
Til Børne-, Fritids- og Kulturudvalget i Dragør Kommune,

Dragør, 28. februar 2022

Høringssvar fra skolebestyrelsen på St. Magleby skole -
skoledistrikter og den kommende 0. årgang

Skolebestyrelsen på St. Magleby Skole takker for invitationen til at afgive høringssvar
vedr. den kommende 0. årgang, samt orienteringsmødet på rådhuset den 8. februar
2022. Skolebestyrelsen sætter dog spørgsmålstegn ved, om en høring af de enkelte
parter for sig, er det rette værktøj. Sagen kræver en hurtig beslutning med henblik på
at kunne blive implementeret inden opstart af den kommende 0. årgang, samtidig med,
at løsningen skal være bæredygtigt på langt sigt. Derudover berører udfordringen
samtlige Dragørs skoler, hvilket indebærer at løsningen skal tage hensyn til alle tre
skoler. Nogle løsninger vil kræve flere ressourcer til én af skolerne, som have indflydelse
på de ressourcer, der tildeles de øvrige skoler. Skolebestyrelsen på St. Magleby skole kan
i dette høringssvar dog kun tage højde for egen skole.
Udfordringen, og dens indbyggede tidspres, kunne bedre løses med et tæt samarbejde
mellem forvaltningen, udvalget, skolelederne og skolebestyrelser, som mødet den 8.
februar havde skabt en forventning om. Skolebestyrelsen havde tilbudt at deltage i det
lovede tætte samarbejde og det er en misset chance, hvis udvalget ikke gør brug af
dette tilbud og begrænser samarbejdet til en skriftlig høring.

Skolebestyrelsen på St. Magleby skole vil opfordre udvalget hurtigst muligt at
indkalde til et ekstraordinært møde i Det Rådgivende Skoleorgan.

Skoleledelsens udtalelse
Skolebestyrelsen på St. Magleby skole har taget “Udtalelse om indskrivningen til skoleåret
2022/2023” fra ledelsen på Store Magleby Skole til efterretning og støtter ledelsens
vurdering. Såvel løsning af etablering af et ekstra 9. spor, samt løsningen med 8 spor med
større klassekvotient, har begge fordele og ulemper, hvor i begge tilfælde ulemperne
overstiger fordelene. Skolebestyrelsen mener ikke, at den ene løsning er mere attraktivt over
den anden løsning.

Skolebestyrelsen på St. Magleby skole støtter skoleledelsens vurdering af
fordele og ulemper af de foreslåede løsningsmodeller.

Langsigtet og bæredygtig løsning
Der vil være betydelige udgifter forbundet med etablering af et 9. spor, som det fremgår
af ledelsens udtalelse. Dette er ikke begrænset til etablering af en ekstra 0. klasse, men
udgifter vil følge eleverne i alle 10 år på skolen. En eventuel etablering af et ekstra 9.
spor skal i så fald være en permanent løsning, hvor de rette rammer kan skabes for de
ekstra elever og personale.

Til trods for, at en større klassekvotient umiddelbart kan virke mere attraktivt på grund
af de lavere initiale omkostninger, er løsningen ikke uden væsentlige omkostninger.



Udfordringerne med større klasser er velkendte, og kan oftest ikke udtrykkes i kroner og
ører, men vil kunne aflæses på elevernes faglighed og trivsel. Disse udfordringer kan,
dog kun delvis, modvirkes, primært i form af ekstra lærer- og pædagogtimer i klasserne.
Der vil derfor ligeledes være betydelige omkostninger forbundet med denne løsning. Af
sagsakterne fremgår det, at denne løsning vurderes at kunne afholdes inden for
skolernes eksisterende budgetter. Dette vurderer skolebestyrelsen ikke er realiserbart.
Efter de seneste års besparelser og reduktion gennem tildelingsmodellen i 2022, vil disse
ekstra ressourcer skulle hentes fra de øvrige klasser, som vil møde et dårligere tilbud.

Beslutning om etablering af et ekstra 9. spor skal være en løsning, som ikke kun løser
det aktuelle problem med indskrivning til skoleår 2022/23, men sikre en langsigtet og
bæredygtig løsning i årene fremadrettet. Skolebestyrelsen vurderer, at der er for stor
usikkerhed ved de foreliggende prognoser, som f.eks. heller ikke tager højde for eventuel
planlagt byfortætning, m.v. Der kan derfor på dette grundlag ikke peges på den ene
fremfor den anden løsning.

Skolebestyrelsen på St. Magleby skole mener, at beslutning om etablering af et
ekstra 9. spor skal baseres på en langsigtet og bæredygtig løsning.

Skolebestyrelse på St. Magleby Skole bidrager gerne til en eventuel etablering
af et 9. spor på St. Magleby Skole, hvis og når de fulde midler er allokeret til
anlæg, personale, mv., som nærmere beskrevet i skoleledelsens udtalelse, til
etableringsåret og alle efterfølgende år, som varig løsning.

Inddragelse af forældre til kommende 0. årgang
Såvel i de trykte som på de sociale medier kan man læse, at der, meget forståeligt, er
stor usikkerhed blandt forældrene af de kommende 0. klasses elever. Af referat fra
udvalgsmødet den 10. februar fremgår det, at der er overvejelser om, at udsende en
orienteringsskrivelse til de berørt forældre. Skolebestyrelsen mener, at det utvivlsomt er
nødvendigt, at udsende en orientering til de berørte forældre. En orienteringsskrivelse
kan dog ikke stå alene, og skal følges op med et orienteringsmøde for forældre i de
kommende 0. klasser. Dette vil også være en oplagt mulighed for at indsamle flere og
mere diverse ideer og holdninger om de to foreslåede løsninger.

Skolebestyrelsen på St. Magleby skole vil opfordre udvalget hurtigst muligt at
invitere til et borgermøde om elevudviklingen på kort og langt sigt.

Slutteligt vil skolebestyrelsen gentage tilbuddet om, at bidrage til et tæt samarbejde
med udvalg, forvaltning og skoleledelser.

Med venlig hilsen

Erwin Lansing, skolebestyrelsen på Store Magleby Skole


