
 

 

 
 
 

 

Sparekatalog for Børn og Unge 

Skolebestyrelsen ved Skovvangskolen 

 

Skolebestyrelsen ved Skovvangskolen har den 2. november 2022 afholdt ekstra møde for at 

drøfte sparekatalogets forslag til besparelser for Børn og Unge. 

Vi tillader os indledningsvis at udtrykke vores frustration over borgmesteren, rådmændene og 

direktørernes manglende evne til langsigtet at styre og prioritere vores kommunale økonomi. 

Herunder at vores folkeskoler helt åbenlyst nedprioriteres. Og således at vores folkeskoler nu 

også skal bære en så stor del i den aktuelle spareøvelse.  

Desværre synes besparelserne kun beskedent at være placeret på de dele af fællesfunk-

tionerne som servicerer direktører, rådmand og udvalgsmedlemmer langt fra den lokale virke-

lighed ude på vore skoler (eller servicerer de politiske-ikkeselvbærende-tidsrøvende projekter 

på vores skoler). 

Og desværre er besparelserne navnlig placeret på fællesfunktioner som hver dag servicerer læ-

rere og pædagoger med helt virkelig skoledrift på vores lokale skoler. Feks. skaber center for 

læring hver dag i samarbejde med lærere mfl. værdi i undervisningen mv. Og feks. skaber 

indsatserne på læsning og skrivning hver dag i samarbejde med lærere mfl. også værdi i un-

dervisningen mv. Ikke mindst for elever fra mindre ressourcestærke familier. 

Særligt om forslag 1. På Skovvangskolen har vi et godt samarbejde med både Skovvangen 

dagtilbud og Trøjborg dagtilbud. Vi kan være bekymrede for om det er muligt at fastholde det 

gode samarbejde med et stort-fusioneret dagtilbud med så mange afdelinger og dagplejeplad-

ser. 

Særligt om forslag 23. På Skovvangskolen har vi en stor efterspørgsel på vores SFO. Vi kan 

være bekymrede for om det er muligt at fastholde den store efterspørgsel med hævelsen af 

forældrebetaling. Vores skoledistrikt omfatter familier og elever fra alle socioøkonomiske dele 

af kommunen. Og vi kan være særligt bekymrede for om hævelse af SFO-forældrebetaling i 

realiteten særligt vil nedsætte antallet af elever fra mindre ressourcestærke familier. Ikke 

mindst fordi disse elever som oftest har særligt behov for at være en del af SFO-fællesska-

berne. 

 

På skolebestyrelsens vegne 

Ole Laursen, formand 


