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Skovvejens Skoles MED udtaler følgende til budgethøringen 2019-22

MED har på MED-møde onsdag d. 7.9.2016 drøftet fremsendte budgetmateriale og omstillingscases til budget 2019 og har følgende bemærkninger til følgende sager:
BSU-01
BSU-03
BSU-04
BSU-11
BSU-12
BSU-16
BSU-20

BFO - tilpasninger af driftsmidler
Salg af Bøtø
Besparelser på centrale puljer
Driftsreduktion på skoleområdet
Afskaffelse eller minimering af økologisk frugtordning i skolerne
Besparelse på det opsøgende team vedrørende lukning af Headspace
Øget forældrebetaling for BFO

BSU-01 BFO - tilpasninger af driftsmidler
MED vurderer, at reducerede driftsmidler til BFO’erne vil medføre et ændret og lavere
aktivitetsniveau for børnegruppen, både med hensyn til tiltag i intuitionen, samt ture
og udflugter. BFO’ens tilbud har ikke været nedadgående efter skolereformen, tværtimod arbejdes der med at kvalificere indholdet yderligere, så målsætninger mv., som
beskrevet i ”Mål – og Indholdsbeskrivelser for BFO i Ballerup kommune”, opfyldes.
BFO’ernes overførte driftsmidler er ikke oparbejdet i et budgetår, men skal ses som et
overskud overført fra år til år.
BSU-03 Salg af Bøtø
MED frygter dyrere lejrskoler for skolerne, da Bøtø har en fornuftig pris. Den forventede merpris på lejrskoleafvikling pålægges skolernes budget og kan i værste konsekvens betyde, at lejrskoler på 5 årgang nedlægges.
MED påpeger, at der er kvalitet i at have mulighed for at afholde lejrskoler i et kendt
område.
BSU-04 Besparelser på centrale puljer
MED påpeger, at udgifterne flyttes ud på skoler og institutioner. MED ønsker at bibeholde de centrale puljer men at tilpasse deres størrelser efter det reelle forbrug over en

årrække. Det vil give en besparelse. Det giver en sikkerhed for de decentrale enheder,
at der er et lille sikkerhedsnet ved krisesituationer.
BSU-11 Driftsreduktion på skoleområdet
MED er meget bekymret – både over størrelsen og over konsekvenserne. Som skrevet
betyder det færre materialer til undervisningsbrug, færre turer ud af huset, hvilke ikke
spiller særlig godt sammen med Åben Skole og Linjer i udskolingen og mulig reduktion
af lejrskole. Da skolerne er rammestyret, vil besparelsen i praksis meget let betyde, at
der blive sparet på den decentrale pulje, således af fx holdtimer, to-lærere timer eller
ressourcetimer kommer i spil som besparelsesmulighed, hvilke i sidste ende betyder et
forringet serviceniveau især til de mest udsatte børn og færre medarbejdere til at løfte
opgaven.
BSU-12 Afskaffelse eller minimering af økologisk frugtordning i skolerne
MED forslå i lighed med tidligere, at frugtordningen for de yngste elever (0.-3. årgang)
henlægges til BFO.
Frugt til mellemtrin og udskoling halveres, hvorved der opnås en besparelse.
BSU-16 Besparelse på det opsøgende team vedrørende lukning af Headspace
MED opfatter Headspace som en meget velfungerende tilbud, som rammer en udsat
målgruppe. MED mener ikke, der er et rigtigt sted at spare, da det rammer skævt.
BSU-20 Øget forældrebetaling for BFO
MED kan frygte, at en øget forældrebetaling for BFO vil betyde, at flere forældre fravælger at benytte BFO’en som fritidstilbud for deres barn. Dette er ikke hensigtsmæssigt, da
BFO’ens mange sociale aktiviteter og fællesskaber betragtes som et vigtigt elementer i
bestræbelserne for at skabe et sammenhængende Skole & Fritidstilbud for alle indskolingsbørn i Ballerup kommune.
For de ældste børn, der efterhånden får en løsere kobling til BFO, arbejdes der målerette med en kvalificeret overgang til kommunens klubber.
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