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Høringssvar til budgetanalyser og supplerende spareforslag på Skoleudvalgets område
Det var med stor glæde, da vi så overskriften på budgetforliget i efteråret 2018 var ”Børn og unge i fokus”,
og i de tilhørende hensigtserklæringer kunne læse ønsket om et stærkt politisk fokus på Køge Kommunes
skoler:
”Gode skoler i Køge er et vigtigt fokuspunkt for forligspartierne. Køges børn skal gives mulighed for den
bedst mulige start i forhold til job og livsduelighed. Gode skoler er ligeledes et centralt element i forhold til
at tiltrække borgere til Køge Kommune. Forligspartierne arbejder derfor ud fra en vision om, at få de
allerbedste skoler i Køge – skoler vi kan være stolte af”.
Her 6 måneder efter budgetforliget står vi med oplevelsen af, at der er mere fokus på besparelser på
skoleområdet, end på Køge Kommunes børn og unge. Og en reduktion af skoleområdets budget med 13
mio. kr. vil desværre være vanskeligt at forestille sig efterlader skoler, vi kan være stolte af.
Konsekvenser af og bemærkninger til de enkelte budgetanalyser i kort form:
Samling af udskolingsklasser:
 Den danske folkeskole er kendetegnet ved at være et sammenhængende skoletilbud fra 0.-9. klasse.
Forslaget vil derfor amputere adskillige skoler i Køge.
 De høje klassekvotienter går ud over kvaliteten og giver mindre tid til den enkelte elev.
Udvidelse af pausetid:
 Kan det kaldes en analyse? Der er reelt tale om en rammebesparelse.
 Forslaget strider imod folkeskoleforligspartiernes ønske om at højne kvaliteten i den understøttende
undervisning, med de nyligt vedtagne justeringer af folkeskoleloven.
Inklusion og incitamentsstyring:
 Det bliver økonomi og ikke elevens behov der vil afgøre, hvilket skoletilbud der gives.
 Analysen efterlader en del ubesvarede spørgsmål.
 I erkendelse af et nødvendigt og øget fokus på kvalitet i stedet for kvantitet, blev den nationale 96 %
målsætning for inklusion afskaffet i 2016. Forslaget vil betyde, at Køge genindfører inklusionsprocenter.
Det må siges at være et tilbageskridt for Køge Kommune og arbejdet med inklusion.
Skoledistriktsændringer:
 Skaber usikkerhed hos forældre, børn og personale.
 Høje klassekvotienter går ud over kvaliteten og giver mindre tid til den enkelte elev.
 Vanskeliggør brobygning fra daginstitutioner til skoler.
Skole- og dagbehandlingstilbud:
 Analysen efterlader en del ubesvarede spørgsmål. Tallene og beskrivelserne af eleverne er misvisende.
 Ellebækskolens Hastrupafdeling bør forblive en del af Ellebækskolen, så medarbejderne fortsat er en del
af det team, der sammen med ledelsen og kolleger har ekspertise og fortsat udvikler ekspertise på
specialområdet.

Supplerende spareforslag:
 Reduktion af PPR’s fagpersonale, reduktion i tosprogs-tildelingen og afkortningen af tiden i
modtagerklasse er forslag, som kan komme til at koste meget dyrt på den lange bane.
 Nedlæggelse af sportsklasser og afskaffelse af lejrskoler er synlige serviceforringelser. Men skolen og
eleverne bliver fattigere uden tilbuddet om lejrskoler.
Samtlige af ovenstående forslag til besparelser vil uden tvivl ramme kommunens børn og unge, men især i
forhold til de sårbare børn og unge, er der særlig grund til bekymring for de rammes særligt hårdt af de
afledte konsekvenser. Kombinationen af meget høje klassekvotienter, skoleskift og incitamentsstyring er en
giftig cocktail, når man f. eks. har brug for rolige og forudsigelige rammer. Det kan på sigt blive meget dyrt
tjente penge.
Der er i den grad brug for, at alle parter arbejder sammen om at have ”børn og unge i fokus”, og ”at få de
allerbedste skoler i Køge – skoler vi kan være stolte af”. Det gøres ikke ved at spare på et i forvejen
økonomisk trængt skolevæsen, hvor flere og flere forældre og elever fravælger folkeskolen, og hvor man
endvidere har svært ved at rekruttere uddannede lærere til at varetage undervisningen. Det der i
virkeligheden er nødvendigt for at indfri visionerne, er en massiv investering.
Tak fordi du tog dig tid til at læse dette høringssvar, og efterlader ovenstående nogle spørgsmål eller ønsker
du yderligere kommentarer, skal du være velkommen til at henvende dig.
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