Baltorpskolen – Skolebestyrelsens høringssvar budget 2019-22

BSU – 01 BFO – tilpasninger af driftsmidler
Skolebestyrelsen er bekendt med, at der har været flere årsager til, at der er blevet overført uforbrugte
midler mellem årene. Et godt eksempel er overførslen fra 2017 til 2018, som var målrettet en renovering af
legepladsen, som såvel skolen som BFOen skulle profitere af. Projektet måtte sættes i bero pga.
indefrysning af overførte midler.
De uforbrugte midler er gennem de seneste år dels genereret ved kommunens indefrysninger eller
opfordring til at udvise mådehold, hvilket har medført en større restpulje til over- eller tilbageførsel, og dels
pga. af planlagt opsparing til større investeringer f.eks. indretning af div. værksteder, legepladsmoduler og
vedligehold.
Desuden har det været nødvendigt for styringen af BFO-budgettet at have en buffer, da BFOen er
børnetalsreguleret med en månedlig regulering.
Endvidere har tilgangen til forbrug af midler til aktiviteter i sammenlægningsprocessen mellem de fire
afdelinger været båret af forsigtighedsprincippet, for at undgå et underskud.
Der er fortsat mange aktiviteter ud af huset, som før skolereformen, dog ligger disse fortrinsvis i skoleferier.
En reduktion af aktivitetsmidler kan ligeledes få en konsekvens i forhold til BFOens Mål og
indholdsbeskrivelse, da BFOen er forpligtet til at investere i øget digitalisering, hvilket kræver dyrere
investeringer end BFOerne er vant til, bl.a. i form af IPADs, vedligehold samt løbende opdatering.
BSU – 03 Salg af Bøtø
På Baltorpskolen har man en lang tradition for at tage på sin første hyttetur til Bøtø. Vi har i starten af dette
skoleår haft fire klasser på hyttetur i Bøtø. Det har været et tilbud, som man har benyttet igennem flere
generationer. Såvel forældre som medarbejdere kan referere til deres ophold i Bøtø og har været meget
glade for.
Vi foreslår, at man gør en indsats for, at flere benytter tilbuddet, så udgifterne kan reduceres.
BSU – 04 Besparelse på centrale puljer
Skolebestyrelsen bakker op om forslaget.
BSU – 11 Driftsreduktion på skoleområdet
Vi kan kun bekræfte de i sagsfremstillingen anførte konsekvenser. Vi mener endvidere, at besparelsen vil
underminere kommunens ambition om den højtpræsterende og skabende skole.
BSU – 12 – Afskaffelse eller minimering af økologisk frugt.
Det er skolebestyrelsens vurdering, at frugtordningen efter en vanskelig opstart har rodfæstet sig, dvs. at
eleverne spiser deres frugt og er glade for den. Da frugtordningen ikke direkte bidrager til skolens løsning af
kerneopgaven, kan dette være en oplagt besparelsesmulighed.
BSU – 20 – Øget forældrebetaling for BFO

Skolebestyrelsen kan godt se økonomiske muligheder i at øge forældrebetalingen. Såfremt forslaget bliver
omsat, vil vi rette opmærksomheden på, at Baltorpskolens BFOere ligger i den socioøkonomiske lave del i
Ballerup Kommune, med mange kulturer, nationaliteter og en væsentlig høj grad af udsatte familier.
Der har tidligere fra kommunens side været en skærpet opmærksomhed på begyndende parallelsamfund
specielt i området omkring Rugvænget, hvor mange børn ikke benyttede fritidstilbuddene i området. Når
børn ikke er en del af BFO tilbuddet, er det vanskeligt at få dem ind i klubtilbuddet.
En øget forældrebetaling kan have den negative konsekvens, at økonomisk dårligt stillede familier enten
melder deres barn ud, fordi de ikke har råd til at betale for en BFOplads, eller de prioriterer tilbuddet fra.
Dette er ikke er i tråd med Kommunens sammenhængende Børne- og Ungestrategi. Det kan have den
konsekvens, at 0 – 25 år indsatsen vil svækkes allerede fra skolestart.
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