Måløvhøj Skole d. 9. september 2018

Måløvhøj Skole Høringssvar om budgettet for 2019.
Skolebestyrelsen bakker op om MED-udvalgets høringssvar, men har derudover
følgende kommentarer om konsekvenser på Måløvhøj Skole ved de foreslåede
besparelser:
Driftsreduktion på skoleområdet 30.30 Folkeskole.
Ved 1% driftsreduktion er de 598 kr. beregnet inkl. Løn som ikke kan reduceres.
Derfor skal besparelser findes på driftsudgifter ekskl. løn på 7.958 kr. pr. elev og
effektiv besparelse bliver 7,5%. Måløvhøj Skole modtager som følge af
socioøkonomisk ressourcetildeling kun 52.407 kr. pr. elev. Derfor er driftsudgift pr.
elev ikke 7.958, men kun 5.194 kr. og derfor mindre end resten af kommunen skoler.
Måløvhøj Skole vil uanset om der reduceres med 0,5 eller 1%, være tvunget til ophør
af lejrskole, indføre madkundskab uden madlavning samt andre tiltag der direkte
berører undervisningen, fordi flere udgiftsposter er fastsat af Ballerup Kommune og
kan ikke reduceres eks. PIIS og IT-serviceaftaler.
BFO – tilpasninger af driftsmidler
I 2017 blev Måløvhøj BFO’s budget reduceret med 1,0 mio. kr. som følge af
Kommunalbestyrelsens beslutning om permanent at ændre ressourcetildelingsmodellen så midler fremover flyttes fra distrikter med godt socioøkonomisk
indeks til distrikter med dårlig socioøkonomisk indeks. I 2019 vil besparelsen være
fuldt indfaset med mindre personale. En 15% besparelse på driftsbudgettet vil
yderligere fjerne 150.000 kr. Måløvhøj BFO har næsten 500 børn spredt i 4 forskellige
bygninger pga. pladsmangel på specielt den ene matrikel som alle har behov for at
inventar, legeredskaber m.v. bliver jævnt udskiftet for at fastholde en interessant BFO
med mindre personale end andre steder i kommunen.
Øget forældrebetaling for BFO
Måløvhøj Skole vil gøre opmærksom at en øget forældrebetaling vil medføre at
forældre i Måløvhøj skoledistrikt, som følge af den socioøkonomiske omfordeling, vil
opleve at merbetalingen går til andre distrikters børn samtidig med at forældrene
oplever færre pædagoger i deres egne børns hverdag.
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