
 

 

Høringssvar til budgetforslag 2023 og overslagsårene. 

 

 

Skolebestyrelsen på Måløvhøj skole ønsker at indgå aktivt i processen omkring besparelsen. Vi 

mener dog, at forslaget om, at vores område (Børne- og Skoleudvalget) skal spare 31 % i 2023 og 

41 % i 2024 er langt over, hvad der på nogen måde kan forsvares. 
 

BSU B23-01 Generelle besparelser på dagtilbudsområdet 

Skolebestyrelsen på Måløvhøj skole forholder sig normalt ikke til forslag til besparelser på andre områder 

end vores eget.  

Vi vil dog gøre en undtagelse i forhold til forslaget om en “Generel besparelse på dagtilbudsområdet”. Vi 

anser det som særdeles vigtigt, at vores elever har haft et sundt og udviklingsrigt børneliv de første 5 år af 

deres institutionsliv. Det kan vi have en bekymring for, at børnene ikke vil kunne få med en så stor 

besparelse. Skolebestyrelsen er af den opfattelse, at Ballerup kommune er kendt for at prioritere fornuftige 

normeringer og gode institutioner. Det vil vi fortsat gerne være kendt for. 

 

 

BSU-B23-07 Kliniksammenlægning Tandplejen 

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

sted at spare. I den forståelse at fleksibiliteten for brugerne øges. Yderligere vil muligheden for rekruttering 

og et forbedret fagprofessionelt sparingsrum med et større arbejdsfællesskab blive optimeret ved en 

sammenlægning, som vi ser det. På den baggrund kan vi bakke op om besparelsen på de 800.000 kr. 

 

BSU-B23-08 Øget klassekvotient for 0.6.klasse 

Dette forslag finder Måløvhøj skole 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 svært, og med dette forslag vil undervisningsdifferentiering yderligere 

vanskeliggøres. Samtidigt vil ønsket om, at færre børn ekskluderes fra et meningsfuldt fællesskab til en 

gruppeordning eller specialskole blive svære at opnå. Desuden kan det nævnes, at det helt banalt, er 

vanskeligt med 28 9. klasses elever i lokalerne. Der er simpelthen ikke plads nok. 

 

BSU-B23-09 Økologisk frugtordning I folkeskolen.  

Skolebestyrelsen mener, at det er en forældreopgave at sørge for mad og dermed frugt til sine egne børn. 

Samtidigt er det blevet os fortalt, at en del af frugten ikke bliver spist. Derfor bakker vi op om besparelsen på 

1.000.000 kr i denne forbindelse.  

 

BSU-B23-10 Lærerarbejdstidsaftalen 

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

Hvorfor er forslaget stillet, når der intet spares? 

 

BSU-B23-11 Inklusionspuljen 

Dette forslag er helt urimeligt. Ved sidste budget steg skolens andel af betaling for segregerede elever fra 

200.000 kr. til 265.000 kr. En stigning på 32 %. 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 

Ønskes om at reducere på antal af ledere i skolen er ikke et forslag vi kan bakke op om. Forskning peger på, 

at en leder maksimalt må have 20 medarbejdere under sig. Her ligger skolerne i forvejen over dette 

ledelsesspænd.  



 
Da Ballerup kommune indførte den nye skolestruktur, og dermed flere ledere, var en af begrundelserne, at 

trivslen og karaktergennemsnittet skulle øges. Begge ting er lykkes. Samtidigt er det 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 

Hedegårdsskolen. Hedegårdsskolen ligger i et område med mange udsatte børn og familie. Eliteidrætsklasser 

og profilskole er netop medvirkende til, at Hedegårdsskolen klarer sig glimrende både i forhold til trivsel og 

læring. Derudover har kommunalbestyrelsen netop bevilget Baltorpskolen 3 millioner med det afsæt at 

styrke deres mulighed for at blive en profilskole med de afledte positive effekter der følger med.  

 

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

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

måske ville der her være en mulighed for en besparelse.  

 

 

Kultur- og Fritidsudvalgets forslag: 

 

Skolebestyrelsen på Måløvhøj skole finder følgende 3 forslag uhensigtsmæssige: 

 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 klar 

forringelse at spare på disse. 

 

Økonomiudvalgets forslag: 

 

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

borgere i områderne. Rengøring er stadig væsentlig medvirkende til at reducere sygdom, og hindre spredning 

af sygdom generelt. Til gengæld er vi villige til at se på en mindre reduktion af rengøringen i de 

administrative områder. 

 

 

På vegne af skolebestyrelsen Måløvhøj skole 

 

Mia Knudsen, Formand 

  

 

 


