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VS: Høringssvar

Kære Grith Eng
Børne- og Uddannelsesforvaltningen har modtaget nedenstående høringssvar, der vil indgå i den kommende
behandling af budgetanalyser m.m.
Venlig hilsen
Janne Kleffel
Chefkonsulent
BUF-Sekretariat
Børne- og Uddannelsesforvaltningen
Torvet 1, 4600 Køge
Tlf 56 67 22 21
Mobil 24 79 12 71
janne.kleffel@koege.dk
www.koege.dk
-----Oprindelig meddelelse----Fra: Grith Petersen Eng <grith.eng@gmail.com>
Sendt: 21. maj 2019 10:13
Til: 3 - Børne- og Uddannelsesforvaltningen <buf@koege.dk>
Emne: Høringssvar
Dette er et høringssvar til besparingsforslagene på skoleområdet der fra 2020 skal finde samlede besparelser for 13
mio. kr.
Selvom der i forslagene er flere bekymrende skitserede besparelser der ser ud til at ramme de børn der måtte være
mest sårbare som følge af enten psykiske eller kulturelle udfordringer, er der dog et forslag jeg vil adressere;
forslaget om at samle udskolingsklasserne på Ellemarkskolen og Hastrupskolen på Hastrupskolen.
Jeg er mor til 2 børn på Ellemarkskolen. Vi er en kernefamilie på 4, akademikere, og med ambitioner på vores børns
vegne.
Det gjorde os ikke nervøse at sende vores børn i en folkeskolen med en andel af udenlandske børn på 25%. For
skolen havde et godt ry i forhold til de sociale udfordringer der følger med en blandet elevsammensætning. Blandet
både i forhold til kulturel baggrund, men også i forhold til socialklasser, normer og værdier.
Vi vidste det blot ville stille krav til os som forældre i forhold til ikke kun at præge vores børn, men også til at åbne
vores hjem for deres kammerater og bidrage til den kulturelle forståelse og accept der må gå begge veje. Og det
præger da klasserne, både fagligt men i allerhøjeste grad socialt at dansk ikke er modersmål for mange, ikke kun
børn, men også deres forældre. Vi har flere gange overvejet om bl.a. kriminelle aktiviteter og bander i umiddelbar
nærhed af skolen skulle få os til at flytte vores børn til en skole uden den slags udfordringer. Eller om det at mange
af de øvrige forældre helt åbenlyst ikke havde overskud til at engagere sig i de sociale aktiviteter og udfordringer i
klasserne skulle få os til at vælge et skolefællesskab med børn og forældre der lignede os mere. Men vi håber på at
det bedste værn mod de udfordringer fremtiden bringer vores børn og deres mørklødede kammerater er at vi vokser
op og går i skole sammen, men i rammer der gør at dem der har overskud til at give ikke gør det på bekostning af
deres børns fremtid!
Så kære politikere; lad være med at flytte en skole med 25% udenlandske børn ud til en anden skole med 26%
udenlandske børn....og tilmed til et kvarter præget af lejlighedsvis opblussen i (bande)konflikt og kriminalitet.
Jeg sidder allerede og søger efter privatskoler jeg kan flytte mine børn til, men helt ærligt! Jeg ville meget hellere
blive og tage min del af det sociale ansvar, men der er altså en grænse for i hvilken grad jeg vil risikere at mine
teenagere kommer i det forkerte selskab eller falder fagligt bagud.
Så skal I samle udskolingsklasser så sørg for der ikke bliver A og B skoler!
Sørg for at klassesammensætning bliver varieret og at det faglige niveau sikres!
Sørg for at det ikke bliver et sted for kriminelle at influere eller rekruttere tilhængere!
I har gang i en spareøvelse der kan formå at skræmme mig væk fra en folkeskole jeg ellers har ville tro på kunne

lykkes.
Bekymrede hilsner
Grith Eng,
Diget 8
Køge

