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Høringssvar Sparekatalog 2023, Hedegårdsskolen 

  

Hedegårdsskolen har med stor nysgerrighed gennemlæst det sparekatalog, som administrationen 
har lagt ud til høring. 

Vi anerkender at Ballerup kommune er i en svær økonomisk situation, med udvikling i demografien, 
og en serviceramme med snævre rammer, udstukket fra regeringen. Vi har derfor også forståelse 
for, at alle i Ballerup Kommune skal bidrage til at løse denne meget vanskelige situation over de 
kommende år. 

Hedegårdsskolen er i den særlige situation, at vi pt. løfter hele Ballerup Kommunes opgave, i forhold 
til at integrere og undervise Ukrainske børn og unge i skolealderen. Vi har siden februar modtaget 
over 50 Ukrainske børn, som vi underviser og integrerer i skolens almindelige dagligdag. 

Vi har ydermere den udfordring, at vores gruppeordninger for børn med Autisme og ADHD fungerer 
på en økonomisk minimumsordning, hvor måden økonomien tildeles på, og den ramme der er 
udstukket, i forvejen ikke flugter med Ballerup kommunes ambitioner for området. 

Vi undrer os over at flere tidligere fremsendte forslag til besparelser ikke er medtaget. F.eks. 
sammenlægning af to BFO afdelinger til én, hvorved der er besparelse i mandetimer i ydrepositioner 
og besparelse af en pædagogisk leder. Der ud over aktiviteter som Edison og lignende. 

Med dette in mente, har Hedegårdsskolens MED-udvalg følgende bemærkninger til de dele af 
sparekataloget, der vedrører os. 

BSU-B23-01 Generelle besparelser på dagtilbudsområdet 

På Hedegårdsskolen kan vi godt frygte en besparelse på dagtilbudsområdet. En besparelse på det 
generelle børneområde vil påvirke de forudsætninger som børnene vil have, når de starter i 0. 
klasse. Dette har indflydelse for elevernes skoleparathed. 

 

BSU-B23-08 Øget klassekvotient for 0. – 6. klasserne 

Besparelsen vil ses som en absolut serviceforringelse. Den samlede klassekvotient i Ballerup 
Kommune ligger pt. på 22,2, mens vi får økonomi efter at vi er 25 i hver klasse. Dette forslag vil ved 
en vedtagelse betyde for Hedegårdsskolen, at vi ville skulle afskedige 1 medarbejder. I et år hvor vi 
allerede har nedjusteret personalegruppen med 3 medarbejdere, vil dette yderligere betyde en 
yderligere forringelse af mulighederne for at leve op til Ballerup kommunes visioner for skoleområdet. 
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En høj klassekvotient vil betyde mindre tid til den enkelte elev. Desuden er Hedegårdsskolens 
klasselokaler ikke velegnet til 28 elever.  

  

BSU-B23-09 Økologisk frugtordning i folkeskolen 

Det vil være en konsekvens, at der ikke længere tilbydes et stykke frugt dagligt til skole- eleverne. 
Af alle forslag der foreligger, vil dette nok være det der vil være mindst indgribende i forhold til børn 
og unges lærings- og deltagelsesmuligheder. 

 

BSU-B23-10 Lærerarbejdstidsaftalen 

Hvis arbejdstidsaftalen mellem Ballerup Kommune og Ballerup Lærerforening (BLF) ændres således 
at lærerne oplever forringede arbejdsvilkår, frygter vi på Hedegårdsskolen, at vi får rigtig svært ved 
at rekruttere  og fastholde kvalificerede medarbejdere.  

 

BSU-B23-11 Inklusionspuljen 

En beskæring af inklusionspuljen vil medføre, at Hedegårdsskolen vil få færre midler til arbejdet med 
inklusion, holddannelse, to-lærertimer mv. Der er en stor risiko for, at en besparelse på 
inklusionspuljerne på skolerne vil medføre en øget segregering fra Hedegårdsskolens almenmiljø 
og øge udgifterne til betaling af specialtilbud, som vil ramme både skolens økonomi og den centrale 
ramme til specialundervisning. 

Det vil således ikke længere være muligt at rumme elever med vidtgående specialpædagogiske 
behov i almenområdet, hvis ikke der er nok professionelle personer til at løfte opgaverne. Vi frygter 
således at dette spareforslag, vil sætte gang i en nedadgående økonomisk og menneskelig spiral, 
hvor færre personer ikke kan rumme det samme, hvorefter man visiterer, hvilket skolen igen kva 
Ballerup Kommunes sanktionsordning for skolerne, vil betyde en endnu ringere økonomi fremover. 

  

BSU-B23-12 Ledere på skolerne 

En ændring i antallet af ledere på skolerne vil åbenlyst betyde, at der bliver færre lederkræfter på 
Hedegårdsskolen. En anden konsekvens vil være, at ledelsen samlet set, vil få vanskeligere ved at 
opfylde de mål og intentioner der ligger i ledelsesgrundlaget for Ballerup kommunes skoleledelser. 
Intentionerne om ledelse tæt på, for derigennem at styrke lærere og pædagogers arbejde med 
kerneopgaven, vil blive sværere at indfri, og lærere og pædagoger vil opleve, at der vil blive en 
mindre tilgængelig ledelse. Dette vil så igen, jf. Ballerup kommunes egen argumentation for i første 
omgang at indføre mere ledelse, betyde at eleverne vil få mindre læring og trivsel. 

Med det sagt, vurderer vi fra Hedegårdsskolen af, at vi hellere vil være en leder mindre, end vi vil 
have en besparelse på fx inklusionspuljen. 

  

BSU-B23-13 Elitekommune, ophør af samarbejdsaftale med Team Danmark 
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Det vil være ødelæggende for Hedegårdsskolens identitet, hvis Elitekommunesamarbejdet ophører, 
og at idrætsklasserne dermed udfases. Vi er et godt stykke hen ad vejen lykkedes med at brande 
os selv som idrætsskole, hvilket fastholder en stor del af børnene fra vores eget skoledistrikt, 
samtidigt med at det tiltrækker elever udefra, der er med til at skabe en velfungerende og 
afbalanceret folkeskole. 

Det er vores klare overbevisning, at det at have TeamDanmark idrætsklasserne, er en afgørende 
del af dette. Uden dette, vil det at være idrætsskole blive udvandet hurtigt, og vi vil være i akut risiko 
for at komme i ubalance som skole, i forhold til elevgruppen, f.eks. målt i det socioøkonomisk indeks. 

Vi frygter også en medarbejderafgang af dygtige og kvalificerede lærere og pædagoger, der har 
valgt at arbejde her, fordi de kan få indfriet deres egne ambitioner om at være på en skole med fokus 
på idræt og sundhed. 

  

BSU-B23-14 Justering af udvidet åbningstid på Ballerup Fritidsordning (BFO) 

De ekstra penge BFO’erne har fået, har generelt hævet normeringen for alle børn, og den vil blive 
lavere ved en reduktion. For Hedegårdsskolen vil dette betyde at vi skulle afskedige 1 pædagog. 

  

KFU-B23-15 Elitekommune, ophør af samarbejdsaftale med Team Danmark 

Det vil være ødelæggende for Hedegårdsskolens identitet, hvis Elitekommunesamarbejdet ophører, 
og at idrætsklasserne dermed udfases. Vi er et godt stykke hen ad vejen lykkedes med at brande 
os selv som idrætsskole, hvilket fastholder en stor del af børnene fra vores eget skoledistrikt, 
samtidigt med at det tiltrækker elever udefra, der er med til at skabe en velfungerende og 
afbalanceret folkeskole. 

Det er vores klare overbevisning, at det at have TeamDanmark idrætsklasserne, er en afgørende 
del af dette. Uden dette, vil det at være idrætsskole blive udvandet hurtigt, og vi vil være i akut risiko 
for at komme i ubalance som skole, i forhold til elevgruppen, f.eks. målt i det socioøkonomisk indeks. 

Vi frygter også en medarbejderafgang af dygtige og kvalificerede lærere og pædagoger, der har 
valgt at arbejde her, fordi de kan få indfriet deres egne ambitioner om at være på en skole med fokus 
på idræt og sundhed. 

  

ØKU-B23-08 Nedlægge rengøring ved middagstid på toiletter på skoler 

Brugerne på skolerne vil opleve, at toiletterne er mindre rene end med den nuværende rengøring, 
og dette forslag vil uden tvivl påvirke hygiejnen. Dette vil være særdeles dårligt, set i lyset af, at vi 
endnu ikke er sluppet fri af corona, og da vi ved at netop hygiejne er noget af det der bedst forebygger 
smittespredning. 

Vi har på skoleområdet de tillægsudfordringer, at der er en del børn der er udfordret af at skulle 
bruge uhygiejniske toiletter. En negativ udvikling i hygiejnen, vil skabe flere udfordringer med at 
rumme en række elever, der erfaringsmæssigt vil få fysiske og psykiske udfordringer som følge af 
ringere hygiejneforhold på toiletterne.   
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På vegne af 
Hedegårdsskolens MED-udvalg 
 
 
Thomas Kragh-Falkenberg     /     Henrik Rømer Nielsen 


