HØRINGSSVAR – LMU - Vemmedrupskolen
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 et samlede budget på mere end 600
mio. DKK – og er af en sådan størrelsesorden, at merforbruget burde kunne ”opsluges” løbende i
skoleområdets drift, så at eksempelvis personalereduktioner kan undgås. Vi opfordrer til et fremadrettet
fokus mod det almindelige driftsforbrug i det sidste halvår af 2018, og 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.
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. Det vil have direkte
konsekvenser for kvaliteten i både skole og SFO.
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".
LMU ved Vemmedrupskolen bakker op om gennemførelsen af besparelser, der ikke har mærkbar effekt for
driften af kommunens skoler og SFO’er. Det gælder eksempelvis puljer, hvor der i flere år har været mindre
forbrug end budgetteret og besparelser, der skyldes øget digitalisering.
Det er vigtigt at styrke Vemmedrup og Køge Kommune generelt som et attraktivt sted at bosætte sig og
derved også sikre, at vi fortsat kan tiltrække kvalificeret arbejdskraft til Vemmedrupskolen og Køge
Kommune.

LMU ved Vemmedrupskolen 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 korte implementeringsfrist.

Særlige bemærkninger til de enkelte forslag

Pkt. 4. Anbefales – der kunne i stedet afsættes en buffer til evt. udligning af uforudsete ekstraordinære
udgifter, ved finansårets afslutning.

Pkt. 5. Anbefales – jf. pkt. 4.

Pkt. 6. Anbefales – vi synes generelt, at alle disse små puljer til dette og hint bør afskaffes.
Pkt. 7. Anbefales ikke – Køge Kommune har rekrutterings- og fastholdelsesproblemer. Det
sammenholdt med at professionskompetencer er forældede i løbet af en 5 års periode, understreger
vigtigheden af midler til fortsat kompetenceudvikling og gerne i langt højere grad end det p.t. er muligt.
Pkt. 8. Anbefales ikke – Jf. pkt. 7.
Pkt. 9. Anbefales – jf. pkt. 6

Pkt. 11. Anbefales ikke – Konsekvensen vil være katastrofal i forhold til den digitale udvikling samt det
ministerielle tiltag vedr. teknologiforståelse.

Pkt. 12. Anbefales – Denne dækning varetages indenfor normal normering for SFO.
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.
Pkt. 15. Anbefales ikke – PPR er allerede reduceret væsentligt i seneste budgetforlig. Vi anbefaler ikke
yderligere reduktion på området.

Pkt. 16. Anbefales ikke – 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
midler til 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 ide enkelte SFO'er.
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