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Høringssvar d. 10-18. august 2016 
vedrørende Budget 2017-2020 

 

MED-udvalget og skolebestyrelsen på Baggesenskolen har følgende 
kommentar til budget 2017-20 for uddannelsesområdet. 

 
Nr. 1.8.1.4 Lejrskoler: 

Det er bekymrende at man ønsker at finde besparelse på et område, der af 
både elever og forældre opleves som et gode i folkeskolen. 

Lejrskolerne har både et socialt og fagligt indhold.  
Lejrskolerne understøtter både faglig og social læring blandt eleverne. 

Ved at fjerne muligheden for at kunne tage på lejrskoler risikerer man at 
endnu flere elever rykkes fra kommunens folkeskoler til private- og frie skoler 

som tilbyder lejrskoler på alle årgange. 
Hvis flere elever rykker fra Slagelse kommunes folkeskolen til privat- og 

friskoler vil udgiften (Bidrag til statslige og private skoler) som kommunen skal 
bidrage med stige. Dette er ikke hensigtsmæssigt set i lyset af at Slagelse 

kommune allerede ligger på et højere niveau i bidragssats end 

sammenligningskommunerne samt på landsplan. (jf. Bilag 6.101, Side 38). 
Besparelserne er modsatrettet målsætningerne i forhold til international skole, 

globalisering, sociale mål, klassetrivsel mv. Besparelser her vil betyde en 
forringelse af den borgernære service. Omvendt vil besparelser her ikke 

ramme den daglige undervisning. 
 

Nr. 1.8.1.7 Reduktion SFO-materialer. 
Man skal være opmærksom på at en reduktion på materialer, sender et signal 

om at indholdet i SFO-erne bliver ringere for børnene. Dette skal desuden ses i 
lyset af at man foreslår at sætte forældrebetalingen til SFO op. Dette kan 

medføre at forældre fravælger det lokale SFO-tilbud, hvilket vil resultere i 
personalereduktioner samt serviceforringelser for de borgere i Slagelse 

kommune der fortsat ønsker at benytte SFO-tilbuddet. 
Besparelser her ramme den daglige undervisning. 

 

Nr. 1.8.1.8 Ressourcefordeling inklusionsmidler almenskoler. 
Det er bekymrende at der reduceres i inklusionsmidlerne til almenområdet, 

hvor der de sidste år har været en positiv udvikling med at inkludere elever for 
disse midler. Fremover vil de elever, der allerede er inkluderet på skolerne 

opleve at den støtte og vejledning der tidligere har været bortfalder. Desuden 
vil succesraten vedr. Slagelse Kommunes inklusionsmål blive påvirket negativt. 

Da der desuden ligger forslag om at ændre ressourcetildelingsmodellen, sådan 
at det først er økonomisk rentabelt for den enkelte skole, at have klasser med 

mere end 24 elever, vil konsekvensen fremover være, at der er mere end 24 
elever i hver klasse og en større andel af disse er inklusionsbørn, som der ikke 

er økonomi til at afsætte ekstraressourcer af til. 
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Besparelser på Inklusionsområdet virker absurd i forhold til fokus på tidlig- og 

forebyggende indsats samt det nye visitationsgrundlag. 
Besparelser her rammer den daglige undervisning 

  

Med forslaget er der stor sandsynlighed for at der sker et frafald af elever fra 
almenområdet i kommunens folkeskoler, grundet elevers og forældres 

generelle oplevelse af, at inklusionsopgaven omkring folkeskolen har for stor 
negativ påvirkning af deres eget barns skolegang og de derfor vælger et 

privat- eller frit skoletilbud. 
 

Nr. 1.8.1.6 Reduktion af udviklingspulje. 
Man skal være opmærksom på at det vil få den konsekvens at 

udviklingsniveauet på skoleområdet i Slagelse Kommune blive ringere, hvilket 
er ærgerligt set i lyset af at Slagelse Kommune på landsplan er førende 

omkring udvikling og implementeringen af Synlig Læring på samtlige skoler. 
Det kan blandt andet få den konsekvens at Slagelse Kommune ikke er en 

attraktiv kommune at søge og fastholde lærere og pædagoger i. 
Omvendt vil besparelser her ikke ramme den daglige undervisning. 

 

Nr. 1.8.1.9 Implementering af skolereformen. 
Man skal være opmærksom på at denne pulje finansierer linjefagsuddannelser 

for kommunens lærere. Hvis der sker besparelser på dette område, vil det 
have konsekvens for linjefags-dækningsgraden på Slagelse kommunes 

folkeskoler. 
Politikerne bag folkeskoleforliget har vedtaget at i 2020 skal 95% af al 

undervisning forestås af lærere med linjefagskompetence i faget.  
Omvendt vil besparelser her ikke ramme den daglige undervisning. 

 
Nr. 1.8.1.10 Besparelse på ressourcefordelingen til skolerne. 

Det vil have direkte personalemæssige konsekvenser at reducere på 
ressourcefordelingen. 

Ved en besparelse på ressourcefordelingen påregnes en besparelse på ca. 8 
mio. kr., hvilket svarer til ca. 16 lærerstillinger! Heraf vil man så tilbageføre 6 

mio. kr. til skolerne så de kan finansiere bla. inventar (Dette beløb blev fjernet 

fra skolerne ved sidste budget og ligger nu i Kommunale ejendomme), dette 
virker ikke rimeligt. –og vil helt naturligt resultere i personalereduktioner på 

den enkelte skole. 
Med ændringen af ressourcefordelingen kommer skoler med høje elevtal pr. 

årgang, til at opleve at de bliver reduceret i økonomien for at kunne finansiere 
skoler med lave elevtal pr. årgang.  

 
Det er meget ugennemsigtigt, hvor stort det reelle beløb i besparelsen er, da 

der i forslaget er indregnet en omfordeling af dele af besparelsen der skal føres 
tilbage til vikarmidler ol. Konsekvenserne på den enkelte skole er derfor ikke til 

at gennemskue. 
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Hvordan kan en budgetreduktion give et øget råderum til vikardækning og 
inventar? 

Forslaget må være udtryk for en ide om at kunne omfordele ressourcer. Altså 

at de midler, som spares på de skoler, der har en gennemsnitlig klassekvotient 
over 22 – indgår i en budgetpulje, som fordeles til alle skoler til f.eks. 

vikardækning. 
Besparelser her ramme den daglige undervisning 

  
I bilag nr. 1.1.3.2 vedrørende opsigelse af telefonabonnementer, virker 

det meget mærkeligt at sætte forslaget i høring, da det i forslagets tekst 
påpeges af der med øjeblikkelig virkning kan findes en besparelse på 

1.064.000 kr. i alle fire år –blot ved at opsige inaktive telefonabonnementer. 
 

Generelle betragtninger i forhold til budgetforslagene: 
Baggesenskolen er de seneste budgetår blevet udsat for flere besparelser, 

selvom det 2 årige budgetforlig ikke skulle medføre forringelser for 
skoleområdet.  

  

Indførelsen af Administrativ Service (AS) medførte en besparelse på 277.000 
kr. med den begrundelse, at en central enhed ville være mere effektiv. Dette 

medførte en administrativ medarbejder mindre i skolens administration, men 
ingen reduktion i arbejdsopgaverne. 

Der er en generel oplevelse af, at der er en hel del fejl og mangler i opgaverne 
fra AS side, hvilket betyder at vi på skolen bruger ekstra meget arbejdstid på  

at kontrollere og vejlede AS for at sikre at lønudbetalinger, fakturabetalinger 
oa. er korrekt udført.   

  
Samtidig med oprettelsen af Administrativ Service overgik skolens 

servicepersonale til Ejendomsservice og budgettet til vedligehold, varme, el, 
løn mm. blev flyttet.  

Konsekvensen af dette er, at skolen ikke længere har samme serviceniveau. 
Hvor vi før har haft muligheden for at drøfte og prioriterer opgaver mm. med 

vores servicemedarbejdere skal alt nu gå via Kommunale Ejendomme som 

også er dem som træffer beslutningerne. Dette forringer skolens muligheder 
for at optimere ressourcerne til gavn for skolens brugere. 

  
Sidst men ikke mindst har skolen ikke længere rengøring i sommerferien, da 

dette også er sparet væk. Beslutningen medfører en forringelse af 
medarbejdernes og elevernes arbejdsmiljø og skolens æstetiske læringsmiljø.  

  
Vi erfarer nu, at der er stillet besparelsesforslag for 16 millioner på 

uddannelsesområdet, hvor de 12 millioner rammer skolernes kerneområder.  
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Dette til trods for at det beregnede indeks for skoleområdet er 5 % under det 

forventede udregnede udgiftsbehov pga. af befolkningssammensætningen i 
kommunen.  

  

Udgiftsniveau, indeks 99,8  
Beregnet udgiftsbehov, indeks 104,2  

Beregnet serviceniveau, indeks 95,8 
Kilde: Uddannelsesudvalget – Forslag til budget 2017-2020 side 37. 

  
På baggrund af ovenstående vil vi anbefale, at der ikke skæres yderligere i 

budgetterne og at der fra politisk side undersøges mulighed for at ændre i 
skolestrukturen (Herunder skoledistrikterne). 

En ændring i skolestrukturen vil give mulighed for at skabe faglige og 
økonomisk bæredygtige skoledistrikter. 

Pt. oplever mange skoler med højt elevtal pr. årgang, at der bliver reduceret i 
økonomien for at kunne finansiere skoler med lave elevtal pr. årgang. 

 
Hvis det ikke er muligt at undgå besparelser, skal besparelserne findes på 

områder der ikke påvirker kerneopgaven, dvs. ikke medfører øget 

forældrebetaling, øget pres på lærernes undervisningstid og dermed ringere 
kvalitet i undervisningen, samt forringelser i forhold til inklusionsindsatsen 

 
På vegne af MED-udvalg og skolebestyrelsen på Baggesenskolen 

 
Thomas Dvinge Baun 

Konst. skoleleder 


