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Den 29. august 2019

Høringssvar på budgettet fra skolebestyrelsen på Holmegårdsskolen.
Med baggrund i det 4-årige budget forlig, der blev indgået sidste år, har vi i skolebestyrelsen
ingen forventninger om, at der vil komme yderligere besparelser. Vores høringssvar har derfor fokus på, hvor vi mener, at der med fordel kan investeres i Hvidovre kommunes folkeskoler med udgangspunkt i budgetafdækningsrapporten.
Når vi læser budgetafdækningsrapporten, er sammenligningen med andre kommuner svær i
forhold til 2016/17, da der er truffet beslutning om besparelser man ikke kan læse af tallene
for 2016/17. Vi kan ikke læse om de andre kommuner har truffet lignende besparelser eller
om de har investeret i folkeskolen og gabet nogle steder derfor er endnu større.
De største afvigelser i forhold til sammenlignelige kommuner og landsgennemsnittet er på ledelse og administration, og her der allerede truffet beslutning om en besparelse på ledelse
og administration, som vil øge afvigelsen.
Bekymrende at vi skal spare på et område, hvor Hvidovre Kommune allerede ligger under
landsgennemsnit og sammenlignelige kommuner.
En god og nærværende ledelse er en forudsætning for en velfungerende folkeskole – der
skal leve op til større krav og nye justeringer af folkeskolereformen.
Vi mener derfor at administration og ledelse er et sted, hvor der tværtimod skal tilføres flere
penge.
Kompetencedækning
Kompetencedækningen er faldende. Det kan skyldes at undervisningsandelen er steget og at
nyansatte lærere har færre linjefag. Læreruddannelsen er lavet om, så man i dag har færre
linjefag end tidligere. Det har den konsekvens, at det kan værre svært at får dækket kompetence andel og der derfor er et større behov for efteruddannelse end der tidligere har været.
Hvis den skal stige i overensstemmelse med de politiske mål kunne man reducere undervisningsandelen og øge midlerne til efteruddannelse af medarbejdere.
Undervisningsandel:
Der er en stor stigning i hvor meget af medarbejdernes tid, der benyttes til direkte undervisning. Hvidovre Kommune ligger klart over landsgennemsnittet og det går udover lærernes
forberedelse. I Hvidovre kommune underviser lærerne 80 klokketimer mere pr. lærer. Det er
ca. 2,5 lektion om ugen, der er gået fra lærernes arbejdstid til at rette opgaver, forberede undervisning, forældresamtaler osv.
Politiske beslutninger og aftaler
En del af økonomien er bundet af politiske beslutninger og aftaler. Det er bekymrende for det
lokale demokrati og den lokale fleksibilitet på de enkelte skoler, at der politisk vedtages opgaver som den skolen skal løses indenfor den eksisterende ramme.

Specialundervisning
Gruppeordningen op Holmegårdsskolen er en rigtig god og der bliver løftet en stor pædagogiske opgave. Vi kan se, at de elever der i dag bliver visiteret til gruppeordningen er en anden målgruppe end det oprindeligt var tænkt og det bliver sværere og sværere, at få eleverne
inkluderet i den almene folkeskole. Af driftsmæssige årsager kan der være fordele ved at
flytte gruppeordningen til den nye specialskole på Sønderkær, dog kan vi have den bekymring om det pædagogiske tilbud bliver ligeså godt som det vi kender i dag.
Skolebestyrelsen er bekymret for at omlægningen af midler fra de centrale puljer i center for
skole og uddannelse til specialundervisningsområdet kan få negativ betydning for de økonomiske muligheder/rammer på de enkelte folkeskoler.

SFO/Klub
Den kortere skoledag og derved udvidede åbningstid mener vi skal tilføres mere økonomi.
Det der er ført tilbage i forbindelse med dette, svarer ikke til det der blev taget dengang.
Især er klubberne hårdt ramt her.
Det er vigtigt at vores børns fritid også prioriteres højt og at SFO og Klub ikke bliver udhulet,
så det på sigt bliver så ringe et tilbud, at vi som forældre vælger det fra.
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