Måløvhøj Skole d. 23. august 2018
Høringssvar fra MED-udvalget på Måløvhøj Skole vedr. budget 2019
MED-udvalget ønsker at kommentere på følgende elementer:
BFO: Tilpasning af driftsmidler
Der gøres opmærksom på, at Måløvhøj Skoles BFO blev reduceret betragteligt fra
budget 2018. En yderligere reduktion – uanset om det er personale eller drift – vil
betyde en yderligere forringelse af BFO. Personalet har brugt det seneste år på at
skabe nye rammer under den tilpassede økonomi – og skal nu reducere yderligere.
Der henvises i materialet til, at der har været et mindreforbrug historisk set. Vi
påpeger, at mindreforbruget bl.a. opstår, når skole og BFO bliver bedt om at stoppe
indkøb som følge af overforbrug på andre områder. Vi er kraftigt bekymrede for
kvaliteten af kerneopgaven, hvis der reduceres yderligere. Det vil betyde kraftige
serviceforringelser over en meget kort periode og de politisk besluttede mål- og
indsatsområder bliver ikke mulige at indfri.
Besparelse på centrale puljer
Besparelser på puljer, der ikke bruges, synes fornuftig. Det er dog vigtigt, at
politikerne er opmærksomme på, at ”mulighederne for at afbøde akutte funktioner og
imødekomme fx politiske ønsker mindskes”, som det fremgår af materialet.
Driftsreduktion på skoler
Der gøres opmærksom på, at der i den seneste årrække p.g.a tilbageholdenhed og
indkøbsstop er behov for en række investeringer. Ligeledes er skolerne i gang med en
større omstillingsproces p.g.a. skolestrukturændringerne og folkeskolereformen –
herunder linjer. Man sætter et nyt projekt i søen og fjerner pengene. Dette kræver
investeringer i både uddannelse og nye undervisningsmaterialer. Besparelser på dette
område, gør det ikke muligt at indfri de politiske målsætninger.
I forvejen bruger skolernes efter centralisering af ejendomsdriften, driftsmidler til
udbedring og nødvendige ændringer af bygningerne for at kunne løse kerneopgaven.
Dette er i forvejen en skjult besparelse.
Afskaffelse eller minimering af økologisk frugtordning i skolerne
MED-udvalget har igennem flere år anbefalet dette fjernet – ikke minimeret. Med de
andre besparelser, der skærer så hårdt tæt på kerneopgaven synes det svært at

forsvare dette tilbud til eleverne. De kan få frugt, men der er ikke penge til
undervisningsmaterialer, lejrskoler eller møbler.

Besparelser på administration
Der gøres opmærksom på, at man i forbindelse med skolestrukturen ansatte flere
ledere. I en tid med mange forandringer, både på kommunalt plan og landsplan, er
der brug for meget ledelse. Yderligere fremgår det af skolestrukturevalueringen, at
der skal ses på, hvordan lederne kommer endnu tættere på medarbejderne. Dette
hænger ikke sammen med en evt. reduktion. Yderligere har kommunen selv
foranstaltet en analyse af ledelsesspændet. Såfremt lederne får for mange
medarbejdere, vil det statistisk set betyde dårligere arbejdsmiljø og større
sygefravær. Der henvises i øvrigt til, at skolestrukturevalueringen netop har været i
høring og afventer politisk behandling. Der bør ikke ændres på styrelsesvedtægter
eller foretages besparelser før behandling af høringssvarene.
I forhold til administration arbejdes der pt. med opgavefællesskaber, hvilket skulle
kunne genere en besparelse over en periode. I forbindelse med implementeringen af
det nye Prisme, må der forventes behov for mere administration decentralt p.g.a.
systemets opbygning. Den ønskede besparelse, der skulle komme som følge af
opgavefællesskaberne, synes svært opnåelig og derfor vil besparelser oveni dette
gøre, at de administrative opgaver, der skal laves, vil blive løst andre steder i
systemet. Der er således risiko for opgaveglidning, der sætter kerneydelserne ud på
et sidespor. Der bør ikke komme besparelser på dette område.
I øvrigt er dette en klar serviceforringelse over for kommunens borgere, hvis
administrationen ikke kan håndtere henvendelser.
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