
 

 

 

Høringssvar på budgetforslag 2023 og overslagsårene. 

 
Skolebestyrelsen på Hedegårdsskolen vil indledningsvist gøre opmærksom på, at vi på baggrund af 

orientering fra Skoleledelsen på Hedegårdsskolen fortsat ikke finder tildelingsmodellen på gruppeordninger 

hensigtsmæssig. 

 

På baggrund af indhentet information fra Skoleledelsen, er det vores opfattelse, at hele økonomien – som det 

eneste område i Ballerup skolevæsen – er baseret på elevtallet pr. 5/9. På den baggrund tildeles budget i det 

kommende kalenderår, hvilket gør os meget sårbare for forandringer og medfører, at vi er meget lidt 

fleksible. På almenområdet er tildelingen primært klassebaseret og der er en mindre elevpris til 

undervisningsmidler. Vi ønsker os kort sagt en anden model for budgettildeling for gruppeområdet. 

På baggrund af indhentede økonomital fra Skoleledelsen, der viser, at gruppeordningselever koster 

230.000kr./elev (samt udgifter til kørsel) hvorimod dagbehandlingselever koster 650.000 kr./elev (samt langt 

højere udgifter til kørsel), er det skolebestyrelsens klare anbefaling at kigge ind i besparelser på dette 

område. Fx kunne vi rent fysisk få plads til flere elever i gruppeordningerne ved at foretage lidt omflytninger 

af de forskellige institutioner, der ligger i det geografiske område – det vil betyde, at der vil kunne optages 

flere elever i den billigere ordning – og ifølge Skoleledelsen umiddelbart uden pædagogiske eller 

udviklingsmæssige konsekvenser for den enkelte elev. Derudover vil elevernes daglige gang i Ballerup øge 

muligheden for at danne relationer i nærområdet, hvilket antages at øge elevernes daglige trivsel. 

 

Ved seneste budgetaftale er det udmeldt, at der skulle igangsættes en undersøgelse i økonomien i det 

specialiserede område. Kan vi bekræftet at dette er igangsat og samtidigt få en melding om, hvornår der 

foreligger en konklusion på dette arbejde? 

 

BSU B23-01 Generelle besparelser på dagtilbudsområdet. 

Skolebestyrelsen på Hedegårdsskolen forholder sig sjældent til forslag til besparelser på områder uden for 

skoleområdet. Her gør vi dog en undtagelse, da vi anser det som værende særdeles vigtigt, at elever på 

skolen har haft et sundt og udviklingsrigt børneliv i de første fem år af deres institutionsliv. Det er vi nervøse 

for, at børnene ikke vil kunne få med så stor en besparelse. Vi er bekymrede for, at besparelsen kan medføre, 

at et øget antal elever, der starter i folkeskolen, kan stå dårligere og dermed øget risiko for, at flere elever 

ikke kan rummes i almenområdet. Dermed er tiltaget både til skade for børnene og alt i alt kan det ende med 

væsentligt øgede omkostninger fremfor besparelser. 

 

Skolebestyrelsen mener, at Ballerup Kommune er kendt for at prioritere normeringer og gode institutioner – 

og det vil vi fortsat gerne såvel praktisere og være kendt for. 

 

BSU-B23-07 Kliniksammenlægning Tandplejen 

Når der skal spares, mener skolebestyrelsen på Hedegårdsskolen, at sammenlægning af tandklinikken er det 

rigtige sted at spare. Hvis det så samtidigt øger fleksibiliteten og øger muligheden for rekruttering og et 

forbedret fagprofessionelt sparingsrum, så er de 800.000 kr. gode at spare.  

 

 

BSU-B23-08 Øget klassekvotient for 0.-6.klasse 

Dette forslag finder Hedegårdsskolen helt uacceptabelt. En klassekvotient på 25 er i forvejen alt for højt. I 

følge folkeskoleloven skal der være undervisningsdifferentiering, så alle elever får mulighed for at lære bedst 

og på sin egen måde. Det er i forvejen en faglig udfordring, og med dette forslag vil 

undervisningsdifferentiering yderligere vanskeliggøres. Klassekvotient er i øvrigt en vigtig størrelse for 

forældres valg mellem folkeskole og privatskolen, hvilket der i besparelsesberegningen bør tages hensyn til. 



 

 

Samtidigt vil ønsket om, at færre børn ekskluderes fra et meningsfuld fællesskab til en gruppeordning eller 

specialskole, blive sværere at opnå. 

Desuden kan det nævnes, at det helt banalt er vanskeligt med 28 elever i lokalerne. De har simpelthen ikke 

plads nok. 

 

BSU-B23-09 Økologisk frugtordning i folkeskolen.  

Skolebestyrelsen mener, at frugtordningen skal bevares. Dette dels med baggrund i, at Hedegårdsskolen skal 

være en sund skole (vi er også idrætsskole), dels fordi vi generelt øger chancen for, at elever der kommer fra 

hjem, hvor sund mad af forskellige årsager ikke bliver prioriteret, har mulighed for at få et sundt input til 

kroppen. Derudover fortæller lærerne i de mindre klassetrin, at eleverne ofte får frugten lige før de går på 

BFO, hvor mad og frugt tidligere er sparet væk. Det giver dermed børnene et sundt energiboost, der skal 

holde helt hen til de bliver hentet fra BFO. 

 

BSU-B23-10 Lærerarbejdstidsaftalen 

Vi forstår desværre ikke dette forslag, da besparelsen er 0 kr., og der desuden tales om et nulsumsspil. 

Hvorfor er forslaget stillet, når der intet spares? 

 

BSU-B23-11 Inklusionspuljen 

Dette forslag er stærkt urimeligt. Ved seneste budget steg skolens andel af betaling for segregerede elever 

ifølge indhentet information fra Skoleledelsen fra 200.000 kr. til 265.000 kr. En stigning på 33%. Dette 

forslag vil gøre det særdeles vanskeligt at inkludere elever i folkeskolen. I forvejen mener vi, at der er for få 

midler til at få vores elever med udfordringer godt inkluderet. Samtidigt mener vi, at forslaget ikke lever op 

til Ballerup Kommunes Børne–og Ungestrategi, da det ikke vil være muligt, at alle børn og unge kan deltage 

i meningsfulde fællesskaber, da særligt udsatte elever ikke vil kunne få den støtte og opbakning som de har 

brug for. 

 

BSU-B23-12 Ledere på skolen. 

Forslaget om at reducere antal af ledere i skolen er ikke et forslag, vi kan støtte. Forskning peger på, at en 

leder maksimalt må have 20 medarbejdere under sig (og anden forskning endda endnu færre). Skolerne 

ligger i forvejen over dette ledelsesspænd. 

Da Ballerup Kommune indførte den nye skolestruktur, og dermed flere ledere og mere nærværende ledere, 

var en af begrundelserne, at trivslen og karaktergennemsnittet skulle øges. Begge ting er lykkedes. Det er 

skolebestyrelsens vurdering, at det er de pædagogiske ledere, der øger kvaliteten af de fagprofessionelles 

virke gennem ledelsesobservationer af undervisningen. 

 

BSU-B23-13 Elitekommune, ophør af samarbejdsaftalen med Team Danmark. 

Skolebestyrelsen mener, at dette forslag ikke er til gavn for skolevæsenet og i særdeleshed ikke for 

Hedegårdsskolen. Hedegårdsskolen ligger i et område med mange sårbare børn og familier. 

Eliteidrætsklasser og profilskole er netop med til, at Hedegårdsskolen klarer sig glimrende både med trivsel 

og læring. Desuden har kommunalbestyrelsen – som vi forstår det – netop bevilliget Baltorpskolen 3 

millioner netop for at styrke deres mulighed for at blive en profilskole med de afledte positive effekter, som 

det medfører. Alt i alt et forslag, vi absolut ikke kan bakke op om. 

 

BSU-B23-14 Justering af udvidet åbningstid på Ballerups fritidsordninger 

Umiddelbart virker det lidt ulogisk, at fritidsordningerne får budget til flere åbningstimer end de har, så 

måske ville der her være en mulighed for en besparelse.  

 

 

Kultur- og Fritidsudvalgets forslag 

 

Skolebestyrelsen på Hedegårdsskolen finder følgende 3 forslag ærgerlige: 



 

 

• Børnekunstpuljen 

• Grantoftegaard – ingen eller færre køb af kulturelle tilbud 

• Sommerferieaktiviteter 

 

Alle tre er ordninger som er med til at berige vores børns dannelse og børneliv. Det vil være en forringelse at 

spare på disse. 

 

Økonomiudvalgets forslag  

Rengøring, hvad enten det gælder gulve eller toiletter, mener vi ikke det skal reduceres, så længe der er børn 

eller borgere i områderne. Til gengæld er vi villige til at bakke op om, at en reduktion af rengøringen i de 

administrative områder undersøges. 

 

 

På vegne af skolebestyrelsen på Hedegårdsskolen 

 

 

Rasmus D. Jensen, Formand 

 

 

  

 

 


