
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Høringssvar angående Ballerup Kommunes budgetforslag for 2023-26 
Kasperskolens MED udvalg 
 
Angående forslag BSU-B23-06 om rammebesparelsen på Kasperskolen med 1,5 mio. kr. i 
2023 stigende til 2,5 mio. kr. i 2024ff. 
 
Der foreslås en besparelse på Kasperskolens rammebudget på 2,5 mio. kr. årligt ved at 
sætte taksten ned for alle elever på Kasperskolen, inklusiv de 2/3 af eleverne, som er visi-
teret fra andre kommuner. Takstnedsættelsen vil resultere i et tab af indtægter, som Ballerup 
Kommune modtager fra de øvrige kommuner. 
 
En besparelse af den størrelsesorden vil betyde en personalereduktion på 5-6 stillinger. 
 
I forslaget er nettobesparelsen beregnet til at være 1,0 mio. kr. Forudsætningen bygger på, 
at 40% af Kasperskolens eleverne kommer fra Ballerup Kommune. Dette er ikke længere 
tilfældet, da det i indeværende skoleår er faldet til 33% med potentiale for yderligere reduk-
tion til næste skoleår. Konsekvensen er, at den reelle nettobesparelse derved ikke længere 
er på 1,0 mio. kr. men 0,7 mio. kr., hvilket er en meget lille besparelse for kommunen i 
forhold til de store konsekvenser en nedskæring på 2,5 mio. kr. vil medføre på Kaspersko-
len. 
 
MED udvalget er alvorligt bekymrede for dette forslag og konsekvenserne for tilbuddet til 
eleverne på skolen. 
 
Skolens elevgrupper er meget skrøbelige, med en eller flere diagnoser i bagagen. Eleverne 
har ofte lange forløb med mistrivsel og skolevægring bag sig og derved massive udfordrin-
ger. Behovet for et specialtilbud med høj kvalitet, er derfor en forudsætning for deres videre 
udvikling.  
 
Kasperskolen leverer en høj kvalitet til en konkurrencedygtig pris i forhold til andre sammen-
lignelige tilbud. Denne kvalitet efterspørges i stigende grad af de øvrige kommuner, som har 
behov for et højt specialiseret kommunalt tilbud. Bekymringen er, at besparelsen vil betyde 
at Kasperskolen ikke længere kan rumme de mest sårbare elever, og kommunerne får svært 
ved at finde alternative tilbud, så eleverne kan få den hjælp de har brug for. 
 
Eleverne, der kommer i visitation til Kasperskolen, har massive vanskeligheder. Nogle kom-
mer direkte fra almenskolerne med store udfordringer og andre har været alt for længe i 
tilbud, der ikke har hjulpet dem. Mange af disse elever har langvarige skolevægringsproble-
matikker bag sig. I en længere årrække har Kasperskolen haft succes med at få elever med 
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skolevægring tilbage i trivsel og skole igen. Dette arbejde er meget langsommeligt, ressour-
cekrævende og kræver helt individuelle løsninger, tilpasset den enkelte elev. Med den fore-
slåede besparelse vil Kasperskolen ikke fremover have samme mulighed for at gribe disse. 
 
En anden konsekvens kan være, at det vil være endnu vanskeligere, at kunne føre til af-
gangsprøver i den fulde fagrække, da det ofte kræver en meget differentieret 1:1 indsats. 
Det er derfor ikke sikkert, alle elever i fremtiden vil kunne gå op til afgangsprøve. Hvis nogle 
elever ikke opnår dette mål, vil de have vanskeligt ved at starte på en ungdomsuddannelse 
med efterfølgende jobmulighed. 
 
Det vil også være risiko for indirekte negative konsekvenser for familierne, hvis barnet kom-
mer i mistrivsel og ikke får den hjælp, der er behov for. Det kan resultere i, at familierne ikke 
kan fastholde tilknytningen til arbejdsmarkedet og dermed mulighed for øgede sociale ud-
gifter til følge. 
 
En personalereduktion vil desuden betyde, at tiden til det tætte forældresamarbejde vil blive 
mindre. Det gode forældresamarbejde er en forudsætning for at eleverne trives. 
 
Ved at nedsætte normeringen og kvaliteten af tilbuddet risikerer man, at skolen ikke længere 
kan rumme de mere ressourcekrævende elever, hvilket kan medføre, at kommunerne skal 
ud og finde andre formentlig dyrere tilbud, som medfører merudgifter. 
 
Alternativt forslag 
Til sammenligning kunne et alternativ forslag være en ændret skoleplacering for f.eks. bare 
en enkelt elev fra Ballerup Kommune til et tilbud i mellemformer i tilknytning til almenområ-
det. Det vil give en besparelse på op mod 0,7 mio. kr. pr. elev. Det vil være at foretrække. 
 
Over en årrække har Kasperskolen i samarbejdet med Ballerup kommune arbejdet med, at 
reducere antallet af visiterede elever til skolen og erstattet disse med udenbys visiterede 
elever. Dette har allerede givet en besparelse for Ballerup kommune.  
At fortsætte denne handleplan, vil være en mere ønskelig måde at opnå besparelse for 
kommunen på, som ikke vil gå ud over kvaliteten af tilbuddet. 
 
 
Med venlig hilsen    
 
 
 
Marianne Wogensen (Konst. Skoleleder) 
På vegne af Kasperskolens MED udvalg 
 


