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Høringssvar fra Skolebestyrelsen på Alkestrupskolen til budgetanalyser
omkring besparelsesforslag fra Skoleudvalget Køge Kommune 2019
Skolebestyrelsen på Alkestrupskolen har gennemgået det modtagne
høringsmateriale. Indledningsvist skal vi bemærke, at vi naturligvis er opmærksomme
på Køge Kommunes økonomiske situation og godt forstår, at besparelser skal
gennemføres. Når det så er sagt, er vi meget bekymrede over, at man igen vælger at
komme med forslag til besparelser som direkte påvirker kerneopgaven og børnenes
mulighed for læring.

Alkestrupskolen
Byvej 31-33
4682 Tureby
Tlf. 5667 2920
Kontakt:
Merete Fledelius
Skoleleder
Direkte tlf. 5667 2926
Mail:alkestrupskolen@koege.dk

Køge Kommune har tidligere givet udtryk for at ønske et attraktivt skolevæsen med
fokus på kvalitet. Dette selvfølgelig for at give de unge mennesker den bedste start på
livet, men også da det er med til at tiltrække erhvervslivet til kommunen.
Skolebestyrelsen på Alkestrupskolen skal derfor stærkt opfordre til, at man
underbygger dette ønske med handlinger og dermed investerer i Køge Kommunes
børn og unge.
Nedenfor er udvalgt de forslag, vi nærmere ønsker at kommentere, da disse af
skolebestyrelsen ved Alkestrupskolen opleves til at kunne have direkte afledte
konsekvenser for elever på Alkestrupskolen og/eller i skoledistriktet:
Udvidelse af elevernes pausetid
Skolebestyrelsen var glade for, at regeringen i den nyligt vedtagne ændrede lovtekst
omkring folkeskolen har lagt fokus på at højne det faglige niveau i dansk.
Skolebestyrelsen ved Alkestrupskolen har naturligvis fulgt lovteksten, og valgt at
højne fagligheden i dansk det kommende skoleår samt lave et kvalitetsløft af UUV.
Forslaget om besparelse på 10 min af UUV om dagen, vil besværliggøre den praktiske
udførsel i hverdagen omkring elevernes læring.
Desuden opfatter skolebestyrelsen den nævnte besparelse som en skjult
rammebesparelse – dermed føres borgerne bag lyset i forhold til den lovede
kvalitetssikring trods besparelserne.
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Inklusion og incitamentsstruktur
Da inklusion i sin tid blev præsenteret fulgte pengene med ud på de enkelte skoler,
således at skolen havde mulighed for at lave indsatser for det enkelte barn.
Forestillingen om, at næsten alle kan inkluderes i fællesskabet på normalområdet, har
vist sig ikke at være muligt med de midler, som er stillet til rådighed for skolerne.
I høringsmaterialet står anført, at det forudsættes, at det alene er 3% af antallet af
børn, som har behov for et specialtilbud, samt at det tal er baseret på baggrund af
beregninger for tidligere års antal af børn i specialtilbud. Skolebestyrelsen på
Alkestrupskolen mener ikke, at den beregning kan stå alene, men skal ses i
sammenhæng med, hvor mange midler der samtidig er tilført skolerne til inklusion.
Med henvisning til udgiften på DKK 150.000 vist i tabel 3, hvori fremgår at
Alkestrupskolen pr 1/8 2019 (og beregnet også fremadrettet) har 3 elever ud over det
ønskede niveau, som er visiteret til et specialtilbud, opleves den beregnede udgift
urimelig. Som bestyrelse godkender vi skolens budget, og agerer ansvarligt omkring
dette, men denne besparelse opleves ikke som hverken rimelig eller mulig at realisere
i indeværende års budget. Ej heller opleves det rimeligt, at der skal betales for
visitation af elever, der allerede er sket før besparelsen var kendt. Visitationen er
desuden sket, på baggrund af fagpersoners vurdering af, at den givne specialplacering
vil være det bedste for barnet. At forvente at inklusion i højere grad kan foretages,
hvis man indfører ”bøder”, giver absolut ingen mening. Skolebestyrelsen føler sig
overbeviste om, at alle fagpersoner altid agerer med det enkelte barns tarv for øje.
Samling af udskolinger
Forslaget omkring samling af udskolinger opleves af skolebestyrelsen som et forslag,
der er meget indgribende i forhold til hverdagen for mange familier i Køge Kommune.
Alkestrupskolen er ikke direkte berørt af forslaget, og skolen har gode erfaringer med
at eleverne fortsætter deres skoleforløb i udskolingen på Herfølge skole. Der
investeres meget tid og energi i opgaven med at skabe en god brobygning – både fra
forældre-side og medarbejder-side.
I forslaget ligger også, at klubberne på berørte skoler nedlægges/flyttes. Her er
skolebestyrelsen meget glade for at læse, at klubben i Algestrup ikke nævnes og vil
her gerne pointere, at bestyrelsen finder det vigtigt med fritidstilbud tæt på de unges
lokalmiljøer. Oplevelsen i Algestrup er, at den store søgning til ungdomsklubben og
juniorklubben i høj grad medvirker til, at de unge har gode sociale fællesskaber i
fritiden.
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