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Høringssvar vedrørende budget 2019

Skolebestyrelsen på Skovlunde Skole har følgende kommentar til høringsbrevet vedrørende
budget 2019.
Skolebestyrelsen er glad for at man har fundet en midlertidig løsning for køkkenet på Skovlunde
Skole, som i lang tid har været i dårlig stand. Ved at dele om udgifterne vil der blive repareret på
det eksisterende således at det får en forlænget levetid på 3-5 år. Det vil løse problemet nu og her.
Det betyder dog også at Skolebestyrelsen gerne så at man allerede nu begynder at planlægge på
en økonomi der kan erstatte det eksisterende køkken med et nyt om 3-5 år når det eksisterende
ikke længere er anvendeligt.
I budgetforslaget bemærker Skolebestyrelsen at man ønsker at reducere BFO’ens driftsmidler med
15 pct. (BSU-01), samtidig med at man ønsker at hæve forældrebetalingen med 10-30 pct.(BSU20). Der har før været tale om at hæve forældrebetalingen, hvilket fik mange forældre til at
overveje at trække deres børn ud. Hvis man samtidig vælger at reducere driftsmidlerne med 15
pct. betyder det at BFO’en ikke længere får mulighed for at lave aktiviteter når børnene på
BFO’en. Set fra forældrenes side betyder det en højere egenbetaling til en BFO med færre
aktiviteter. Skolebestyrelsen frygter at det vil få en stor del af forældre til at genoverveje BFO’en.
I budgetforslaget ligges der op til en besparelse på 1,5 - 3 mio. d.kr.(BSU-11) svarende til en
besparelse på 298 - 598 d.kr pr. elev. afhængig af hvilket forslag der vælges. Der ligges op til at det
kan medføre et mindre omsætningsniveau i f.eks. udskiftning af bøger og inventar. Det kan
endvidere medføre færre ekskursioner og lejrskoler, hvilket falder i tråd med at kommunen ønsker
at sælge Bøtø (BSU-03).
En besparelse på 298 – 598 d.kr. pr. elev vil komme til at ramme Skovlunde Skole hårdt, både
struktur- og klassekvotientsmæssigt.
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Hvis man vælger at uddele ansvaret for udskolingsstrukturen, og ikke fastholder at der skal være 2
spor på hver matrikel, som der har været stort ønsker om fra Skolebestyrelsen, er
Skolebestyrelsen nervøs for at miste den økonomisk støtte som der eksisterede, når der var
udfordringer med antallet af elever og klasser på en matrikel. Hvis man samtidig ønsker at skære
ned på beløbet pr. elev, sætter det skolen og skolebestyrelsen nogle fremtidige udfordringer, som
Skolebestyrelsen ser som problematiske og uhensigtsmæssige.
Skolebestyrelsen ønsker derfor at henstille til at man ikke foretager en yderligere besparelse på
298 – 598 d.kr. pr. elev. (BSU-11)
Alt dette set i lyset af at man har efterreguleret Skovlunde skoles budget med 500.000,- pga. et
merforbrug på handikapområdet, at KL har efterreguleret med 192.000 d.kr. pga. pris- og lønfremskrivningen, at ansættelsesstoppet på administrationen for hhv. Souschef og distriktskolelederen har kostet skolen 235.000,- samtidig med at man ønsker at spare på beløbet pr. elev.
Sætter det skolen i en presset situation.
Hertil skal nævnes at Skovlunde Skole allerede har et underskud på 300.000 d.kr. Hvilket ikke
fremmer Skovlunde Skoles økonomi og mulighederne for en udvikling på Skovlunde skole., samt
hensynet til at gøre folkeskolen attraktiv.
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