Høringssvar fra LMU på Sct. Nicolai skole d. 21.05.2019
Overordnet savner LMU på Sct. Nicolai skole en samlet vision for hvad man vil med skolevæsenet i Køge
Kommune, som tidligere nævnt på mødet med formandskabet for skoleudvalget d. 20.11.2018, og som vi
adskillige gange har påtalt på dialogmøder.
Spareforslagene bræger præg af en ensidig økonomisk tankegang, der ikke tager højde for den faglige
pædagogiske vinkel og som bærer præg af tiltag, der rammer de absolut svageste elever i folkeskolen.
Det virker uigennemtænkt at foreslå udskolingsskoler på nogle skoler og ikke på andre bare fordi en
økonomisk analyse viser at man kan spare penge.
I henhold til folkeskoleloven kapitel 2, paragraf 3, så omfatter folkeskolen i 10- årig grundskole. LMU på Sct.
Nicolai skole er af den holdning at såfremt der skal ske ændringer i strukturen i skolevæsenet bør det
komme fra Folketinget. Vi har 4 bekymringer i forhold til at etablere udskolingsskoler:
1. Man mister den faglige progression når eleverne fra 0. – 9. klasse ikke længere skal gå samme sted i
hele skoleperioden. Den røde tråd mistes og overleveringen fra 6. klasse til 7. klasse bliver skrøbelig
især for de udsatte elever.
2. Konsekvensen for den afgivende skole er at det efterlader en meget lille skole, hvor det vil være
svært at rekruttere og fastholde ledelse, medarbejdere og elever. Det lugter af at man langsomt vil
lukke de små skoler med en langsom død.
3. De svageste elever bliver mere ”usynlige” på store udskolingsskoler, og vi frygter det vil skabe
endnu flere elever, som ikke kommer i gang med en ungdomsuddannelse.
4. Vi frygter at størstedelen af eleverne fra Sct. Nicolai skole vil søge andre private alternativer til en
udskolingsskole på Asgård.
Lejrskoler er et andet spareforslag som der peges på. Umiddelbart kan det virke som et ekstra gode
eleverne får, men lejrskolen er så meget mere og så stor en del af dannelsen i den danske folkeskole.
Spørger man hvem som helst om de kan huske deres lejrskole i folkeskolen, selvom det er 30 år siden, tror
vi stort set alle vil kunne huske den. Det er oplevelser og minder for livet, som er en stor del af fortællingen
om folkeskolen.
Et tredje spareforslag er incitamentsstruktur. Overordnet mener LMU at det er uetisk at lave
incitamentsstruktur i relation til visitation af elever til andre skoletilbud. Skolerne i Køge visiterer allerede i
dag udelukkende elever som har behov for et andet skoletilbud. En beslutning om incitamentsstruktur kan
tvinge skolelederne til at se bort fra den faglige problemstilling omkring et barn grundet skolens
økonomiske situation. Det kan skabe unødige konfliktsituationer på skolerne mellem skole og forældre, og
mellem personale og ledelse. Reelt flytter man ansvaret for visitation til et andet skoletilbud fra
visitationsudvalget til skolelederne, hvilket vi finder meget uhensigtsmæssigt og uetisk.
Skal LMU pege på et område hvor vi ser en mulighed for besparelse er det ene sportsklasserne, som er
gode at have, men som må betegnes som luksus og noget udover det man kan forvente et presset
skolevæsen kan levere.
Det undrer også LMU på Sct. Nicolai at man igangsætter et nyt skolebyggeri når man skal spare. Overordnet
finder LMU på Sct. Nicolai skole det svært at forstå at man hellere vil bruge penge på byggeri end at bruge
pengene på den undervisning Køge Kommunes børn skal modtage.

LMU på Sct. Nicolai skole oplever at der i nærværende høring primært er tale om spareforslag, som rammer
de svageste elever i folkeskolen. De tre ovenstående eksempler med udskolingsskoler, lejrskoler og
incitamentsstrukturen rammer denne målgruppe, men derudover er der bl.a. reduktion i tosprogstildeling,
afkortning af tid i modtagerklasse og flydende skoledistrikter (som vil øge antallet af elever i klasserne).
LMU på Sct. Nicolai skole synes det er en trist udvikling. Det triste er at det altid handler om vi skal spare,
aldrig om investering i skolevæsenet, og det skaber stor tvivl om hvad man vil med skolevæsenet i Køge
Kommune. Det skaber også en enorm bekymring om hvordan de elever som har det sværest i Køge
Kommune, skal klare sig fremadrettet.

