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SKOLEUDVALGETS BUDGETANALYSE OG SPAREFORSLAG 2019
I en lang årrække har hele børne- og ungeområdet i Køge Kommune, herunder skoleområdet, været udfordret på besparelser, som har påvirket skolernes
samlede ramme. Det skaber uro, frustration, utryghed og har stor betydning
for mulighederne for at øge kvaliteten i skolens arbejde og skabe den attraktive folkeskole, vi så gerne vil stå på mål for.
Vi har gentagende gange nævnt, at indekset på skoleområdet i Køge kommune er under landsgennemsnittet, hvorimod indekstallet for fx Ældre og Vej og
Park ligger over. I en årrække har vi i skolebestyrelserne sat fokus på manglende prioritering af uddannelse og skolevæsenet, bl.a. set i lyset af et stærkt
politisk ønske om at blive en markant vækstkommune. Med fare for at gentage
os selv efterlyser Netværket af Skolebestyrelserne i Køge Kommune en ambitiøs politisk vilje til at prioritere gode lærings- og trivselsvilkår for børnene på
folkeskolerne i Køge Kommune, så vi kan levere kvalitet i undervisningen og
på fritidsområdet.

Vi efterlyser en
ambitiøs politisk vilje
til at prioritere gode
lærings- og trivselsvilkår
for børnene på
folkeskolerne i Køge
Kommune

Hver enkel skolebestyrelse i Køge Kommune har fremsendt uddybende bemærkninger til de fremsendte budgetanalyser og spareforslag, som vi beder jer
forholde jer til. Overordnet set kan Skolebestyrelserne i Køge Kommune ikke
anbefale yderligere besparelser på skoleområdet, da vi mener, at det vil have
uforholdsmæssigt store, negative konsekvenser for kvaliteten på skoleområdet.

Samling af udskolingsklasser

I forhold til samling af udskolingsklasser på udvalgte skoler mener vi, at beregningen er forbundet med stor usikkerhed. Her mangler blandt andet, at
man medregner de omkostninger, der er forbundet med selve omlægningen.
Samtidig forudsætter besparelsen endvidere, at antal elever og elevsammensætning er stabil. Sker der ændringer i disse forhold, vil optimeringspotentialet kun være gældende i en kortere periode.
Når det er sagt, mener vi, at forslaget er forbundet med store menneskelige
konsekvenser for den enkelte elev. Det er et svært tidspunkt at skifte skole
på og forholde sig til nye lærere og klassekammerater. Desuden vil sammenlægning betyde højere klassekvotienter, hvilket vil have indflydelse på den tid,
læreren har til den enkelte elev og på elevernes læring. Vi bemærker også, at
analysen ikke medtager et øget fravalg af folkeskolen til fordel for private skoler.
Vi anbefaler, at man i Køge Kommune prioriterer at fastholde den skolestruktur
vi har i dag, hvor ALLE elever tilbydes en hel skole (0.-9. klasse (Alkestrupskolen undtaget)). Vi mener, at det er vigtigt for eleverne, at de går i skole i deres
nærmiljø i en lokal forankret skole, hvor de har deres venner. Desuden mener
vi, at trivsel eleverne imellem også skabes i fællesskab og gennem fælles
ansvar – ikke kun på tværs af årgange, men også på tværs af indskoling, mellemtrin og udskoling.
Vi er bekymrede for, at flere forældre vil fravælge folkeskolen, når der er udsigt til, at deres børn i løbet af grundskolen udsættes for et tvungen skoleskift.
Vi mener, at de på baggrund af dette allerede ved indskrivningen i grundskolen vælger et privat tilbud fremfor folkeskolen.
Spørger man en af landets førende eksperter i folkeskolen, Andreas Rasch-
Christensen (forsknings- og udviklingschef ved professionshøjskolen VIA University College), udtaler han i et interview til folkeskolen.dk:
»Tidligere var der større tilbøjelighed til, at man som udgangspunkt valgte
den lokale folkeskole. I dag gør man ikke nødvendigvis det. Man vælger skole, uagtet om det er en friskole, privatskole eller folkeskole. Man vælger den
skole, man anser for at være den bedste for sit barn«

Forslaget
er forbundet med
store menneskelige
konsekvenser for den
enkelte elev. Det er et
svært tidspunkt at skifte
skole på og forholde
sig til nye lærere og
klassekammerater.

Vi mener, at
trivsel eleverne imellem
også skabes i fællesskab
og gennem fælles ansvar
– på tværs af årgange
og på tværs af
indskoling, mellemtrin
og udskoling.

»Der er relativt flere forældre, der fravælger folkeskolen helt fra starten. Tidligere startede de fleste elever i folkeskolen og skiftede senere til en fri- eller
privatskole, hvis de eksempelvis oplevede sociale eller faglige udfordringer.
Nu er der forældre, der helt uden at have stiftet bekendtskab med folkeskolen
vælger at lade deres barn starte i privatskolen«, fortsætter han.
Den tendens ses tydeligt i dette års indskrivning i Køge Kommunes folkeskoler, hvor flere og flere vælger et privat alternativ.

Måske handler det
ikke om et valg mellem
folkeskolen og fri- og
privatskoler, men om den
manglende kvalitet i Køge
Kommunes folkeskole?

Vi opfordrer politikerne i byrådet til at se indad og spørge sig selv, om dette
skyldes, at man har udsat folkeskolen for et for stort pres. Måske handler det
ikke om et valg mellem folkeskolen og fri- og privatskoler, men om den manglende kvalitet i Køge Kommunes folkeskole?
Vi opfordrer derfor kraftigt til at overveje sammenlægningen af udskolingsklasser på udvalgte skoler. Vi mener, at konsekvensen vil være, at man vil se
så stort et fald i elevtallet, at flere skoler i Køge Kommune vil lukke sig selv i
de kommende år.

Inklusion og incitamentsstruktur

Vi har lige skrevet høringssvar til Kommunens STRATEGI FOR INKLUDERENDE FÆLLESSKABER I SKOLE OG SFO og har netop anerkendt Køge Kommune for med denne strategi at sætte fokus på inkluderende og meningsfyldte
fællesskaber og børn og unges ret til at indgå i disse.
Vores største bekymring i forhold til denne strategi gik på det økonomiske
grundlag. Vi spurgte:
Hvilke resurser følger der med strategien?
Inklusion er en tung og tidskrævende opgave for den enkelte skole, så hvordan skal strategien implementeres på skolerne?
Skal det ske indenfor skolernes nuværende økonomiske ramme?
Vi mener, at man i Køge Kommune har pligt til at sikre, at den enkelte elev bliver
inkluderet efter bedste evne uden hensyntagen til de økonomiske konsekvenser for den enkelte skole. At fordele inklusionsmidlerne efter en statistisk beregning over, hvor mange børn med særlige behov der gennemsnitligt skal være i
det enkelte skoledistrikt, vil efter vores opfattelse munde ud i et børnesyn, som
er langt fra ønskværdigt. Derudover er vi bekymrede over, at der igen lægges
op til besparelser på PPR. PPR bliver brugt til sparring og supervision, det er en
forudsætning for, at eleverne kan modtage den rigtige undervisning.
Vi mener, at vi skal sikre de rette forhold for børn med særlige behov – herunder børn i specialtilbud.

At fordele
inklusionsmidlerne
efter en statistisk
beregning over, hvor
mange børn med særlige
behov der gennemsnitligt
skal være i det enkelte
skoledistrikt, er ikke
ønskværdigt

Vi gentager, hvad vi afslutningsvis har skrevet i de seneste høringsvar:
Køge Kommune er en attraktiv kommune, der ønsker at tiltrække børnefamilier
og unge par. Hvis målet er at profilere Køge Kommune som et attraktivt sted
at bosætte sig, vil en fremtidsparat og velfungerende folkeskole med et solidt
fagligt niveau og god trivsel spille en central rolle og i al væsentlighed være
medvirkende til, at vi fortsat kan tiltrække kvalificeret arbejdskraft til det voksende erhvervsliv i kommunen. De foreslåede besparelser sender det direkte
modsatte signal.
Skolebestyrelser i Køge Kommune kan således samlet set ikke bakke om de
foreslåede besparelser, da det vil have uforholdsmæssigt store negative konsekvenser for skoleområdet.

Med venlig hilsen
Skolebestyrelserne i Køge Kommune
Alkestrup Skole, Asgård Skole, Borup Skole, Ejby Skole, Ellebækskolen,
Ellemarksskolen, Hastrupskolen, Herfølge Skole, Højelse Skole, Kirstinedalsskolen, Sct. Nicolai Skole, Skovboskolen, Søndre Skole, Vemmedrupskolen

En fremtidsparat
og velfungerende
folkeskole med et solidt
fagligt niveau og god
trivsel spiller en central
rolle og i at vi fortsat
kan tiltrække kvalificeret
arbejdskraft til det
voksende erhvervsliv
i kommunen

