Skoleudvalget
Torvet 1
4600 Køge

Kirstinedalsskolen, den 29. maj 2019
Høringssvar vedr. besparelser
Skolebestyrelsen på Kirstinedalsskolen har behandlet de udsendte forslag til besparelser
på skolevæsenet i Køge kommune.
Skolebestyrelsen på Kirstinedalsskolen er bekymrede for skolevæsenet i Køge og de
besparelser, som år efter år bliver sendt i høring.
Det er altafgørende for kvaliteten i folkeskolen og dermed undervisningen af vores børn, at
politikerne tager de ”store” beslutninger og ikke lave lappeløsninger gang på gang, der
som konsekvens smører ressourcerne tyndt ud over alle skoler i kommunen i form af færre
ressourcer.
Skolebestyrelsen på Kirstinedalsskolen opfordrer derfor til, at der enten tilføres de
nødvendige midler til området, eller tages en konsekvens, hvor man kigger på
nødvendigheden af at lukke skoler i kommunen.
Forslaget om at samle udskolingerne på færre skoler, er efter skolebestyrelsens opfattelse
et opgør med den danske enhedsskole, og vi kan være bekymrede for at lærernes faglige
sparring og forståelse af hele skoleløbet svækkes. Kvotienternes størrelse gør desuden, at
det frie skolevalg bliver sat ud af kraft, og dermed kan forslaget være med til at øge
søgningen til privatskolerne.
Analyserne af skolevæsenet viser, at der på langt de fleste skoler er ledig kapacitet, og
dermed lave klassekvotienter. I besparelsesforslagene er der fokus på at optimere antallet
af klasser og dermed øge kvotienterne. Der er stor forskel på at undervise en klasse med
20-24 elever og en klasse med 24-28 elever, og det vil være vanskeligere at inkludere
elever med særlige behov, når man presser antallet af elever til maksimum.
Skolebestyrelsen ser dermed med bekymring på dette forslag. Alternativt kan dele af
forslaget gennemføres på de skoler, hvor den økonomiske effekt vil være størst.
Skoledistrikterne og sikkerheden for hvilken skole man er tilknyttet, har stor betydning for
borgerne, og vi er bekymrede for den usikkerhed som en gennemførelse af forslaget kan
være med til at skabe. Som i forslaget med udskolingsskoler, vil forslaget være med til at
sætte det frie skolevalg ud af kraft og dermed kan det være med til at øge søgningen til
privatskolerne.
Skolebestyrelsen er meget bekymrede over at man foreslår at skære tildelingen til 2sprogede elever med 40%, samtidig med at man foreslår at forkorte tiden i
modtageklasser. De 2 forslag vil være med til at presse en svag elevgruppe yderligere og
det vil gøre det vanskeligt for eleverne at opnår et tilfredsstillende resultat ved
afgangsprøverne.
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Bestyrelsen deler derudover de bekymringer, der fremhæves i budgetanalysen som
konsekvens af spareforslaget om forkortelse af gennemsnitlig tid i modtagerklassen
(herunder pres på betjening af PPR, påvirkning af øvrige elever i almene klasser pga.
manglende ressourcer, stigende visitation til specialundervisning mv.).
Skolebestyrelsen mener samtidig, at det er tvivlsomt, om kommunen efter indførelsen af
en besparelse på 40 pct. i to-sprogstildeling vil kunne leve op til kravene i bekendtgørelsen
om folkeskolens undervisning i Dansk som Andetsprog, hvoraf følgende fremgår:
§ 2. Tosprogede elever med behov for sprogstøtte skal ved optagelse i
folkeskolen i forbindelse med skolestart eller senere i skoleforløbet gives
undervisning i dansk som andetsprog.
Stk. 2. Tosprogede elever, der under skoleforløbet viser sig at have behov for
sprogstøtte, kan ligeledes gives undervisning i dansk som andetsprog.
Beslutningen herom træffes af skolens leder efter samråd med forældrene og
eleven.
Det er ikke indlysende, at disse krav til kommunens skoler vil kunne indfris efter en sådan
markant besparelse.
Skolebestyrelsen er bekymret for forslaget om at reducere i PPRs fagpersonale. Den
foreslåede reduktion og medfølgende begrænsede mulighed for bl.a. at understøtte skoler
og dagtilbuddenes inklusionsindsats overfor børn, må forventeligt ramme sårbare familier
– herunder familier med anden etnisk baggrund. Dette kan bl.a. forringe børnenes
muligheder for at klare sig i uddannelsessystemet på den lange bane.
Sportsklasser er et godt tilbud, men i en økonomisk trængt tid, har skolebestyrelsen
forståelse for at nedlægge dem.
På Kirstinedalsskolen er lejrskolerne en vigtig del af undervisningen og eleverne har stor
gavn af turene både fagligt og socialt. Men skal der i en økonomisk trængt tid prioriteres
bakker skolebestyrelsen op omkring dette forslag.
Skolebestyrelsen opfordrer til at skoleudvalget i det fremsendte materiale, kalder tingene
ved rette navn.
I forslaget omkring 10 min. Pause – er der reelt tale om en besparelse.
Skolebestyrelsen på Kirstinedalsskolen håber, at Skoleudvalget i samarbejde med Byrådet
vil droppe de varslede besparelser og i stedet bruge tid og energi på at udarbejde
besparelsesforslag, der tilpasser kapaciteten i skolevæsenet, så det bliver muligt at undgå
de jævnlige besparelser.
På vegne af skolebestyrelsen på Kirstinedalsskolen
Lasse Odgaard
Formand
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