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Kirstinedalsskolen, den 29. maj 2019
Høringssvar vedr. besparelser
LMU på Kirstinedalsskolen har behandlet de udsendte forslag til besparelser på
skolevæsenet i Køge kommune.
LMU på Kirstinedalsskolen er bekymrede for skolevæsenet i Køge og de besparelser, som
år efter år bliver sendt i høring. I fremtiden bliver det afgørende for kvaliteten i folkeskolen,
at det er muligt at tiltrække og fastholde dygtige og engagerede medarbejdere. Det er
vores oplevelse, at de besparelser som er i høring vil have den stik modsatte effekt.
Besparelser af denne karakter vil skabe utryghed og usikkerhed om arbejdssituationen.
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, medarbejderne oplever et øget pres og at det
bliver vanskeligere at inkludere elever med særlige behov når man presser antallet af
elever til maksimum.
Forslaget om at samle udskolingerne på færre skoler, vil være et opgør med den danske
enhedsskole, og vi kan være bekymrede for lærernes faglige sparring og forståelse af hele
skoleløbet vil 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.
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.
LMU er meget bekymrede over at man foreslår at skære tildelingen til 2-sprogede 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 opnå et tilfredsstillende resultat ved afgangsprøverne.
Sportsklasser er et godt tilbud, men i en økonomisk trængt tid, har LMU 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.
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LMU på Kirstinedalsskolen håber at Skoleudvalget i samarbejde med Byrådet vil droppe
de varslede besparelser, og i stedet bruge tid og energi på at udarbejde et
besparelsesforslag, der tilpasser kapaciteten i skolevæsenet, så det bliver muligt at undgå
de gentagne besparelsesrunder.
På vegne af LMU på Kirstinedalsskolen
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