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Høringssvar fra Kirstinedalsskolen
Skolebestyrelsen og LMU på Kirstinedalsskolen har behandlet sagen på deres møder den 29. maj 2018.
Bestyrelsen og LMU ønsker at Køge Kommune har et attraktivt folkeskoletilbud både for elever, forældre og
medarbejdere. Folkeskolen er en meget vigtig medspiller i dannelsen/uddannelsen af fremtidens voksne, vi
foreslår derfor at Køge Kommune investerer i Folkeskolen, og sikrer at Køge Kommune har en Folkeskole,
der kan være med til at tiltrække nye borgere til Køge Kommune. Besparelser i den størrelsesorden som der
er lagt op til, vil få konsekvenser for den kvalitet som vores børn, vores forældre og vores medarbejdere vil
opleve.
Besparelserne i de centrale puljer vil betyde at skolen ikke har mulighed for at søge om hjælp til de områder,
hvor skolen kan være presset, her tænkes specielt på uddannelse og langtidssygdom.
At reducere i de decentrale lønpuljer med så kort varsel vil gøre det yderst vanskeligt at få skolens budget til
at hænge sammen. En reduktion i personalet kan ikke få fuld gennemslagskraft i indeværende budgetår, da
det ikke er muligt at reducere i personalet med så kort varsel. Personalenormeringen i SFO’en er i forvejen
meget presset, så en yderligere reduktion vil få store konsekvenser for den kvalitet som kan leveres.
Det specialiserede område er meget presset, og Kirstinedalsskolen kæmper med at få inklusionsopgaven
løst på en måde som er til gavn for både elever og medarbejdere, hvis PPR’s mulighed for at yde støtte og
sparring til denne opgave forringes, så vil presset øges endnu mere i dagligdagen. Skolen er afhængig af
den sparring og støtte som PPR leverer.
En besparelse på aktivitetsbudgettet i både skole og SFO vil få direkte betydning for vores børn, det vil
betyde at et i forvejen lille budget bliver endnu mindre, når man samtidig tænker på at skolens udgifter til
Digitale Læringsplatforme er øget kraftigt, så vil konsekvenserne af en yderligere besparelse være store.
Både LMU og Bestyrelse på Kirstinedalsskolen opfordrer Skoleudvalget til at trække de varslede besparelser
retur og satse på at udvikle Køge Kommunes Skolevæsen i en retning som gør os attraktive for både børn,
forældre og medarbejdere.
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