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Vedr.: Høringssvar på notat af 18. maj 2018

Det lokale MED-udvalg på Ellebækskolen har læst, behandlet og udtaler os hermed om forslaget til
besparelser på skoleområdet i Køge.

Forslag 13
Forslag 13 lægger op til en besparelse på 685.000 kroner på de to enheder Holmehus og Ellebækskolen.
Med det forslag lægger skoleudvalget op til, at 11,4% af den samlede besparelse på 6 millioner, skal findes
hos de ca. 112 børn med særlige behov, der er indskrevet på Holmehus og Ellebækskolen. Altså skal 1,8% af
eleverne på Køges folkeskoler afholde 11,4% af den samlede nedskæring, som skoleudvalget foreslår.
Udover den direkte forringelse af skoletilbuddet, som eleverne på Holmehus og Ellebækskolen vil opleve
ved besparelsen i forslag nummer 13, så vil eleverne opleve yderligere forringelser ved forslag 10 og 15.
Det er alarmerende, at skoleudvalget med disse forslag til besparelser ønsker, at lade de 1,8% mest udsatte
børn i Køge Kommune holde for, når man fra skoleudvalgets side med så kort høringsfrist varsler så massive
besparelser på kommunens børn og unge. Det står formuleret i de nationale mål for folkeskolens udvikling
at ”Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan.”. Det mener Ellebækskolens MEDudvalg ikke, at skoleudvalgets forslag til besparelser afspejler. Den voldsomme besparelse, som
skoleudvalget lægger op til, vil uomtvisteligt forringe elevernes mulighed for, at blive så dygtige, de kan.
Det er herudover vores opfattelse, at Køge Kommunes inklusionsstrategi der taler om, at ”alle børn har ret
til trivsel og udvikling – både fagligt, socialt og personligt”, også er gældende for elever på Ellebækskolen.
Besparelser i den størrelsesorden, som skoleudvalget ønsker for eleverne på Ellebækskolen, vil ubetinget
påvirke elevernes trivsel og udvikling. Særligt hvis skoleudvalget insisterer på, at de svageste elever på
Ellebækskolen skal fratages de målrettede indsatser, som er afgørende for disse elevers udvikling.
Ellebækskolens lokale MED-udvalg undrer sig over skoleudvalgets formulering om, at ”Skolernes mulighed
for at yde en målrettet indsats i forhold til enkelte elevers behov begrænses, og der vil skulle prioriteres
yderligere ift. hvilke indsatser, der sættes i værk.”. Hvad enten det er et udtryk for mistillid til
Ellebækskolens ledelse fra skoleudvalgets side, eller om det er nye procedurer for indblanding i ledelsesret
og ledelsesrum, har vi svært ved at gennemskue. Vi er dog stadig af den overbevisning, at det må være
Ellebækskolens ledelse, der fastlægger kursen og vurderer behovet for målrettede indsatser på
Ellebækskolen. Herudover bør man også fra skoleudvalgets side overveje, om det ikke er netop de
målrettede indsatser på Ellebækskolen, der tiltrækker de efterhånden mange elever, som vi modtager fra
andre kommuner. Pr august 2018 er der indskrevet 9 elever fra andre kommuner på Ellebækskolen, hvilket

svarer til ca. 10% af det samlede elevantal. Disse 9 elever udgør en indtægt for Køge Kommune på
3.465.000 kr., hvilket er ca. 5 gange så stor en indtægt for Køge Kommune, som den besparelse man nu
ønsker at pålægge skolens elever på spareforslag 13 alene. Man skal også medregne, at de penge der
spares på Ellebækskolen, forholdsvis skal tilbagebetales til de kommuner, der har købt pladserne hos Køge
Kommune, da Ellebækskolen er takstfinansieret. Sidst med ikke mindst er der også den mellemkommunale
aftale, hvilket gør at besparelsen i indeværende skoleår skal tilbagebetales om to år til de andre kommuner.
Vi er stolte af det tilbud vi dagligt leverer på Ellebækskolen, og vi mener, at skoleudvalget burde udvise
samme stolthed når kommuner over hele Sjælland, vælger en Køgebaseret specialskole til deres mest
udsatte børn og unge.
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