
 
 
 

 
 
 
Til  
 
Kommunalbestyrelsen i Ballerup 
 
 
 
vedrørende udtalelse til budget 2023 og de følgende overslagsår. 
 
 
Skovlunde Skoles Medudvalg har følgende kommentarer til det af direk-
tionen forelagte budgetudkast for budgetår 2023 og de følgende over-
slagsår. 
 
Vi er glade for, at Ballerup Kommune er en velkonsolideret kommune med 
en sund økonomi og en god vægtning af forholdet indtægter og udgift-
er. 
 
Vi anerkender, at regeringens stramme økonomiske rammer lægger en 
begrænsning på, hvad vi kunne tænke at have som service- og invest-
eringsniveau.  
 
Direktionen har udarbejdet en række forslag til besparelser, hvor vi i MED- 
udvalget kan se det fornuftige i disse. Det kan f.eks. omhandle: 
Nedlæggelse af den økologiske frugtordning(BSU-b23 -09), andre forslag 
af denne karakter. 
 
 Der er også nogle besparelsesforslag, som vi ser mindre positivt på, idet vi 
kan se, at de vil reducere på skolernes mulighed for at arbejde med 
inklusion i en bredere sammenhæng. Det kan f.eks omhandle: 
Øget klassekvotient på 0. – 6. klassetrin(BSU-B23-08), som er et budget-
teknisk forslag som reducerer på tildelingen til skolerne ved at forøge det 
budgettekniske elevtal. 
På Skovlunde Skole kan vi konstatere, at det budgettekniske forslag kan få 
som konsekvens, at vi bliver nødt til at sammenlægge klasser for at sikre, 
at årgange med under 25 elever pr. klasse ikke dræner skolens andre 
årgange/ klasser for muligheden for holddeling, ekstra resurser m.m. 
Vi vil samtidig have den udfordring, Skovlunde Skole i de kommende år vil 
skulle modtage mange af de nye tilflyttere. Ved at have en budgetteknisk 
ramme på 28 før klassens aktiviteter er finansieret, så bliver rummet til at 
indskrive elever mindre, og derved kan vi komme ud for, at vi skal formere 
nye klasser for relativt få tilflyttere. Vi vil derfor opfordre til, at det forvent-
ede stigende elevtal analyseres, så en mere nuanceret model kan beskri-
ves. 
Reduktion af inklusionspuljen(BSU-B23-11) som er en væsentlig ændring af 
finansieringen af den planlagte decentralisering af det økonomiske an-
svar for inklusionsarbejdet. Det betyder, at skolerne får færre midler til at 
løse opgaven med at skabe mellemformer. 
 

 
 

 
  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Den foreslåede besparelse bliver kontraindicerende, idet de enkelte 
skoler vil blive begrænset i, at finde de rette fleksible former, ansætte de 
bedst fagligt uddannede til at varetage den. 

Reduktion af ledere i folkeskolen (BSU- B23 -12) svarende til en leder pr. skole 
forekommer ikke at være baseret på en analyse af, om skolernes ledelse  
lever op til de formulerede politiske målsætninger om ledelse tæt på kerne-
opgaven – men mere ud fra en sammenligning af ledelsesspænd i forskellige 
kommuner. Vi vil opfordre Ballerup Kommune til at se de fremtidige ledelses-
udfordringer i folkeskolen og tage den forventede befolkningsudvikling i 
kommunens byfortætningsindsats med i betragtning. På den måde kan der 
tænkes en fremadrettet løsning og ikke blot en reduktion af ledelsesspændet 
og udgifter til ledelse.  

Justering af udvidet åbningtid i BFO (BSU – B23 – 14). Reduktion af udvidet åb-
ningstid. Antallet af timer reduceres fra 53,25 timer til 52 time pr. bfo barn. Ud 
fra en økonomisk betragtning forekommer besparelsen ikke voldsom – men vi 
vil pege på, at der i de kommende år forventes flere indbyggere i store dele  
af Ballerup Kommune, og at en del af de nye indbyggere vil have behov for, 
at deres børn kan have pasningstilbud, som ikke altid passer ind i en 8 – 16.30 
tidsramme. Der skal derfor lokalt stadigt være mulighed for fleksible åbnings-
tider med ”tynd” børnedækning. Det fleksible arbejdsmarked er på vej – men 
det er ikke rullet ud i alle sektorer, og nogle forældre skal være på arbejde 
inden 7.00 om morgenen.  Derfor kan en reduktion af de yderste åbningstider 
både have en social slagside og samtidig presse nogle forældre i vore vel-
færdsområder – ældresektor, sundhedssektor, politi med ”skæve” arbejds-
tider. 

En evt. vedtagelse af nogle af høringsforslagene forudsætter en høring 
omkring styrelsesvedtægten for folkeskolerne i Ballerup.  Denne vil forsinke 
skolerne budgetlægning for budgetåret 2023. 

 

Med Venlig hilsen 

Per Udesen   Trine Taylor 
Formand for MED  Næstformand for MED 
Skovlunde Skole 
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