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Høringssvar d. 13-20. september 2017 
Vedrørende Budget 2018-2021 

 
MED-udvalget og skolebestyrelsen på Baggesenskolen har følgende kommentarer til budget 2018-

21.  

 

Generelle betragtninger 
Ifølge nøgletal for Folkeskoleområdet (6.101) har Slagelse Kommune en 

befolkningssammensætning, der gør, at kommunen har et udgiftsbehov, der er større end 

landsgennemsnittet. På trods af det bruger Slagelse Kommune færre midler på folkeskoleområdet 

end landsgennemsnittet. Vi ser derfor med stor bekymring på, at der lægges op til yderligere 

besparelser på området.  

 

Set i lyset af at Slagelse Kommunes skolevæsen, ifølge tal fra Ministeriet for Børn, Unge og 

Ligestilling, klarer sig dårligere end landsgennemsnittet på en række parametre, er vi meget 

bekymret for de handlemuligheder, der lægges op til på både dagtilbuds- og skoleområdet.  

Sammenlignet med landsgennemsnittet klarer eleverne i Slagelse Kommune sig dårligere end 

landsgennemsnittet på følgende områder:  

 Karaktergennemsnit i de bundne prøver 

 Andelen af unge, der starter og gennemfører en ungdomsuddannelse 

 Trivsel blandt eleverne 

Vi finder det meget vanskeligt at se, hvordan disse fakta skal ændres, når man skærer yderligere 

på dagtilbuds- og skoleområdet 

 

Desuden er vi af den overbevisning, at et attraktivt kommunalt skoleværen kan understøtte 

Slagelse Kommunes bosætningsstrategi, så kommunen kan fortsætte de positive tendenser med at 

tiltrække endnu flere ressourcestærke borgere.  

 

På Landdistriks-, Teknik- og Ejendomsudvalgets område er vi særligt 

opmærksomme på:  

 
Politikområde 6.03 Kommunale ejendomme 

10.6.3.2 Service reduktion på vedligehold af ejendomme 

Forslaget om at revidere Service Aftalen (SLA) så yderligere serviceopgaver bortfalder, hvilket vil 

betyde, at servicen bliver ringere for folkeskolerne i kommunen, finder vi urimelig. Særligt, når det 

tages i betragtning, at folkeskolerne i kommunen i forvejen er blevet trukket af eget budget for at 

finansiere SLA. Nu lægges der op til yderligere en serviceforringelse, hvilket betyder, at vi kan 

forvente ringere vedligehold på skolens bygninger, samt at ledelsen på skolen skal bruge endnu 

mere ledelsestid på dette område.   

 

På økonomiudvalgets område er vi særligt opmærksomme på 
følgende:  

 
Politikområde 1.03 Tværgående områder og initiativer 

10.1.3.1 Muligheder for at reducere udgifterne gennem lavere sygefravær 

På Baggesenskolen finder vi det meget uheldigt, at der lægges op til en fjernelse af puljen til 

langtidssygdom eller alternativt at justere ordningen. Når vi som skole oplever langtidssygdom, er 

der tale om personer, der er i alvorlige helbredsmæssige vanskeligheder, og som hellere end gerne 

vil tilbage på arbejdsmarkedet, når de kommer over deres sygdomsperioder. Vi arbejder i forvejen 

meget strukturereret med at nedbringe sygefraværet og kan ikke se, at en skæring i 

refusionstaksten vil få medarbejdere med alvorlige og nogle gange livstruende sygdomme hurtigere 
på arbejde. Vi frygter at konsekvensen af dette tiltag vi gå ud over medarbejdernes arbejdsmiljø. 
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På Sundheds og Seniorudvalgets område er vi særligt opmærksomme 
på følgende:  

 
Politikområde 7.02 Sundhed og forebyggelse 

10.7.2.1 reduktion i skolesundhedsplejen 

Vi finder det bekymrende at reducere på dette område, da konsekvensen vil mindske muligheden 

for tidlig opsporing af elever, der har sundhedsmæssige og trivselsmæssige problematikker 

herunder f.eks. overvægt, nedsat syn og hørelse. Med tanke på Slagelse Kommunes 

Sundhedsprofil, der viser, at Slagelse Kommunes borgere på en lang række sundhedsparametre har 

det dårligere end landsgennemsnittet, finder vi besparelsen meget uhensigtsmæssig. 

 

10.7.2.2 Reduktion i profylakse 

Reduktionen af den forebyggende tandbehandling og tandpleje for elever i 4. og 6. klasse vil have 

en negativ indvirkning på børnenes udvikling af sunde tandvaner og kostens betydning for tand- og 

mundsundhed. Vi finder derfor denne besparelse bekymrende.  
 

På uddannelsesudvalgets område er vi særlige opmærksomme 
følgende:  
 

Politikområde 8.01 Skoler og SFO 

En lang række af de foreslåede handlemuligheder vil have store konsekvenser for kerneydelsen i 

skolen, hvilket vil gøre det besværligt og særdeles udfordrende at leve op til Slagelse Kommunes 

Børn og ungepolitik og skolepolitik. 

 

10.8.11 Reduktion i SFO materialer 

Det pædagogiske tilbud vil blive forringet, hvilket kan have en konsekvens for andelen af børn, der 

vælger at indgå i det udviklende pædagogiske tilbud, som SFOen tilbyder.  

 

10.8.1.2. Reduktion i undervisningsmaterialer 

Handlemuligheden er en direkte forringelse af kerneydelsen i Folkeskolen. Udviklingen i 

undervisningsmidler har gjort, at store dele af undervisningen i folkeskolen er baseret på IT 

læringsportaler, som giver en lang række didaktiske muligheder for differentiering, fleksibilitet og 

måling af progression blandt eleverne. Disse portaler er dyre. Set i lyset af at der i forvejen er lavet 

besparelser på den centrale pulje til IT på folkeskoleområdet og skolerne i Slagelse Kommune, som 

dermed, i fremtiden, ikke kan benytte centralt indkøbte IT læringsportaler, finder vi det meget 

bekymrende, at der lægges op til en besparelse på dette område.  

 

10.8.1.3 Grænsen for garantitildelingen 

Handlemuligheden er en direkte forringelse af kerneydelsen. Dette forslag til have den konsekvens, 

at Baggesenskolen vil have 723.266 færre kr. at drive undervisning og inklusion for om året. En 

konsekvens der vil betyde, at lærerne skal undervise mere, hvilket vi frygter giver svære 

betingelser for forberedelse og dermed en nedgang i kvaliteten i undervisningen. Desuden kan 

denne handlemulighed have en konsekvens for medarbejdernes arbejdsmiljø. 

 

10.8.1.4 Forhøjelsen af SFO betalingen 

Forslagets konsekvens kan føre til, at færre vil børn vil deltage i SFOens pædagogiske tilbud. Med 

tanke på hvilken funktion SFOen har, særligt for børn, der kommer fra udsatte familier, er vi 

bekymret for, at dette forslag vil gøre, at flere familier vil vælge SFO tilbuddet fra.  

Vi foreslår i stedet følgende model. SFO betalingen fastholdes. Der betales det samme beløb om 

året, men beløbet deles ud på 11 md. Den sidste måned på året gøres gratis. Dette vil betyde, at 

det ikke er attraktivt at melde sit barn ud af SFO i juli måned for at spare en måneds betaling. En 

model, der vil gøre, at vi som skole har bedre mulighed for at lave en rentabel planlægning af 
personaleressourcen, der bruges i SFOen.   
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10.8.1.5 Kostpolitik-puljen reduceres 

Set i lyset af Slagelse Kommunes sundhedsprofil blandt børn og unge, der viser, at børn og unge 

har dårligere sundhed på en lang række områder, finder vi det beklageligt, at der foreslås en 

besparelse på en pulje, der er nedsat til elevaktiviteter inden for kost og motion/breddeidræt. 

Ifølge Slagelse Kommunes Sundhedspolitik 2015-2021 - sunde rammer hele livet, er færre borgere 

end landsgennemsnittet:  

 Fysisk aktive 

 I besiddelse af et sundt kostmønster 

 I besiddelse af et godt mentalt helbred 

Konsekvensen af besparelsen vil betyde, at det vil blive vanskeligere for Slagelse Kommunes 

skolevæsen at arbejde stratetisk med sundhedsområdet.  

Desuden vil denne besparelse vanskeliggøre at leve op til den handleplan på skoleområdet, der er 

lavet i forlængelse af udmøntningen af Slagelse Kommunes ambitiøse Idrætspolitik.   

 

10.8.1.7 Reduktion af udviklingspuljen 

At reducere udviklingspuljen vil betyde, at centralt understøttet initiativer som kan give synergi til 

et fælles skolevæsen vil vanskeliggøres. Dette er problematisk set i lyset af den ambitiøse 

skolepolitik, som bliver vanskeligere at leve op til. Efter der er skåret så meget ind til benet i 

skolernes økonomi, er det vanskeligt at forestille sig, at skolerne vil kunne igangsætte 

udviklingsinitiativer, der kan udvikle Slagelse Kommunes skolevæsen i fremtiden.   

 

10.8.1.8 Reduktion af ledelsestildelingen  

Den nuværende skolestruktur med mange skoleenheder kræver økonomisk tildeling til ledelse. Når 

man nu har valgt denne struktur, er det vanskeligt at forestille sig, at kvaliteten kan opretholdes, 

hvis man skærer i ledelsestildelingen.  

Vi ser et potentiale i, at politikerne tager sit ansvar alvorligt og beslutter en anden struktur, hvor 

der ikke skal holdes liv i de små skoleenheder. Dette vil betyde, at der kan laves et meget mere 

økonomisk bæredygtigt skolevæsen, som samtidig har høj kvalitet.  

 

10.8.1.11 Optimering af 0. klassedannelse 

På Baggesenskolen er vi tilhængere af at forældre frit kan vælge, hvilken skole de ønsker. Vi mener 

ikke, at det er rimeligt, at forældre skal tvinges til at vælge skole inden for eget skoledistrikt, hvis 

de finder en anden skole mere attraktiv. Derfor vil vi fraråde denne besparelse. 

 

10.8.1.12. Reduktion af PUI 

Pædagogisk Udviklings- og Inklusionsenhed er med til at understøtte skolerne med den svære 

inklusionsopgave. Vi ser derfor med stor bekymring på, at der lægges op til at besparelse på den 

understøttelse, som Baggesenskolen har mulighed for at benytte og vil derfor fraråde denne 

besparelse.  

 

4.8.0.0 Udskydelse af anlæg 

Vi finder det betænkeligt, at det foreslås at udskyde anlægsbudgettet på skoleområdet. Der er sat 

midler af til renovering af toiletter og skoleudbygning på baggrund af grundige analyser, og vi 

finder det derfor ikke hensigtsmæssigt at udskyde disse vigtige initiativer. 

 

Notat vedr. justering af tildelingsmodel (almen/special) 

Tiltag 1: Udlægning af midler til enkeltintegration 

Vi finder umiddelbart idéen positiv, da dette forslag giver en større fleksibilitet for skolelederen til at 

understøtte børn, der i perioder er i vanskeligheder. Vi har dog en forventning om, at der laves en 

grundig analyse af fordele og ulemper, inden tiltaget sættes i værk.  
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Tiltag 2: Udlægning af midler til ”vidtgående specialundervisning” (20.2 segregerede 

specialtilbud) 

Vi finder denne model meget betænkelig og kan på ingen måde se nogle fordele ved dette. Det 

virker som om, at øvelsen går ud på at skubbe et vanskelig håndterbart område over på skolerne, 

hvilket vi finder urimeligt.  

Konsekvensen vil betyde et dårligere arbejdsmiljø blandt medarbejderne og en mindre søgning til 

det kommunale skolevæsen  

 

Notat vedr. muligheder og økonomisk potentiale ved ændret ledelsesstruktur på 0-18 års 

området 

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. 

Vi har dog en forventning om, at der laves en grundig analyse af fordele og ulemper i forhold til 

kerneydelsen, inden tiltaget sættes i værk.  

 

Politikområde 8.02 Dagtilbud 

Vi finder det meget beklageligt, at der på dagtilbudsområdet lægges op til besparelser på 

forebyggelsesområdet. Vi frygter, at denne besparelse vil føre til endnu flere elever, der ikke er 

skoleparate og presse andelen af børn, der får vanskeligheder i deres skoleforløb op, så der i 

fremtiden skal bruges endnu flere ressourcer på det specialiserede område.  

 

Politikområde 8.04 Børn, Unge og familie 

Desuden finder vi det bekymrende, at der lægges op til besparelser på en række tilbud under 

Slagelse Familiecenter, der understøtter familier i vanskeligheder. Vi frygter, at disse vigtige 

opgaver nu bliver lagt ud til skolerne at håndtere.  

 

På baggrund af ovenstående vil vi anbefale, at der ikke skæres i budgetterne til skoleområdet, og at 

der fra politisk side undersøges mulighed for at ændre i skolestrukturen (herunder 

skoledistrikterne). 

 

Slutteligt vil vi minde politikerne om overskriften i Slagelse Kommunes Børn- og Ungepolitik,  

 

Alle børn har ret til et godt liv 

 

På vegne af MED-udvalg og skolebestyrelsen på Baggesenskolen 

 

Emil Krapper 

Konstitueret skoleleder 


