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KØGE, 6. JUNI 2018

HØRING – SKOLEUDVALGET

VEDRØRENDE BESPARELSER PÅ SKOLEOMRÅDET PÅ 6,0 MIO. KR.
Skoleudvalget og Køge Kommunes forvaltning har med notat af 18. maj 2018 iværksat
en høring over en række foreslåede besparelser som følge af et forventet merforbrug i
budgetåret 2018 på 6 mio. DKK. De foreslåede besparelser skal vedtages af udvalget den
11. juni med henblik på implementering i den resterende del af budgetåret 2018.
I fremsendte notat oplyses det ikke, hvad dette merforbrug er opstået af. Desuden er der
tilsyneladende udelukkende tale om et forventet merforbrug. På den baggrund er det
yderst vanskeligt at vurdere, om de foreslåede besparelser overhovedet er proportionale i
forhold til kilden til det forventede merforbrug.
Størrelsen af det forventede merforbrug udgør under én procent af det samlede budget på
mere end 600 mio. DKK – og er af en sådan størrelsesorden, at merforbruget burde kunne
”opsluges” løbende i skoleområdets drift, således at eksempelvis personalereduktioner
kan undgås. Vi opfordrer til, at det fremadrettede fokus sigter mod det almindelige
driftsforbrug i det sidste halvår af 2018, og at et evt. tilbageværende reelt underskud
overføres til 2019.
I en årrække har skolevæsenet i Køge Kommune været udfordret på besparelser, som
har påvirket skolernes samlede ramme og derved indskrænket mulighederne for at øge
kvaliteten i skolens arbejde og skabe en attraktiv udvikling i skolevæsenet. I en årrække
har skolerne været nødt til at tage midler fra undervisningen og inklusionsindsatsen for
at kunne dække de udgifter, som er nødvendige for at drive en skole (en virksomhed)
med mange daglige brugere. Og i en årrække har vi i skolebestyrelserne sat fokus på
manglende prioritering af uddannelse og skolevæsenet, bl.a. set i lyset af et stærkt politisk
ønske af at blive en markant vækstkommune.
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Vi bemærker i den sammenhæng, at en væsentlig del af de foreslåede besparelser består
i personalereduktion på SFO-området. Dette forslag vil have direkte konsekvenser for
driften og kvaliteten af kommunens SFO’er. Vi er af den opfattelse, at SFO-området
allerede i lang tid har opereret under et absolut minimumbudget, og vi kan ikke anbefale
yderligere besparelser på dette område.
Vi minder om, at der i budgetforliget for 2018 – særdeles tiltrængt – blev afsat 4,5 mio.
kr. pr. år til ”flere varme hænder” på skoleområdet. Vi kan ikke anbefale en reduktion af
”varme hænder” og henstiller til, hvis man fortsat vil gennemføre besparelser, at man
foretager en reduktion af administrationen på skoleområdet. Lønsummen udgør her over
100 mio. DKK i 2018, og en del af det forventede merforbrug burde kunne indhentes her.
Skolebestyrelserne i Køge Kommune bakker op om gennemførelsen af besparelser,
der ikke har mærkbar effekt på driften af kommunens skoler og SFO’er. Det gælder
eksempelvis puljer, hvor der i flere år har været et mindre forbrug end budgetteret, og
besparelser, der skyldes øget digitalisering.
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Derudover er det skolebestyrelsernes opfattelse, at aflysning af projekter, der i sig selv er
administrationsskabende, omkostningsdrivende og af tvivlsom betydning for kvaliteten af
kommunens skoleudbud – eksempelvis den igangsatte proces vedr. udarbejdelsen af en
”strategi” for åben skole – med fordel kunne genovervejes.
Netværket af skolebestyrelser i Køge Kommune savner politisk vilje til at sikre gode
lærings- og trivselsvilkår for børnene på folkeskolerne i Køge Kommune, så vi kan levere
kvalitet i undervisningen og på fritidsområdet. Det vil styrke Køge Kommune som et
attraktivt sted at bosætte sig og derved også være medvirkende til, at vi fortsat kan
tiltrække kvalificeret arbejdskraft til et voksende erhvervsliv i kommunen.
Skolebestyrelser i Køge Kommune kan således samlet set ikke bakke om de foreslåede
besparelser, da det vil have uforholdsmæssigt store negative konsekvenser for
skoleområdet. Vi stiller os samtidig særdeles kritisk overfor spareforslagenes ekstremt og
uforsvarligt korte implementeringsfrist.
SÆRLIGE BEMÆRKNINGER TIL DE ENKELTE FORSLAG
Pkt. 4. Anbefales ikke – besparelser på langtidssygdomspuljerne, som det også nævnes i
notatet, vil have en mærkbar effekt for økonomisk trængte skoler.
Pkt. 5. Anbefales ikke – besparelser på langtidssygdomspuljerne, som det også nævnes i
notatet, vil have en mærkbar effekt for økonomisk trængte skoler.
Pkt. 6. Anbefales ikke – I de tilfælde, hvor skole og SFO står over for at skulle udskifte
hårde hvidvarer, vil man være tvunget til enten at bruge af materialebudgettet eller
alternativt benytte engangsservice, som i længden er en endnu dyrere løsning.
Pkt. 7. Anbefales ikke – Pædagogerne spiller en vigtig rolle i forhold til skolens læringsrum
i den understøttende undervisning og i SFO. Som det også fremgår af notatet vil
konsekvensen vil være et reduceret niveau for kompetenceudvikling, og det kan få
betydning ift. fx at lykkes med digitaliseringsstrategi, antimobning- og inklusionsstrategi
med videre.
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Pkt. 8. Anbefales ikke – Ressourcer til lærernes videre/efteruddannelse er yderst vigtig, da
deres faglighed spiller en stor rolle for elevernes læring. Som det også fremgår af notatet
vil konsekvensen vil være et reduceret niveau for kompetenceudvikling, og det kan få
betydning ift. fx at lykkes med digitaliseringsstrategi, antimobning- og inklusionsstrategi
med videre.
Pkt. 11. Anbefales ikke – Køge Kommune har en it-strategi, som beskriver, hvordan
skolerne skal gøre børnene digitalt klar til fremtiden. Men der er ikke meget, som tyder på,
at Køge Kommune tager opgaven seriøst og understøtter strategien. Konsekvensen vil
være forsinkelser i de igangværende projekter.
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Pkt. 12. Anbefales ikke – Vi er af den opfattelse at SFO-området allerede i lang tid har
opereret under et absolut minimumsbudget, og vi kan ikke anbefale yderligere besparelser
på dette område. Det vil have direkte konsekvenser for kvaliteten i både skole og SFO.
Selv i ferieperioder må antallet af personale ikke reduceres længere ned, end at der altid
vil være en kendt voksen i hele åbningstiden. Det handler om barnets trivsel og tarv.
Pkt. 13. Anbefales ikke – Som det også nævnes i notatet, vil skolernes mulighed for at
yde en målrettet indsats i forhold til enkelte elevers behov begrænses, hvilket vil have
betydning for ALLE elever.
Pkt. 14. Anbefales ikke – Det kan på ingen måde anbefales, at risiko for sikkerheden
blandt børn og personale forringes. At aktivitetsniveauet nedsættes vil have direkte
konsekvens for børnenes udvikling, og SFO-personalets mulighed for at understøtte
skolens læringsrum vil forringes. Desuden vil det have betydning for samarbejdet
mellem kommunes SFO’er og deltagelsen i SFO på tværs. Vi bemærker også, at
forældrebetalingen forudses opretholdt på det nuværende niveau og dermed vil
udgøre en større del at den samlede finansiering af SFOerne, hvilket kan få betydning
for tilslutning til kommunes SFO, og dermed forsvinder det økonomiske grundlag.
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VÆSENTLIGT I GENNEM DE
SENESTE ÅR. VI ANBEFALER
IKKE YDERLIGERE
REDUKTION PÅ OMRÅDET.

Pkt. 15. Anbefales ikke – PPR er allerede reduceret væsentligt i seneste budgetforlig.
Vi anbefaler ikke yderligere reduktion på området.
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Pkt. 16. Anbefales ikke – Køge Kommune har en it-strategi, som beskriver, hvordan
skolerne skal gøre børnene digitalt klar til fremtiden. Med udgangen af 2017 mistede
skolerne tilskud på 50 % til digitale læremidler. Udgiften til digitale læremidler vil blive
lagt ud på de enkelte skoler, hvilket betyder, at hver skole som minimum får en ekstra årlig
udgift pr. elev. Vi kan ikke anbefale yderligere reduktion af undervisningsmaterialer. Der
foregår allerede en hård prioritering og fravalg/udskydelse af anskaffelser og aktiviteter.
Pkt. 17. Anbefales ikke – Vi kan ikke anbefale yderligere reduktion af materialer til aktiviteter.
Der foregår allerede en hård prioritering og fravalg/udskydelse af anskaffelser og
aktiviteter. Desuden er der et stigende behov for it-aktiviteter i SFO – og det eksisterende
budget er, allerede i dag, ikke tilstrækkeligt i forhold til behovet for anskaffelse af it i de
enkelte SFO’er.
Med venlig hilsen
Skolebestyrelserne i Køge Kommune
Alkestrup Skole, Asgård Skole, Borup Skole, Ejby Skole, Ellebækskolen, Ellemarksskolen,
Hastrupskolen, Herfølge Skole, Højelse Skole, Kirstinedalsskolen, Sct. Nicolai Skole,
Skovboskolen, Søndre Skole, Vemmedrupskolen

