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Høringssvar til Skoleudvalgets budgetanalyse i forhold til
budgetbesparelse 2020 og frem.
Sammenfattende har LMU på Alkestrupskolen forholdt sig til de mulige
økonomiske konsekvenser for Alkestrupskolen, i forhold til de forlagte
budgetanalyser til budgetbesparelsen indenfor tre analyseområder: 71, 69 og
66 redegjort i nævnte rækkefølge. Når LMU ser på forslaget til besparelsen i
analyseområdet 71 i forhold til skolens kerneopgave, kan vi ikke se, at det
bliver en reel økonomisk besparelse på den lange bane, men en omfordeling
af midler indenfor de kommende to kalenderår, ligesom den reelle besparelse
opleves tvivlsomt, som beskrevet herunder. Ligeledes oplever LMU
Alkestrupskolen, at både analyseområde 71 og 69 vil gøre det vanskeligt for
Alkestrupskolen, at lever op til regeringens seneste vedtagende lovændring.
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*71 Analyse - Inklusion og incitamentsstruktur
At incitamentsstrukturen foreslås med elevberegning tilbage til skoleåret
2012-2013 og budgetkonsekvens med virkning fra august 2019, giver for det
allerede lagte budget 2019 den udfordring, at det i sin eksisterende form
selvfølgelig ikke kan rumme at skulle betale 150.000 kr. tilbage.
Det vil have store konsekvenser for skolerne i Køge Kommune, inklusive
Alkestrupskolen, bla. da det besparelsen skal findes allerede indeværende
kalenderår, og skolen dermed ikke har haft nogen mulighed for at spare op
eller løbende lægge penge til side til denne post. Det antal timer/årsværk,
skolen skal spare på området, vil få store konsekvenser for Alkestrupskolen.
Hvis konsekvensen bliver en besparelse på 150.000, vil det svare omtrentligt
til en ½ stilling. Da alle ansatte har lang afskedigelse periode, vil det for
Alkestrupskolen kunne ende med en besparelse på 1½ årsværk omtrentligt for
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budget 20/20. Dermed vil skolen det ene år kunne risikere at skulle afskedige
svarende til 1½ stilling, for kalenderåret efter, at skulle ansætte personale
igen. Det giver en meromkostning for en skole, når der personaleudskiftning,
samtidig med at usikre arbejdsvilkår kan give yderligere personaleflow med
dårlige løsning af kerneopgaven til følge.
Når skolen samtidig skal leve op til regeringens vedtagelse om nedsat skoletid,
kan den direkte økonomiske konsekvens dermed blive, at skolen kommer til at
lægge besparelsen på netop inkluderende tiltag.
De forældre, der vælger at flytte deres barn fra egen distrikt skole til anden
almen skole, har vi erfaring for, er familier, hvor barnet ofte har været
igennem et længerevarende inklusionsforløb på skolen. Har man
kerneopgaven omkring barnet i fokus? En modtagende almen skole vil givet
også forsøge med mange inkluderende tiltag. Et arbejde, der kræver et stort
samarbejde skole/hjem, og mulighederne for nye inkluderende tiltag vil måske
hurtigt være udtømt. Og næste skridt kunne så eventuelt være visitation til et
speciel tilbud.
*69 Analyse -Udvidelse af pausetid på skolerne
Regeringen har pålagt skolerne at højne det faglige niveau i dansk i
folkeskolerne. Dette har Alkestupskolen taget til sig. I det kommende skoleår
har Alkestrupskolen valgt at højne fagligheden ved, at alle klasser starter
skoledagen med 15 min. læsebånd. Så denne besparelse på 10 min. om dagen,
kan afstedkomme at vi bliver nød til at sparer læsebåndet væk. Dette falder
dårligt i tråd med den vedtagelse regeringen foretog den 2. maj. Her vedtog
regeringen at folkeskolen skulle højne fagligheden, afkorte skoleugens
længde, samt lave et kvalitetsløft af UUV. Forslaget om besparelse på 10 min
af UUV om dagen og bruge til pause, stemmer da heller ikke overens med
regeringens vedtagelse.
*66 Analyse - Skoledistrikter
Da Alkestrupskolen ikke i den forlagte analysemodel bliver påvirket af
ændringen af skoledistrikter, vælger LMU Alkestrupskolen ikke at kommentere
på dette punkt.
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