Høringssvar fra Holmebækskolen vedrørende de udmeldte besparelsesforslag indsendt den 31. Maj
2019
Hver morgen er skolestien mod Holmebækskolen det mest befærdede sted i Herfølge.
Villakvarterer, boligbyggeri og rækkehuse - alle har tilkørselsstier til selve skolestien.
Marker, nissebjerget og blomster står så smukt og vores børn starter dagen, hver eneste morgen med
synet af dette.
Skolens boldbaner står flot og grønt, et KÆMPE areal der møder børnene inden skolen kommer til
syne.
En smuk skole - den smukkeste i byen. Bygget i røde mursten, næsten vedligeholdelsesfri,
omkranset af træer, buske og bede som altsammen er klippet så fint. Helhedsindtrykket når man
kommer fra skolestien, kunne ligeså godt være et postkort.
Rammerne omkring Holmebækskolen findes ikke bedre - vi er heldige.
Skoven ses lige bagved skolen, en skov der hver eneste dag bliver brugt i undervisningsøjemed.
Vi har masser af plads, luft og natur lige omkring os. Mulighederne er mange - også for tilbygning.
Hallen er vi også stolte af, ikke mange skoler kan prale af at have både en sportshal og en
gymnastiksal, men det kan vi!!
Lige bagved ved skolen ligger endnu en perle og endnu en stolthed.
Vores SFO og klub - Præsteskovgård.
Når man træder ind i de skønne lokaler, er det tydeligt at HER har personalet taget ejerskab!!
Her er lyst og venligt, rent og pænt.
Væggene er hvide og der er grønne planter og blomster overalt.
Man mærker med det samme, at her er rart at være.
Ofte bliver man mødt af en duft af nybagte boller, der er altid en kop kaffe på kanden og det
summer af liv i alle værksteder.
Smil og venlighed er det vi bliver modtaget af, pædagoger der elsker deres arbejde, er et tydeligt
signal der sendes til os.
Udenfor er der igen de mest fantastiske rammer. En stor og velholdt BMX bane, 2 store legepladser
og et KÆMPE shelterdæk der bliver flittigt brugt når ungerne laver mad over bål hver dag.
Vi har fodboldbane og svævebane og vi har skoven lige i baghaven.
Om aftenen er klubben rigtig godt besøgt. Mange unge tiltrækkes af rammerne i præsteskovgård,
præcis ligesom os forældre.
De unge kender pædagogerne og meget præventivt arbejde bliver udført om aftenen i klubbens
regi.
Klubben ligger i nærmiljøet og de unge er trygge her. De tør at betro sig til personalet som de
kender rigtig godt - også fra skolen.
Hvis klubben lukker og de unge skal køre op på Herfølge skole som er ukendt og nyt kommer vi til
at tabe rigtig mange af de unge, som vi ellers har rigtig godt styr på i klubben på Præsteskovgård.
Der er et andet miljø. De unge, der skifter skole og klub i den sårbare alder, er ekstra udsatte for
ikke at kunne modstå fristelser fra usunde relationer og måske komme ud i misbrug som i sidste
ende kan blive dyrt for alle.

Det kan få katastrofale følger for mange familier i området som også bruger pædagogerne i klubben
til hjælp og sparring i forhold til de unge.
Præsteskovgård er en fuldstændig fantastisk virksomhed i jeres kommune.
Som forældre kan man kun være lykkelig over, at det lige præcis er her vores børn opholder sig
hver eneste dag. Og utrygheden ved ikke at have sine store børn der vil let kunne få flere til at sende
deres børn i private skoler.
Holmebækskolen er en skole med en del udfordrede børn. Vi har socialt boligbyggeri i nærheden,
men vi har også villakvarterer.
Vi kommer fra alle lag i samfundet, vi har alt ligefra direktører, læger, fabriksarbejdere,
sygeplejersker og arbejdsløse - men vi rummer hinanden allesammen og vi løfter i flok.
For mange familier er Holmebækskolen midtpunktet i deres hverdag. Her bliver der sparret og
vejledt og der bliver draget omsorg. Vi har børn der på trods af diverse udfordringer går ud af 9.
klasse med gode resultater, fordi skolen har evnet at løfte vores børn og give dem den læring der er
nødvendig for deres videre færd i livet.
Vi er forfærdede over spareforslagene, der kommer til at berøre vores skolestruktur i aller højeste
grad.
På Holmebækskolen vil vi rigtig gerne hjælpe Køge Kommune med besparelserne og vi har fuld
forståelse for, at de er en nødvendighed.
Vi kan godt se fornuften i jeres tanker omkring Holmehus og Ellebækskolen, men vi synes at
Holmebækskolen har en alt for vigtig rolle til at blive skåret yderligere ned på baggrund af dette.
Strukturen omkring, at dele skoler op i indskoling og udskoling er bare ikke en god ide og
besparelserne er alt for små i forhold til den støj det vil give.
Vi har undersøgt sagen i andre kommuner og flere har forsøgt sig med denne struktur uden den
ønskede effekt og mange er allerede begyndt at rulle ordningen tilbage igen.
Ydermere giver kommunen selv udtryk for at besparelsen kun er kortsigtet, hvilket er et endnu
større grundlag for at lade være.
Det er en sårbar alder at skifte skole i, og de børn der flyttes vil uvægerligt blive sat lidt tilbage i
deres faglige og sociale udvikling, fordi de skal bruge meget energi på at danne nye sociale
relationer.
På Herfølge skole kører man med LEAPS, som størstedelen af Holmebækskolens elever på ingen
måde kan profitere på. En del børn på Holmebækskolen med diagnoser som Autisme og ADHD er
fuldt inkluderet på skolen og fungerer uden problemer i den daglige skoledag. Disse børn vil under
ingen omstændigheder kunne fungere under LEAPS og det vil betyde uforholdsmæssigt store
udgifter til omrokering af børnene og I vil være lige vidt i jeres håb om at strukturen kunne udmønte
en forholdsvis lille besparelse på 1.5 million.
Inklusion er netop en af de ting, Holmebækskolen er dygtige til, ovenikøbet inklusion der ikke giver
unødig støj i klasserne, men derimod beriger alle elever, og lærer dem at bruge hinandens styrker til
at nå et fælles mål. Men der vil også altid være børn der af den ene eller den anden grund i perioder
har det så svært at de ikke umiddelbart kan inkluderes uden at det fører til skolevægring. Hvis man

begynder at indføre økonomisk straf til de skoler der af den ene eller den anden grund i er uheldige
at have flere børn med store vanskeligheder, vil det føre til at børn ikke bliver hjulpet i tide med de
problemer der er. Igen en ting som man har brugt i Faxe kommune, og som gør at børn med
diagnoser afvises af PPR og dermed ikke diagnosticeres og får hjælp i tide. Fremtiden for de børn
kan man tænke sig til.
Vi er klar til at afgive lejrskoler og vi er klar til at spare hvor det er nødvendigt - bare I ikke ændrer
på vores skolestruktur!!!
Som nævnt ovenover ønsker vi virkelig at hjælpe kommunen med besparelser og der er mange
muligheder.
Vemmedrupskolen kommer til at koste Køge Kommune mange millioner. Dette kunne man undgå
ved at flytte eleverne på andre skoler som Skovboskolen. Dette kunne gøres forholdsvist nemt og
uden problemer. Mange forældre derudefra giver selv udtryk for at dette kunne være en god
løsning.
Alkestrupskolen er lille. Vi foreslår, at man ser på muligheden for at lade Alkestrupbørnene gå på
Holmebækskolen. Vi er flere forældre der har boet i Tureby området og har fravalgt
Alkestrupskolen på grund af størrelsen og at skolen kun går til 6.klasse.
Et forslag kunne være at flytte Holmehus/Ellebæk til Allestrupskolen.
Holmebækskolen kan sagtens rumme de 100 børn som går på Alkestrupskolen.
Herfølge ville få en stærk skole i Holmebækskolen ved denne løsning.
Flere børn på Holmebækskolen kommer fra Faxe kommune, som er en kommune der har opdelt
nogle af folkeskolerne i ind - og udskoling, og kigger man på løfteevnen i Faxe kommune, giver det
en indikation af hvad der sker når man deler skoler op i ind- og udskoling, og i øvrigt sparer for
meget på folkeskoleområdet.
Desuden har Køge Kommune en fortjeneste på de børn fra Faxe, som man nok må regne med går
tabt, hvis forholdene i det sydlige Køge ikke længere er værd at have besværlig transport for.
Børnene ønsker ikke at denne konstellation bliver til virkelighed og vi håber inderligt, at I vil lytte
til børnene. De vil bare beholde det skoleliv der altid har været et vilkår for dem, nemlig at kunne
gå på den samme skole fra 0-9 klasse. Når vi spørger børnene, hører vi om spændende og engageret
undervisning, gode sociale relationer på tværs af sociale klasser og etnisk baggrund, om at tage vare
på egen læring og om at hjælpe hinanden på tværs af alder. Det er det miljø, som Holmebækskolen
har skabt i udskolingen, og det er vi stolte af. Det kommer ikke af sig selv – det kommer af
engageret ledelse, engageret personale, den gode dialog med forældrene og viljen til at søge hjælp
og vejledning når der er brug for det. Som forældre er vi glade for og stolte af den skole, og det er
en glæde at aflevere vores børn hver morgen, fordi vi med sikkerhed kan have tillid til at de alle
bliver rummet, set og hjulpet.
Vi beder jer om, at lade Holmebækskolen være i fred. Vi beder jer om, at lade os fortsætte det gode
arbejde vi gør og vi beder jer om, at se på værdien af Holmebækskolen og de rammer vi har. Børn
går i skole for at lære noget, og det gør de på Holmebæk!
Skolen fortjener en opprioritering.

Om kort tid begynder byggemodningen af mange parcelhusgrunde som Kommunen selv har valgt at
opkøbe med henblik på videresalg og opførsel af parcelhuse - lige midt i Holmebækskolens
distrikt.
Mange børnefamilier er på vej og vi har kendskab til flere familier der kun venter på, at kunne købe
disse grunde.
Holmebækskolen vil vokse i den nærmeste fremtid.
Vi er mange forældre i kommunen som er klar til at gøre alt for at denne struktur i forhold til
sammenlægninger ikke gennemføres.
Vi tænker ikke at Køge Kommune kan være interesserede i, at vi så ofte får mediernes bevågenhed
på grund af demonstrerende forældre.
Det er ikke mange år siden vi sidst gik kommunens gader tynde med bannere og kampråb.
Lad os nu undgå unødig støj og få opprioriteret kommunens folkeskoler.
Denne gang er vi klar til kamp og næste gang er vi sikkert også, men lige pludselig vil kommunens
gader ligge øde hen på trods af udsendte spareforslag, for der kommer et tidspunkt hvor vi
allesammen får nok, hvor vi ikke længere orker det.
Privatskolerne tager over og så er spareforslagene ligegyldige.
Er det virkelig det, Køge Kommune ønsker at sætte sig på landkortet for?
Den kommune der ikke fik folkeskolerne gjort attraktive nok??
Den kommune der tabte kampen!!!
Lad os nu gøre en indsats og tage kampen op.
Folkeskolerne i Køge Kommune må ikke uddø!!
På Herfølge skole har 40% valgt privatskole - det er heldigvis ikke så galt på Holmebækskolen,
men lad os nu sørge for at det går den anden vej, at folkeskolen er det trygge valg, som kommunen
kan være stolt af. At når tilflyttere undersøger hvilken kommune deres børn vil trives i, vælger de
Køge.
Lad os gøre Køge Kommune til den kommune, hvor indbyggerne vælger den danske folkeskole.

