
 

 

 

Ballerup, den 8. september 2022 

 

 

MED udvalgets og Skolebestyrelsens høringssvar vedrørende bidrag til 

sparekatalog til budget 2023 

 

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

En øget klassekvotient kan i yderste konsekvens betyde flere klassesammenlægninger 

i løbet af elevens skolegang for at tilpasse klassernes størrelse og dermed økonomien. 

Derudover vurderes det af de fagprofessionelle, at det bliver sværere at nå rundt 

omkring alle børn i klassen med høje klassekvotienter, især i en tid, hvor der stort 

fokus på børn og unges mistrivsel. 

BSU-B23-09 Økologisk frugtordning 

Der opleves et massivt madspild i forbindelse med frugtordningen og en del 

administration omkring ordningen, hvorfor vi anbefaler at afvikle frugtordningen. 

BSU-B23-11 Inklusionspuljen 

Som det fremgår af materialet vil besparelsen betyde en markant reduktion i skolens 

økonomitildeling på over to millioner kroner. Det vil forringe skolens mulighed for 

tilgodese alle børns behov og kan i yderste konsekvens betyde en øget segregering af 

vores elever. Skolevæsenet arbejder målrettet på at etablere flere differentierede 

tilbud for at fastholde flere elever i almenområdet gennem mellemformer. 

Forudsætningerne for at etablere disse tilbud vil blive forringet.  

BSU-B23-12 Ledere på skolerne 

I ledelsesgrundlaget for Ballerup Kommune står:  ”at Ballerup kommune satser på god 

ledelse fordi; der er solid forskningsmæssig dokumentation for, at ledelse tæt på 

kerneopgaven gør en positiv forskel for kvaliteten af det, vi leverer til borgere og 

virksomheder.”  

Ledelsesgrundlaget har til formål at skabe et stærkt fundament for, hvordan ledelse 

udøves i Ballerup Kommune og understøtter Vision 2029 samt er styrende for 

ledelsesopgaven på alle niveauer i kommunen. 

Såfremt der besluttes en ændring i ledelsesnormeringen vil vi opfordre til, at der gives 

en større fleksibilitet i skolens organisering f.eks. ved at give mulighed for at 

organisere skolen fra 0. – 5. klasse og 6. -9. klasse, som vil kræve en ændring i 

styrelsesvedtægten.  



 

 

BSU –B23-14 Justering af udvidet på Ballerup Fritidsordning 

Forslaget tages til efterretning. 

BSU-ØKU23- 08 Nedlægge rengøring ved middagstid på toiletter på skolerne 

Ifølge elevernes trivselsundersøgelser betyder rengjorte toiletter meget for elevernes 

trivsel. Mange børn undlader at gå på toilet i skoletiden, fordi de oplever usoignerede 

toiletter. Det er yderligere en udfordring omkring toiletter som bruges af både skole 

og BFO, da BFOen har åbent til kl 16:45.Derfor er det vigtigt at fastholde nuværende 

rengøringsniveau. 

BSU-B23-09 Reduktion af puljen til hovedrengøring 

Skolens APV som elevernes trivselsmåling peger på behovet for mere rengøring. I 

forhold til arbejdsmiljøet har skolen rengøringen som indsatsområde og er i løbende 

dialog med at optimere rengøringen i dagligdagen. En reduktion af rengøringsniveauet 

vil derfor have betydelig indflydelse på medarbejdernes og elevernes lærings- og 

arbejdsmiljø og trivsel på skolen.  

 

Med venlig hilsen 

Baltorpskolens MED-udvalg og Skolebestyrelsen 


