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Høring vedr. Budget 2016 – 2019 

 

Skolebestyrelsen på Baggesenskolen har afholdt møde vedr. budget 2016 -2019 og har besluttet at 

udtale følgende: 

 

Der udtrykkes stor utilfredshed med høringsmaterialets transparens – det er ikke gennemskueligt 

ifht materialet til 1. høringsrunde. 

 

Det opleves som særdeles positivt at de udmeldte besparelser på 120 millioner over 4 år på 

uddannelsesområdet er blevet markant reduceret. Der er dog stadig anledning til bekymringer ifht 

det udmeldte budget. 

 

Man kan altid indregne effektiviseringer og besparelser fremadrettet i budgetter – men skal dog 

være opmærksom på at sådanne kan have øget omkostninger ifht psykisk arbejdsmiljø og øget 

sygefravær. Derfor er bekymringen også stor ifht ”teoretiske” besparelser og effektiviseringer 

omkring sygefravær og reduktion af nærværende ledelse ude på de enkelte virksomheder.  

 

Vi oplever på Baggesenskolen som oftest at blive mødt af ambitiøse ledere og medarbejdere som 

benhårdt arbejder på at levere den bedst mulige kerneopgave med fokus på brugeren – derfor kan 

det opleves som stødende at der skrives i budgetaftalen ” samtidig må vi stille krav til kommunens 

mange dygtige ledere og medarbejdere om at have større ambitioner på egen og borgerenes vegne”. 

Dette bliver altid gjort som udgangspunkt! 

 

Specifikt vil vi gerne udtrykke bekymring vedr.: 

 

 Kilometergodtgørelse. I en stor kommune kommer dette indirekte til at påvirke de enkelte 

virksomheder ifht reduktion i kørselsgodtgørelse. Virksomhederne bruger i forvejen en stor 

del medarbejdertimer til transport – nu forventes det at de enkelte medarbejdere selv 

finansierer en del af dette – dette giver på ingen måde mening ifht omkostninger og 

engagement da størstedelen af møder afholdes centralt i Slagelse. Alternativt må det 

forventes at der stilles kommunale biler til sådanne kørselsformål. 

 Opsigelse af aftale om betalte fridage – kutymedage. Dette må betragtes som en skjult 

besparelse da vi på intet tidspunkt ude på skolerne har fået ekstra ressource til betaling af 

disse fridage. 

 Umiddelbart lyder det fint med alle de besparelser, som er trukket tilbage – men når man 

betragter den samlede besparelsesoversigt over udvalg og politikområder, samt 

gevinstoptimering vil det som minimum udgøre hvad der svare til ca. 1 normeret 

lærerstilling eller ca. 1,5 pædagogstilling i direkte besparelser i den 2. årige budgetperiode. 
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Dette er særdeles bekymrende ifht de udfordringer og forandringer skoler og SFO står med i 

de kommende år med afsæt i skolereformen og Slagelse kommunes skolepolitik! 

 

 

 

Det er positivt at bemærke at bidrag for elever i de frie grundskoler bliver reduceret i 2018. Det 

er ligeledes positivt at der prioriteres udvidelse af antal sagsbehandlere – dette må forventeligt 

påvirke muligheden for fagligt og kompetent samarbejde mellem fx skoler og socialrådgiver 

markant. 

 

 

På vegne af bestyrelsen på Baggesenskolen 

 

 

 

Bettina Kallenbach 

Skoleleder 

 

 

 

 

 


