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Høringssvar vedrørende Forslag til ændring af skolestruktur samt Servicetilpasnings- og Handlekatalog, budget 

2011-2014  

 

Om besparelsernes specifikke karakter 

Vi finder som udgangspunkt kommunens ovennævnte forslag for indgribende og begrænsende for børnenes mulighed 

for læring og udfoldelse. 

Det er ydermere i diametral modsætning til sidste års ambitiøse ”Børn- og Ungepolitik”, hvor det især fremhæves, at 

børn og unge er en rigdom, hvor barndommen har stor betydning for det enkelte menneske. 

Vi finder det ønskeligt, at validiteten af vurderingsgrundlaget, herunder forventningen til befolkningens tilvækst, 

efterprøves, før den endelige beslutning tages. 

Samtidige forventer vi: 

 Gode erfaringer og kvalitative vurderinger med læringsmiljøer inddrages i vurderingen af eventuelle 

skolelukninger 

 Målsætningen i Børn- og Ungepolitikken efterleves 

 Det samlede budgetudkast vurderes som en helhed således, at der ikke reduceres med den samme % -sats 

for samtlige budgetområder i kommunen. Derimod skal der ske en individuel afvejning af, på hvilke af 

kommunens budgetområder der ud fra etiske, værdimæssige og strategiske overvejelser, kan ske en 

forsvarlig besparelse 

 Det faktum, at Køge Kommune allerede på landsgennemsnit bruger væsentligt mindre pr. elev kommer i 

betragtning 

 De afsatte 15 % bruges til brobygning, fleksibiliteten af transport til/fra skole, sikker skolevej m.m. 

 De spareforslag der virker fristende at gennemføre for ét budgetår, ikke bliver fast procedure for kommende 

budgetperioder 

Bliver besparelserne en realitet, vil vi prioritere den gode rummelige skole, herunder SFO, frem for reduktion af 

serviceniveauet og kerneydelserne – altså fokus på det gode læringsmiljø frem for at bibeholde nuværende struktur. 

Vi vil især udtrykke bekymring omkring specifikke forslag, der vil fremgå af vedlagte bilag 1. 

Om besparelsernes generelle karakter 
 
Skolebestyrelsen er meget bekymret for de langsigtede konsekvenser, hvis de foreslåede besparelser gennemføres.  
 
De foreslåede besparelser viser med al ønskelig tydelighed, at skoleområdet er nået så langt via besparelser, at der nu 
for alvor foreslås hugget til på kerneydelserne i såvel børnepasningen (SFO’erne) som undervisningen.  

 

 
Med venlig hilsen  
 
Skolebestyrelsen for Gørslev Skole og Skovboskolen 
 

 
 



 
 
 
Bilag 1 til Forslag til ændring af skolestruktur samt Servicetilpasnings- og Handlekatalog, budget 2011-2014  

 

BU 2 - Lukning af Gørslev Skole og SFO0 (børnehave) 

Gørslev Skole kan med sin overskuelige klassestørrelse inkludere og dermed fastholde elever med særlige behov i det almene tilbud 

frem for en evt. mere omkostningskrævende foranstaltning. 

Bliver lukningen en realitet forventer vi, at samtlige elever på Skovboskolen har adgang til sikker hjemtransport umiddelbart efter 

deres sidste undervisningslektion. Dette vil give disse børn mulighed for selv at disponere over deres fritid på lige vilkår med de 

elever, der har bopæl tæt på Skovboskolen, herunder at have mulighed for at tage kammerater med hjem ved behov. 

Implementeringsfasen er et meget vigtig element i processen og der skal afsættes de fornødne økonomiske midler til denne 

brobygning på såvel Gørslev Skole som på Skovboskolen. 

Såfremt lukningen gennemføres anbefaler vi, at faciliteterne anvendes som specialskole eller skolehjem. 

BU5 og BU6 – ændring af skoleledelserne og SFO-ledelsen 

Det er væsentligt at fastholde tid til at udøve kompetent og synlig ledelse til gavn for elevernes indlæring og medarbejdernes 

trivsel. 

BU7A – bortfald af timetildeling til skolerne 

Dette forslag er direkte i modstrid med Børn- og Ungepolitikken og begrænser i stor udstrækning elevernes mulighed for refleksion 

og integritet. Konsekvensen er en undervisningskvalitet på et uacceptabelt niveau.  

En fastholdelse giver endvidere mulighed for lærerdækning ved kortere fravær samt ved behov for tildeling af ekstratimer til en 

udvalgt klasse - og udvalgte elever - i en begrænset periode. 

BU10 – Bortfald af lejrskole i 8. klasse, BU21 – Nedlæggelse af naturskolerne, BU23 – Afskaffelse af svømmeundervisning, BU25 – 

Reduktion af tildelingen til ekskursioner    

For alle disse forslag gælder, at de bl.a. begrænser mulighederne for fordybelse og at planlægge anderledes læringsmiljøer, tilegne 

sig viden om ressource- og miljø samt gode naturoplevelser i Køge, muligheden for introduktion af forskellige aktiviteter og 

motivation til daglig fysisk bevægelse. 

Det vil samtidig være med til at gøre det til en ”fattig” skolegang uden spændende oplevelser uden for skolen. Disse oplevelser er 

med til at styrke elvernes sociale kompetencer og flere elever får chancen for succesoplevelser, når læringsmiljøet er et andet. 

BU12 - Indførelse af 3 ekstra lukkedage i SFO1  

Flere lukkedage vil have store konsekvenser for en del familier, hvor familier med børn i flere forskellige institutioner vil opleve, at 

dagene er placeret forskelligt. Det kan også medføre, at skolen/SFOen som arbejdsplads ikke længere er attraktiv. 

BU13 – Reduktion af morgenåbningen i SFO1 med 5 timer  

En stor del af børnenes forældre har arbejde i hovedstadsområdet, og ved en reduktion af morgenåbningen er der mange, 
der på grund af det øgede trafikpres mod hovedstadsområdet ikke vil være i stand til at møde på arbejde  rettidigt. 
 
Køge Kommune kan altså betragtes som en pendlerkommune og en reduktion kan derfor give udfordringer med at fastholde og 

tiltrække nye borgere. 

BU22 - Lukning af Køge Specialskole + Lukning af Møllehuset 

En lukning må forudsætte, at der afsættes ressourcer (økonomi og faglige kompetencer) til støtte i den almene skole for de elever 

der har behov for behandling for den samlede familie.  

BU26 – Reduktion af lærernes centrale uddannelsespulje, BU27 – Reduktion af pædagogernes centrale uddannelsespulje, BU28 – 

Reduktion af tildelingen til undervisningsmidler til såvel almen som specialundervisningen, BU29 – Reduktion i tildelingen til 

aktiviteter (børnevariable) på SFO-området og BU30 – Reduktion i tildelingen til skolebiblioteker 

Vi finder det stærkt bekymrende, hvis der gang på gang reduceres på disse områder.  

        Høringssvar fra Gørslev Skole og Skovboskolen      


