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Indledende bemærkninger
LMU forstår ikke, at der vælges besparelser på et område, som i
forvejen er underfinansieret i Køge Kommune. Det kan umuligt gavne
ønsket om at lave en attraktiv skole for kommende tilflyttere?
Besparelser på skoleområdet vil føre til en fortsat stigning i søgningen til
privatskoler. Ønsker man egentlig en god offentlig skole i Køge?

Tlf. 57 56 16 00

Samling af udskolingsklasser
LMU anser det ikke som et realistisk forslag, at børn fra Ejby skal flyttes
til Borup Skole. Det giver ikke mening for lokalsamfundet i Ejby. LMU
tvivler stærkt på, at familierne faktisk vil benytte sig af dette, hvis det
bliver en realitet. Hvis Køge Kommune tænker på at sammenlægge
udskolingen fra Vemmedrup og Skovboskolen går vi ud fra at dette
medtænkes i det igangværende byggeri.
Skole- og dagbehandlingstilbud
LMU bemærker, at det samlede forslag indebærer, at der samlet set skal
være færre børn i disse tilbud. Hvor skal de tiloversblevne børn være?
En folkeskole der presses på midler til inklusion og med større
klassekvotienter, vil næppe være i stand til at inkludere disse børn på en
ordentlig måde.
Hvis der kan findes yderligere plads på Slimminge Skolehjem til 2 - 5
børn indenfor den samme økonomiske ramme med den samme kvalitet,
undrer det os, at dette ikke er sket for længe siden.
Inklusion og incitamentsstruktur
Siden den nationale inklusionslov blev vedtaget i 2012 og blev
implementeret i Køge i 2013-2014 har opgaven forandret sig meget.
Opgaven er blevet væsentligt større. Vi kan nævne at der fx er ca. 10
gange så mange børn med betegnelsen ”ordblinde”, ligesom
”skolevægring” er et nyt fænomen, som ikke eksisterede tidligere. Det
giver altså ingen mening at tale om, at inklusionsopgaven skal kunne
løses med de samme midler som i 2012 – 2014. Efter vores vurdering er
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opgaven blevet ca. 25% mere omfattende. Bevillingen til at løse
opgaven burde således være forøget med den samme procentsats.
Hvis man ønsker at benytte sig af økonomiske incitamenter som
forslaget beskriver, er det afgørende nødvendigt, at de rigtige tal
bringes i spil. Det nuværende forslag trænger til en kvalitetssikring.
Pausetid i skolen
Forslaget er misvisende. Der er reelt blot tale om en beskæring af
rammetildelingen.
Nedlæggelse af sportsklasser
I en kommune hvor man åbenbart ønsker et skolevæsen der er
betydeligt billigere end gennemsnittet, er det oplagt, at der ikke kan
være råd til sportsklasser for særligt udvalgte børn.
Forslaget anbefales.
40% reduktion i to-sprogsmidler
Kan ikke anbefales.
Reduktion i fagpersonale PPR
Kan ikke anbefales. Det vil svække mulighederne for inklusion.
Afkortning af tid i modtageklasser
Kan ikke anbefales.
Afskaffelse af lejrskoler
Forslaget anbefales.
I en kommune hvor man åbenbart ønsker et skolevæsen, der er
betydeligt billigere end gennemsnittet, er man nødt til at erkende, at
lejrskoler ikke kan indeholdes i økonomien.
Det vil svække muligheden for at lave en attraktiv folkeskole og vil føre
til, at flere elever vælger privatskoler.

Venlig hilsen
LMU Borup Skole
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