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Høringssvar fra LMU på Asgård Skole vedr. budgetanalyser og supplerende spareforslag.
LMU på Asgård Skole stiller sig undrende ifht., at der skal spares på skoleområdet.
Vi går ud fra, at Køge Kommune ønsker at tiltrække nye borgere - og gerne familier med børn?
Børnefamilier afdækker i høj grad daginstitutions- og skolernes kvalitet, inden de beslutter sig for i hvilken
kommune, de ønsker at bosætte sig. Tænker man i Køge Kommune, at besparelser på skoleområdet vil
tiltrække nye familier til kommunen?
Hvilken kvalitet og skolevæsen ønsker vi i Køge Kommune? Asgård Skole mener sig ikke i stand til at tilbyde
den nødvendige kvalitet med den ramme, der vil blive et vilkår, hvis spareforslagene, der er beskrevet i
budgetanalyserne samt i de supplerende spareforslag, vedtages.
Vil Køge Kommune fremadrettet satse på drift af nuværende skoler, med den deraf manglende nødvendige
tildeling for at opretholde nuværende kvalitet i elevernes faglighed og trivsel ? Er der mulighed for, at der
alligevel ikke skal spares på skoleområdet? Alternativt kunne man lukke et par matrikler, for at opretholde
høj kvalitet på de resterende matrikler?
De eneste to forslag LMU på Asgård Skole ønsker at pege på som muligheder for besparelser er
nedlæggelse af sportsklasserne på Ellemarkskolen samt bortfald af lejrskoler. Bortfald af lejrskoler vil i høj
grad ramme en stor gruppe elever fra Asgård Skole, der ellers aldrig ville komme ud at rejse, men hvis der
ikke er råd til at drive skolevæsenet som på nuværende tidspunkt – er lejrskoler et spareforslag, vi må pege
på.
Ellemarkskolens sportsklasser er et tilbud, der er målrettet få elever - især fra Køge midtby pga transport. Et
tilbud vi på Asgård Skole kun kan tilslutte os, når der er økonomi til at opretholde et skolevæsen, hvor vi
kan tilbyde høj grad af trivsel og faglighed for vore elever.
To medarbejderrepræsentanter i LMU ønskede en tilføjelse til høringssvaret:
På Asgård Skole løber vi i forvejen meget hurtigt og medarbejderne skriger på, at der gøres noget ved arbejdsmiljøet.
Spareforslaget vil kun betyde en forringelse af det eksisterende pressede arbejdsmiljø. Vi undrer os over hvad
projekter, hvis intention er at styrke den professionelle kapital, har af værdi, når intet af ideologien er mulig at
implementere pga stram økonomi. Hvor er vi på vej hen? Er det afvikling af folkeskolen i Køge Kommune? Ingen kan
løbe stærkere, end de gør nu - det er både sikkert og vist.
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