereduktioner på så kort tid, og institutionerne vil så også i kommende år
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stå med et økonomisk pres, der vil betyde færre hænder og dermed yderligere
afledte serviceforringelser.
Ligeledes vil de foreslåede besparelser på undervisningsmidler og SFO
aktivitetsmidler have betydelige negative konsekvenser for medarbejdernes
mulighed for at understøtte et udviklende og differentieret læringsmiljø for
eleverne, idet såvel undervisningsmidler og aktivitetsmidler allerede er på et lavt
niveau, og de få midler er helt afgørende for grundlæggende at sikre basisindkøb til
løbende undervisnings- og aktivitetsdrift.
I Køge Kommunes Børne- og unge politik kan man finde følgende målsætning:
”Fremover vil vi understøtte
tilbagevendende fokus på
udvikling af både børnemiljø
og undervisningsmiljø, så
læringsmiljøerne omkring børn
og unge hele tiden udvikles og
tilrettelægges med udgangspunkt i
de konkrete børn og unge.”

Denne målsætning står helt i modsætning til de konkrete besparelsesforslag.
Derudover køres der større og mindre økonomiske reduktioner hen over de
centrale puljer, der er afgørende for en jævn og stabil drift på skolerne, så særlige
udfordringer kan imødegås. Vi noterer os særligt, at der også er et ønske om
besparelse på kompetenceudviklingsmidlerne, som er en helt afgørende
forudsætning for udvikling af personalet og fastholdelse af et rimeligt
kvalitetsniveau.
Vores opfordring til byrådet er derfor igen, at Køge Kommune fastholder sig selv som
en stærkt profileret kommune, der udviser politisk ansvarlighed på børne- og
skoleområdet og forfølger sine målsætninger i Børne og Unge politikken. Et højere
serviceniveau på børne- og skoleudvalgets områder vil rumme mulighed for at
fastholde de eksisterende ressourcestærke familier i kommunen samt tiltrække nye.
Skolebestyrelsen på Holmebækskolen er imod besparelser, der i vores optik ikke
virker til at være velgennemtænkte og som besluttes på et grundlag uden klar politisk
stillingtagen til, hvilken kvalitet skolen skal tilbyde kommunens børn, og hvilke
konsekvenser besparelser vil have for kvaliteten.
På skolebestyrelsens vegne
Nanna Broholm
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