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Høringssvar til Ballerup Kommune om Samlet oversigt over
administrationens forslag til omstillingscases til budget 2019
Skolebestyrelsen på Skovvejens Skole takker for indkaldelse til høring om direktionens budgetforslag for
budget 2019-2022 samt direktionens omstillingskatalog.
Vi har bemærkninger til følgende punkter i omstillingskataloget:

NR. BSU-01 - BFO – tilpasninger af driftsmidler
Skolebestyrelsen på Skovvejens Skole vil gerne fremhæve den mulighed, at det løbende overskud, der
hævdes, at BFO-området har haft på driftsmidlerne i en årrække, ikke nødvendigvis er et akkumuleret
overskud pr. år. Det kunne tænkes at være et overskud, som BFO-området overfører fra år til år med
henblik på at skabe mulighed for større og nødvendige investeringer. Og i den forbindelse skal det
fremhæves, at et mindre økonomiske råderum gør det vanskeligt at planlægge med større investeringer.
Vi er endvidere bekymret for forringelser af serviceniveauet, da besparelse på driften sandsynligvis vil have
betydning for BFO-områdets mulighed for at skabe pædagogiske relevante og attraktive tilbud for børn i
Ballerup Kommune, og i værste fald kan have konsekvens også for personaleallokeringen, da det er det
eneste sted at tage penge fra til nødvendige driftsomkostninger.

NR. BSU-03 - Salg af Bøtø
Skolebestyrelsen på Skovejens Skole vil gerne påpege, at der i beregningen af besparelsen ved evt. salg af
Bøtø bør indgå, hvad det vil koste at sende kommunes skoleklasser på lejrskole et andet sted. Vi er
bekymrede for, at ved en sådan beregning, så vil kommunen have en meromkostning, da det er sandsynligt,
at lejrturene til et andet sted vil blive dyrere end nu, hvor Bøtø benyttes.
Endvidere skal fremhæves, at en lejrskole er en vigtig faglig, pædagogisk og social understøttende aktivitet
for skoleklasserne i Ballerup.
Endvidere har det en betydning, at lærerne kender lokationen. Viden om stedet giver mulighed for en mere
effektiv og hensigtsmæssig planlægning af lejrskoleturene med dertilhørende aktiviteter. Lærerne ved på
forhånd, hvad der er mulighed for.

NR. BSU-04 - Besparelser på centrale puljer
Skolebestyrelsen vil gerne fremhæve, at efter-/videreuddannelse af ansatte i kommunen giver bedre
kvalitet i de daglige udbud. Endvidere bidrager muligheden for efter-/videreuddannelse og lokal løn til
fastholdelse af kvalificerede og motiverede medarbejdere i kommunen.
Der nævnes en besparelse på driften af hytterne i Egebjerg og Skovlunde. Hvis der er tale om blandt andet
Blokhytten og hytten på Tranemosevej, vil vi gerne påpege, at de ofte bliver brugt som et super fagligt og
pædagogisk læringsrum, hvor både lærer og forældre skaber alsidige aktiviteter for skoleklasserne med
fokus på anderledes læring, bevægelse og udeliv.

NR. BSU-11 - Driftsreduktion på skoleområdet
Skolebestyrelsen finder det uhensigtsmæssigt at skære i driftsmidlerne, når skolerne samtidig skal lave
kreative forløb og skabe indhold for eleverne i den markant længere skoledag.
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Studiezonen skulle gerne give mulighed for skabe en alsidig og understøttende skoledag, hvilket
vanskeliggøres, hvis driftsmidlerne nedsættes. Endvidere skal fremhæves, at rigtig mange af driftsmidlerne
allerede på forhånd er bundet i aktiviteter, der er bestemt af skolelovgivningen.
Et eksempel på, hvor sådanne besparelser vil have en betydning, er linjerne i udskolingen på Skovvejens
Skole. Målet med linjerne er netop skabe alsidige og relevante aktiviteter, hvor også ture ud af huset og
kreative forløb med inddragelse af materiale til produktioner m.m. er nødvendige. Det vil blive
vanskeligere, måske umuligt, med de planlagte nedskæringer.
Skolerne skal øge kvaliteten, men samtidig planlægger kommunen her med færre eksekutioner, lejrskoler
(fx fra to lejrskoler i en skoletid til én) osv. Det, finder vi, er uhensigtsmæssigt og ikke harmonerer med
Ballerup Kommunes ambition om at skabe en skole med vilje.
En del af driften bruges også til at skabe gode ramme for læring. Med denne kommentar vil vi gerne
fremhæve sammenhængen mellem gode lokaler og tilgang til materialer og det læringsudbytte som
eleverne får.
Vi finder, at det er en væsentlig del af det samlede budget, der endnu en gang planlægges at spare på.

NR. BSU-12 - Afskaffelse eller minimering af økologisk frugtordning i skolerne
Vi anbefaler, at ressourcerne brugt til frugt i indskolingen ikke reduceres, men igen gives tilbage til
BFO’erne, hvor rigtig mange børn går sultne over efter en lang skoledag. På denne vis vil ressourcerne
kunne udnyttes maksimalt og også indgå i pædagogiske aktiviteter som snobrødsbagning, julebagning m.m.
udover at sikre, at børnene får mad om eftermiddagen.
Inden der tages stilling til afskaffelse eller minimeringen af frugtordning på mellemtrinnet og i udskolingen,
kunne det være relevant at undersøge kvaliteten af den leverede frugt og muligheden for at modtage ikke
en, men flere slags frugt pr. levering.
Vi finder, at det er vigtig med et tilbud om frugt, når eleverne har en meget lang skoledag, hvilket de har på
mellemtrinet og i udskolingen.

NR. BSU-16 - Besparelse på det opsøgende team vedrørende lukning af Headspace
Vi vil fremhæve, at Headspace er et rigtig godt tilbud til børn og unge i Ballerup kommune og benyttes af
elever på Skovejens Skole.
Skolebestyrelsen finder det tankevækkende, at dette tilbud, der fornyelig er etableret og understøtter
Ballerup Kommunes Børn og unge-strategi, påtænkes at skulle lukkes. Det virker uhensigtsmæssigt og
forhastet, da Headspace sandsynligvis ikke på nuværende tidspunkt rigtigt har fundet sit ståsted og er
blevet kendt som tilbud for børn og unge i kommunen.

NR. BSU-20 - Øget forældrebetaling for BFO
Skolebestyrelse tillader hermed at ytre sin bekymring for, at en øget deltagerbetaling vil have den effekt, at
børn bliver meldt ud og dermed ikke kan indgå i det vigtige sociale liv sammen med deres kammerater, der
finder sted i BFO’en.
Hvis et barn kun går i BFO 2 gange om ugen, fordi mandag er en ekstra lang skoledag og tirsdag og torsdag
går hun til fodbold, så kan en øget forældrebetaling betyde, at de to dage om uge, hvor barnet har stor
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gavn af at være i BFO ikke længere er muligt, da forældrene ikke finde, at pris og udnyttelse af tilbuddet
stemmer overens, og derfor melder barnet ud.
Endvidere kan vi være bekymrede for, at en evt. udmelding af BFO også betyder, at barnet heller ikke får
kendskab til at gå i klub.
Endvidere har vi vanskeligt ved at se rationalet i, at tiden, som børnene har mulighed for at være på
BFO’en, er reduceret på grund af en længere skoledag, og samtidig vil kommunen sætter prisen op for
forældrene.
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