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Høringssvar fra skolebestyrelsen på Højelse Skole,

Køge Kommunes Børn og Unge-politik og
Sammenhængende børnepolitik 2019
Højelse Skoles bestyrelse har følgende bemærkninger til ”Køge Kommunes
Børn og Unge-politik” og ”Sammenhængende børnepolitik 2019”:
Skolebestyrelsen på Højelse Skole vil, på vegne af Højelse Skoles forældre,
anerkende Køge Kommune for med disse strategier at sætte et ambitiøst fokus
på at skabe gode udfoldelsesmuligheder og vilkår for vores børn og unge. En
stærk og ambitiøs folkeskole er nødvendig for, at Køge Kommune fremadrettet
forbliver en kommune, der tiltrækker og fastholder børnefamilier.
Højelse Skole arbejder hver dag på at give alle børn en udviklende og tryg skolegang i sociale og faglige fællesskaber. Vi arbejder ud fra det grundlæggende
princip, at vores børn og unge skal blive livsduelige voksne, som vil være i stand
til at mestre komplekse og mangfoldige livsvilkår i et globaliseret samfund.
Vi imødekommer visioner, værdier og målsætninger i ”Køge Kommunes Børn
og Unge-politik” og ”Sammenhængende børnepolitik 2019” – vi synes, det er
en ambitiøs politik. Vi vil dog bemærke, at der er mange opmærksomhedspunkter i politikkerne. Bør der ikke være et maksimum af opmærksomhedspunkter, så kommunen formår at leve op til dem alle?
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På Højelse Skole er vi optaget af, hvordan vi er med til at gro livsduelige, selvstændigt tænkende, unge mennesker. At eleverne får det bedste grundlag for
at blive i stand til at leve et liv i overensstemmelse med sig selv og det fællesskab de agerer i. Vores fokus rækker længere end til at italesatte kompetencer, tests og målstyring som løftestang til bedre uddannelse, fordi vi på Højelse
Skole vil sætte fag-faglig viden i spil. Vi mener, det er vigtigt at kunne samarbejde, perspektivere, se verden fra mange og andre vinkler og mærke verden.
Det er samtidigt essentielt at være en del af et fælleskab, hvilket vi vægter højt.
Vi anderkender som nævnt en flot og ambitiøs politik, men vi vil også bemærke, at vi i mange år har været vidne til, at Køge Kommune igen og igen har gennemført omfattende besparelse på børne- og ungeområdet, hvilket naturligt
også får betydning for skoleområdet.
Kigger man ind i budget 2020-2023, hvor man bryster sig af at have investeret
i børne- og unge området, så ser man alligevel, at der fortsat er fjernet flere
midler, end der er tilført. Vi forstår, at vi ikke har ubegrænsede midler, men
samtidig er det svært at komme uden om, at det koster penge at drive velfungerende skoler. Politikkerne udstikker retningen for kommunens skoler, men vi
kan ikke blive ved med at spare, optimere, prioritere eller udskyde uden det
medfører forringelser.
Vi har både vilje og engagement til at arbejde målrettet for at skabe en god og
velfungerende folkeskole af høj kvalitet. Men det stiller krav til Køge Byråd om
visioner og politisk vilje til at investere i vores fælles skole og sikre de fornødne
ressourcer til opretholdelse af en stærk folkeskole.
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På vegne af skolebestyrelsen for Højelse Skole.
Med venlig hilsen
Sille Haahr-Aasmul
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