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Høringssvar fra Dragørs tre folkeskoler - Spareforslag til budget 2020 

 

Børnene skal ikke betale prisen for manglende økonomistyring 

 

I vores oprindelige høringssvar til budget 2020-2023 fra Dragørs tre folkeskoler bad vi jer politikere 

stoppe udsultningen af Dragørs folkeskoler - og budgettet var heldigvis nådigt for folkeskolerne.  

Desværre holdt den illusion ikke længe og vi står nu overfor nogle drastiske og dramatiske 

besparelsesforslag på folkeskoleområdet, der udspringer af en dårlig kommunal økonomi, en dårligt 

styret kommunal økonomi og uforudsete udgifter - også uden for skoleområdet - der rammer alle 

Dragørs borgere. 

De foreslåede besparelser vil ramme børn i skolealderen hårdt, det vil ramme folkeskolernes ansatte 

og det vil på mange måder gøre skolegangen i Dragør fattigere. Det er derfor ikke nok blot at se på 

foreslåede besparelser i kroner og øre, vi bliver nødt til også at få en politisk prioritering af de 

områder, hvor skolerne skal skære ned.  

Hvilke af Dragør Kommunes skolepolitiske ambitioner er det vi ikke længere skal stræbe 

efter?  

Vi anerkender at alle områder, i den nuværende situation, rammes og må mærke sparekniven - og 

derfor godtager vi også nogle af de foreslåede besparelser. Andre kan vi blive påtvunget. Her må vi 

appellere til, at der tages højde for den omkostning en kortsigtet besparelse kan blive på længere sigt. 

Hvis vi taber udfordrede unge på gulvet i løbet af deres folkeskoletid, så kan de blive en stor 

omkostning senere i livet - menneskeligt og økonomisk. 

Besparelser på kommunens folkeskoler er i konflikt med Kommunalbestyrelsens beslutning på mødet 

den 29. januar 2020 om at arbejde med FN's verdensmål nummer 4: “Kvalitetsuddannelse”. 

Kommentarer til de foreslåede besparelser (R-skemaer) 

Vi har denne gang valgt at kommentere de enkelte forslag, der rammer folkeskolerne i Dragør. 

Kommentarerne er i nummerorden og altså ikke et udtryk for en prioritering af forslagene. 

R5 - Reducere udgifter til fællessamlingen og fællesudgifter til skolebiblioteker 

Dette forslag bør evalueres yderligere af skolernes PLC-koordinatorer, der har indsigt i brugen af 

fællessamlingens materialer. Vi har en bekymring for om besparelsen udebliver, hvis de manglende 

materialer i stedet hentes hjem fra alternative kilder. 

R6 - Ny modtageordning for flygtninge 

Vi er enige i en (løbende) vurdering af de forskellige tilbud der benyttes, så ydelsen tilpasses behovet. 

R7 - Specialskole SFO – undersøge behov 

En løbende vurdering af de tilbud kommunen betaler for er rettidig omhu. Er der SFO-tilbud, der i dag 

ikke benyttes skal vi naturligvis opsige dem og stoppe med at betale for dem. Er der elever for hvem 

det kommunale SFO-tilbud vil være en bedre og ønskelig løsning, så bør dette vurderes i samarbejde 

med forældre og fagfolk - ud fra den enkeltes situation og med tildeling af den rette støtte. Vi ønsker 

ikke at flytte elever til det kommunale SFO-tilbud, hvis argumentet er udelukkende økonomisk. 
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R8 - Rammebesparelse på forvaltningen udviklings- og akutmidler 

Vi ser besparelsespotentialer i de nævnte puljer, der kan opnås gennem andre måder at strukturere 

koordineringen mellem skolerne på (eller nedtone denne inden for nogle fagområder). 

I beskrivelsen af besparelsen på Efteruddannelsespuljen henvises til at der alternativt kan benyttes 

muligheden for Enkeltmandsuddannelse. Denne foreslås dog sparet væk/beskåret i “R51 - 

Reduktioner på centrale tiltag, stabe” og er derfor ikke et alternativ, skulle R51 blive vedtaget. 

Det fører til en situation hvor det er både sværere at rekruttere og vi har leder på skolerne som ikke 

får en lederuddannelse.  

Puljen med Akutmidler nævnes kun i besparelsens titel, men ikke i beskrivelsen. Vi finder det 

uhensigtsmæssigt, hvis denne pulje også berøres, da den er essentiel for de ekstra indsatser, der af og 

til kræves i forbindelse med inklusion og special-tilbud på skolerne. 

R10 - Udskydelse af leasing af nye lærer-computere  

Situationens alvor taget i betragtning forestiller vi os, at er dette et offer lærerne er villige til at bringe. 

R11 - Aflyse Børne- og Ungetopmøde 2020 

Vi støtter dette forslag og anbefaler at det gøres permanent. 

R12 - Diverse budgetreduktioner på forvaltningsniveau skoleområdet 

Disse forslag virker som nogle, der med rettidig omhu allerede skulle have været reflekteret i 

budgettet, så dem støtter vi. 

R13 - Harmonisering af serviceniveau på skoleområdet 

Vi henviser til vores oprindelige høringssvar til budget 2020-23, hvor dette forslag også indgik. Til 

genopfriskning er her et uddrag: 

“Vi kan ikke absorbere endnu en rammebesparelse og grundlæggende mener vi, at rammebesparelsen 

(lanceret som “Harmonisering af serviceniveau på skoleområdet” – R-skema 21) er dybt problematisk: 

● For det første er det en stor og ødelæggende besparelse på skolerne, som vil gøre det endnu 

sværere at drive gode skoler. Budgettet til skolerne er allerede stramt, og endnu en 

rammebesparelse vil gøre det værre.  

● For det andet er det et angreb på skolernes frihed til (inden for en meget begrænset ramme) at 

prioritere. Skolerne i Dragør har hver deres udfordringer og styrker og har derfor prioriteret 

forskelligt for at få enderne til at mødes. En harmonisering på tværs af skolerne vil ødelægge 

ethvert incitament til fremtidige besparelser, der kan prioriteres til at løse opgaver andetsteds 

på skolen, da vi så kan se frem til at få inddraget besparelsen ved næstkommende budget. 

Hermed fjernes enhver tanke om decentral medbestemmelse på skoleområdet.  

● Præmissen bag rammebesparelsen på 2,4 millioner, som foreslået i R-skema 21, er at alle tre 

folkeskoler er ens - og vi kan ikke acceptere at laveste fællesnævner skal blive normen vi 

etablerer for Dragørs folkeskoler. Det har vi netop med tilbageførslen af skolestrukturen til tre 

selvstændige og ligeværdige skoler etableret at de ikke er. Forslaget er derfor ganske enkelt 

urimeligt og afsporet i forhold til de visioner, der ligger i kommunens skolepolitik og mål.” 

Det er forkert at tale om en omlægning fra børnehaveklasseassistenter, når der reelt er tale om en 

reduktion af personale. Vi mener, at det er væsentligt at kunne fastholde antallet af timer med to 

voksne i klasserne i indskolingen. Dette vil blive sparet væk – eller taget fra SFO ressourcerne. Det er 

derfor ikke en omlægning. 

Derudover bakker vi fuldt op om de supplerende bemærkninger i forslaget, som også nævnt i 

indledningen til dette høringssvar: vedtages denne rammebesparelse på skoleområdet, må den følges 

op af en politisk prioritering af de områder, hvor ambitionsniveauet for Dragørs skoler kan sænkes. 

Disse er fastlagt i den gældende Skolepolitik og dennes mål. 
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I tilgift til den foreslåede rammebesparelse læser vi forslaget sådan at skolerne desuden rammes af 

budgetoverskridelsen på specialundervisning og dermed en yderligere besparelse på 2 millioner kroner 

- konsekvenserne heraf kan vi ikke forudse, men de er med til at udhule folkeskole-tilbuddet i Dragør.  

Vi er meget bekymrede for at den nævnte operationalisering vil blive udmøntet i at visiteringen af børn 

til andre kommuner vil blive decentraliseret ud til den enkelte skole, med risiko for at man på dette 

vigtige område ikke længere sikrer ensartethed. Det kan potentielt have uoverskuelige økonomiske 

konsekvenser, for den enkelte skole, såfremt dette ikke forbliver en central forvaltningsopgave og 

centralt budgetteret. 

Det er tydeligt at Dragørs folkeskoler vil få et andet udtryk end de har i dag og at en hel del af de 

aktiviteter, der varierer skoledagen og inspirerer eleverne vil blive skåret væk eller kraftigt reduceret. 

Disse er både aktiviteter, der foregår i det skjulte på skolerne, men gør en stor forskel, samt 

aktiviteter, der er med til at profilere folkeskolerne positivt over for byens borgere og åbner skolerne 

op som en del af det samfund de opererer i. Vi taler udadvendte aktiviteter som festival-uger, 

samfunds-uger, lejrskoler, og stævner, men også indsatser og projekter der knap er så synlige, såsom 

læse-ugler, samarbejde med Den Blå Planet, tidlig matematikindsats etc. 

Vi gør i øvrigt opmærksom på at tvungen afholdelse af 6. ferieuge er overenskomststridigt, jævnfør 

overenskomstens kapitel 5, paragraf 14. Alene det faktum at det foreslås at der kan arbejdes med 

afholdelse af 6. ferieuge kan blive opfattet som indirekte tvang og en helt urimelig situation at stille 

personalet i. 

Overordnet set er præmissen at vi, med de foreslåede besparelser, ikke kan bibeholde det nuværende 

niveau, og vi vil blive udfordret på at overholde lovgivning, blandt andet i forhold til 

ordblinde-indsatser. 

R14 - Afskaffelse af klubpædagoger på mellemtrinnet i skolerne 

Klubpædagogerne spiller forskellige roller på de forskellige skoler. De gør en forskel, som ekstra 

voksne, i de klasser de opholder sig i og deres fravær vil kunne mærkes og have en effekt på 

klassernes trivsel. Klubpædagogerne sikrer for eksempel at klasser kan komme på ture i lokalområdet 

og at der i skoletiden er mulighed for at skabe relationer til de voksne inden børnene skal starte på 

klub. 

R15 - Reduktion af Ungdomsskolens grejbank 

Besparelsen vil påvirke serviceniveauet for skolernes arbejde med åben skole. Vi kan kun acceptere en 

kortsigtet besparelse, der ikke forværrer Ungdomsskolens tilbud. Det er vigtigt, at besparelsen ikke 

betyder, at vedligeholdelse ikke kan lade sig gøre, og vi dermed udhuler kommunens ressourcer og 

mulighed for den variation i undervisningen vi har i dag. 

R29 - Ressourcekorpsets lønbudget reduceres 

Vi kan ikke støtte forslaget om besparelse på ressourcekorpsets lønbudget. Konsekvenserne vil være 

en reduktion i arbejdet med særlige indsatser i dagtilbud, SFO og klub, hvilket især med hensyn til 

kommunens høje inklusionsprocent vil være et forkert sted at spare. 

R37 - Reduktion pulje til sundhedsfremme og forebyggelse 

Vi har i Dragør blandt andet en udfordring med overvægtige elever, der kræver en tidlig indsats, for 

ikke at blive et langsigtet sundhedsproblem. Derfor kan vi ikke støtte en yderligere reduktion i denne 

pulje. 

Besparelser på dette område bidrager ikke til kommunens ambition om at arbejde med FN’s 

verdensmål nummer 3: “Sundhed og trivsel” og de forebyggende indsatser, der var en del af oplægget 

på Kommunalbestyrelsens mini-seminar i november 2019 og den senere vedtagelse i KB-mødet 29. 

januar 2020. 
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Specifikke kommentarer - Dragør Skole 

A1 - Revideret anlægsplan 2020 

Skolebestyrelsen sætter stor pris på, at den projekterede renovering af skolens udearealer forventes 

gennemført som planlagt ligesom projektet med læringstrappen igangsættes. 

Skolebestyrelsen finder det dog yderst bekymrende, såfremt man beslutter de foreslåede ændringer i 

den reviderede anlægsplan, hvor der lægges op til en udskydelse af udskiftning af tag på den lille røde 

bygning og dermed heller ikke renoverer den konstaterede skimmelsvamp i tagetagen og et 

klasseværelse. 

Lige så bekymrende finder skolebestyrelsen det, at man på trods af risiko for påbud, vil udskyde 

etablering af det længe ventede ventilationsanlæg og bygningsændringer i forbindelse med den 

projekterede læringstrappe. Det vil være hensigtsmæssigt at gennemføre tiltagene i den periode, hvor 

der allerede er etableret byggeplads, således udgiften til dette ikke skal gentages. 

Også forslaget om udskydelse af renoveringen af skoletoiletter findes bekymrende, da der over en lang 

årrække har været massive klager over toiletforholdene på Dragør Skole. 

Generelt har Dragør Skole gennem de senere år indarbejdet mulige effektiviseringer og handleplaner 

for at bringe balance i skolens budget. Det er således vanskeligt at se, hvor der skal findes yderligere 

besparelser. 

Specifikke kommentarer - Nordstrandskolen 

R13 - Harmonisering af serviceniveau på skoleområdet 

På Nordstrandskolen har vi, som en del af den økonomiske redningsplan der blev gennemført i 2019, 

allerede implementeret samtlige de forslag, der er listet i rammebesparelsen. Fra udsigten til et meget 

stort underskud, er skolens økonomi nu i balance takket været en dedikeret indsats fra skolen ledelse 

og personale. Det har været en utrolig hård proces for personalet ligesom børnene har mærket de 

konkrete besparelser i hverdagen.  

Udover implementeringen af disse sparetiltag, har skolen måtte afskedige medarbejdere, samtidigt 

med at lærerne på skolen er gået op i undervisningstid. Det er en proces, der har presset skolens 

økonomi til et uacceptabelt niveau, og som har medført, at skolen på mange områder er efterladt uden 

at kunne gennemføre mere end det absolutte minimum. Det er en situation, vi hurtigst muligt ønsker 

os væk fra, så børnene eksempelvis igen kan komme på ordentlige lejrskoler, som er så vigtige for 

klassernes sociale sammenhængskraft.  

Vi har ramt et niveau, som er under det acceptable, og vi skal hurtigst muligt løftes til samme niveau 

som kommunens andre skoler – og ikke være eksemplet på, hvor skrabet en skole i Dragør kan blive.  

Såfremt en rammebesparelse måtte blive politisk besluttet, henviser vi derfor det politiske niveau til at 

tage ansvar for en sådan beslutning og pege helt konkret på hvilke områder, man ønsker at 

nedprioritere yderligere. På Nordstrandskolen har vi vist vilje og bidraget og Skolebestyrelsen vil ikke 

være med til at pege på yderligere besparelser. 

R47 - Reduktion i den kommunale rengøring med 5% 

På skolerne kan vi under ingen omstændigheder acceptere yderligere reduktioner i rengøringen. På 

seneste 3-i-1 måling (arbejdspladsvurdering) for Nordstrandskolen, viser 81% af besvarelserne på 

skolen og 100%!!! af besvarelserne for SFO at rengøringen er utilstrækkelig. I disse tider hvor både 

regering og sundhedsmyndigheder opfordrer til skærpet hygiejne giver det ingen mening at gå i 

modsat retning. 
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Specifikke kommentarer - Store Magleby Skole 

R4 - Reduktion i skolebusafgange 

Da hjemkørsel med skolebus efter SFO-dagens afslutning ikke er en kommunal forpligtelse og i dag 

derfor en ekstra ydelse for forældre i Dragør, der benyttes i begrænset omfang, er vi enige i den 

foreslåede besparelse, vel vidende at det kan vanskeliggøre dagligdagen for nogle familier (især i 

betragtning af den nylige lukning af Sølyst SFO i Søvang). Vi stiller dog spørgsmålstegn ved, hvorvidt 

en optælling i dagene op til jul er repræsentativ for brugen af skolebussen over hele skoleåret. 

Vi kan ikke støtte forslaget om at erstatte skolebusordningen med offentlig trafik, da det vil indebære 

andre udfordringer: 

 - der vil blive lagt beslag på voksen-tid fra skole og SFO både morgen og eftermiddag, da eleverne i 

de små klasser har behov for at blive fulgt til og fra busstoppestedet 

 - køreplanerne for linje 33 fra Søvang skal tilpasses så der undgås lange ventetider 

 - hvis der i Søvang stiger 41 elever på linje 33 vil der ikke være siddepladser nok til alle, hvilket vil 

gøre turen mere usikker end den er med en dedikeret skolebus 

R37 - Reduktion pulje til sundhedsfremme og forebyggelse 

På Store Magleby Skole var det et udtrykt ønske til sidste møde med kontaktforældrene, at fokus på 

sundhed blev øget og det er vores opfattelse at den nuværende indsats virker, omend den allerede er 

ret begrænset. Vi kan derfor ikke støtte en yderligere reduktion i denne pulje.  

Præmissen for vores høringssvar 

Ovenstående kommentarer er givet i god tro og baseret på de besparelsesforslag, der er fremlagt med 

den tydelige overskrift at de er “administrationens”. Vi kender ikke til de igangværende politiske 

sonderinger og diskussioner og kan derfor ikke i vores høringssvar tage højde for forslag og ideer til 

besparelser, der ikke er offentligt kendte. Det begrænser (eller afgrænser) vort svar, men vi forventer 

at den overordnede retning står klart: hvis der skal spares yderligere på Dragørs folkeskoler, så ønsker 

vi at det samtidig politisk udpeges, hvilke områder og mål, der skal skæres på. 

 

Med venlig hilsen 

Heather Krog 

Skolebestyrelsen ved Dragør Skole 

Claes Clevin 

Skolebestyrelsen for Nordstrandskolen 

René Bomholt 

Skolebestyrelsen for Store Magleby Skole 

Side 5 af 5 


