6. september 2018
Vedrørende budgetforslag, Ballerup Kommune
MED-udvalget på Hedegårdsskolen har drøftet direktions budgetforslag.
Generelt mener vi ikke, at der skal foretages reduktioner på skole- og BFO området.
dette gælder også det specialiserede område.
Inden for de sidste tre-fire år har Skole og BFO været under store
forandringsprocesser. Det kræver tid og ro på området, at få så store forandringer
gennemført. Her tænkes især på den landsdækkende skolereformen og på den for
Ballerup Kommune gældende nye skolestruktur.
Ved reduktion af skolens driftsmidler vil det have betydning for aktiviteter med
eleverne, undervisningsmaterialer; som bøger, digitale læremidler (som vi ikke
længere får refusion på) m.m., udskiftning af møbler, lejrskoler, udskiftning af chrome
books og øvrige IT-udstyr m.m. Hvilket MED-udvalget synes har en stor betydning for
eleverne på Hedegårdsskolen.
I forslag reduceres driftsmidler for BFO’erne med 15%, hvilket MED-udvalget anser
som betydeligt i forhold til den daglige drift.
Der er en bekymring for, at hvis forældrebetalingen stiger for BFO, vil forældre helt
fravælge BFO for deres børn, for at spare det samlede beløb til BFO plads. Hvilket kan
betyde, at det går ud over fællesskaber for barnet. Man skal samtidig være
opmærksom på at udgiften til privatskolerne inkl. fritidstilbud ikke er meget større
end udgiften til BFO, hvilket kan gøre at mange af de stærke familier vil vælge en
privatskole, når prisforskellen er så minimal.
Salg af Bøtø kan betyde at skolen får større udgifter til lejrskole. Hedegårdsskolens
elever har stor glæde af at komme ud og opleve andre steder.
I forhold til forslag om yderligere ressourcer til skolernes læringsmiljø (specialiseret
undervisning), fremgå i teksten, at det foreslås, at udgifterne kan nedbringes ved
hjælp af at øge gruppestørrelsen i gruppeordningerne hertil. Derudover er det kun 3
år siden, at normeringen sidst blev øget i gruppeordningerne. Vi skal gøre
opmærksom på, at vi på Hedegårdsskolen i nogle af grupperne i forvejen er udfordret
på plads i klasselokalerne og fællesarealer. Men således at der ikke kan komme
yderligere flere elever ind i de klasser.
MED-udvalget vil anbefales, at hvis der skal ske besparelser på skoleområdet, at det
så er frugtordningen der afskaffes.
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