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MED-udvalget og skolebestyrelsen på Vestergårdsskolen har først og fremmest nogle overordnede 

overvejelser i forhold til prioriteringerne i spareforslaget. Det har været et politisk ønske, at besparelserne 

skal ramme mindst muligt ude hos børnene og dermed i højere grad ramme administration og ledelse 

længere væk fra kerneopgaven. 

Det undrer derfor, at der er så mange besparelser på konkrete aktiviteter, der foregår med børnene, fx 

punkt 20 og 21 omhandlende events og samarbejder med kulturinstitutioner, samt ophør af de32 (punkt 

16), som netop varetager den digitale undervisning, udvikling og dannelse ude hos børnene. Derimod er der 

sparet et forholdsmæssigt lille beløb på Administration (punkt 49-54, særligt punkt 54) i forhold til et meget 

stort budget på 172 millioner kroner i den afdeling, hvor medarbejderne er allerlængst væk fra børnene. 

Det må efter MED-udvalgets og skolebestyrelsens mening være muligt at spare et noget større beløb på 

forvaltningen, bl.a. ved at nedskalere den politiske betjening.  

Som det vil fremgå af nedenstående, er der desuden en del forslag som direkte eller indirekte er en 

reduktion af skolernes budget, også uden at vi fjerner en opgave. 

MED-udvalget og skolebestyrelsen vil gerne kommentere nogle af forslagene mere specifikt: 

Forslag 1: Fusion af dagtilbud.  

Her foreslås fusion af dagtilbuddene Vestergård og Søndervang. I høringsmaterialet står der, at den eneste 

forskel det vil gøre er, at de skal samarbejde med 2 skoler. Det har dog en anden konsekvens, nemlig at der 

bliver mindre ledelse, og da begge dagtilbud har en del udsatte børn, er der behov for ledelse – fjernelse af 

en dagtilbudsleder vil give opgaveglidning til de pædagogiske ledere, som så har mindre tid til ledelse tæt 

på i dagligdagen. Det er vi bekymrede for. 

Forslag 8: Effektiv arbejdstilrettelæggelse ift. børnehaveklasseledernes undervisningstimetal. 

På Vestergårdsskolen planlægger vi allerede med max. arbejdstid for børnehaveklasselederne, men med 

dette forslag vil der blive en direkte reduktion i skolens budget, som vi så ikke kan indhente ved at højne 

deres arbejdstid. Det betyder, at vi skal finde de penge et andet sted, hvilket vil gå ud over børnene. 

Forslag 11+12: Ændret klassekvotient i specialklasserne på 8. – 10. klasse + Bortfald af pulje til udvikling 

af pædagogisk praksis i specialklasser på indskolingsniveau. 

I 8. – 10. specialklasse er der et stort arbejde i forhold til at gøre eleverne klar til afgangsprøverne, for de 

flestes vedkommende på særlige vilkår. Det koster mange ressourcer fra personalet, og det er slet ikke alle 

eleverne, der har gået i specialklasse i mange år på det tidspunkt, som det nævnes i materialet.  

Begge forslag fjerner ressourcer fra et område, hvor vi som værtsskole ofte må lægge ekstra ressourcer ind, 

da eleverne i specialklasserne generelt er mere udfordrede end tidligere, så flere kræver en-til-en 

undervisning i større eller mindre omfang. Der er derfor ikke plads til besparelser på det område. 

Forslag 16: Ophør af frikøb af ressourcepersoner, der understøtter de digitale processer (De32) 

For et par år siden besluttede byrådet, at alle elever fra 2. – 10. klasse skal have chromebooks. Det er en 

beslutning, der har affødt et stort arbejde ude på skolerne ikke mindst i forhold til anvendelse og 

undervisning i digital dannelse.  



 

 
De32 bruges direkte i undervisningen og sætter teknologi og digital forståelse i enhver afskygning på 
dagsordenen, så der finder praksisnær kompetenceudvikling sted for læreren, og eleven får faglig og 
kompetent undervisning på en måde, det ikke er muligt at håndtere for den almindelige lærer med 
massevis af andre opgaver i kerneydelsen.  
 
Hvis ordningen ikke længere er i drift, skal skolerne af egne midler selv betale for anvendelses- supporten 
eller reducere den lokale support, hvilket skal tages andre steder i budgettet. 
 
Forslag 17: Lukning af Center for Læring 
 
I høringsmaterialet står: 
Ydelserne er primært målrettet skolernes anvendelse af digitale læremidler i undervisningen, 
kvalitetssikring, indkøb, udlån og distribution af analoge læremidler, samt sikre understøttelse af praksis på 
skolerne med fx opdateret viden om læremidler, materialer, tendenser og tiltag. 
 
De fleste lærere oplever, at de ofte er pressede på forberedelsestid, ligesom udviklingen inden for digitale 
læremidler, faglige mål mv går stærkt, så det kan være svært for den enkelte lærer at have fingeren på 
pulsen i forhold til materialer, opdateret viden mv. Der er CFL en stor hjælp i dagligdagen, og udlån af 
materialer er uundværligt. 
 
Forslag 22 + 25: Ændring i andelen af uddannet personale i forbindelse med vidtgående støtteressourcer i 
SFO + Reduktion i ledelsesbudgettet i SFO 
 
Her er igen tale om en direkte reduktion af budgettet til at drive SFO for. De fleste skoler vil ikke kunne 
reducere i ledelsen, uden at det går ud over kerneopgaven, og derfor skal pengene findes et andet sted. 
Når vi taler om børn med vidtgående støttebehov, er det væsentligt, at der er uddannet personale, som 
kan give den rette specialpædagogiske støtte. 

 
Forslag 23: Forhøjelse af forældrebetalingen i SFO 
 
Dette forslag vil med stor sandsynlighed medføre, at flere børn meldes ud af SFO eller aldrig bliver meldt 
ind. Dels vil der være familier, hvor det reelt er svært at få til at hænge sammen økonomisk, dels vil der 
være forældre, hvor det vil blive nedprioriteret, hvis ikke deres barn har brug for SFO i mange timer. Det er 
alt andet lige lettere at arbejde med trivsel og relationer i SFO’en, hvis de fleste fra en årgang er der, og vi 
oplever, at langt de fleste børn profiterer af at være i SFO’en. 
 
Skolebestyrelsen tilslutter sig dette høringssvar og vil gerne udtrykke stor bekymring for spareforslagene, 
der omhandler SFO’en, da en stærk SFO har uvurderlig betydning for udviklingen af god trivsel og de 
fællesskaber, som lægger grunden for et godt skoleliv for alle børn. 
 
Forslag 47: Ændring i IT-supportstrukturen i Børn og Unge 

 
Følgende står i høringsmaterialet: 
Dette har betydet, at supportbehovet i forhold til den tekniske del af IT-landskabet er for nedadgående, 
mens behovet for mere anvendelsesorienteret support i forhold til IT-systemerne stiger i takt med, at flere 
og flere arbejdsprocesser gøres digitale. 
 



Og lidt senere: 
Forslaget skal herunder ses i sammenhæng med forslag 16 om ophør af frikøb af ressourcepersoner der 
understøtter digitale læreprocesser på skolerne (“De32”), hvor der som konsekvens vil ske en reduktion i 
konkret anvendelsessupport på skolerne. 
 
Det er svært at få disse 2 ting til at give mening i sammenhæng. 
 
Vi er enige i, at det der er størst behov for, er den anvendelsesmæssige understøttelse, og skolerne betaler 
i dag et meget stort beløb (omkring 120000 kr/årligt) for at få IT-support, som ikke handler om anvendelse. 
Hvis skolerne kan bruge de penge lokalt på IT-vejledning, vil skolerne kunne varetage en del IT-support selv.  
 
Vi forventer, at analysen af IT-supporten tager højde for det. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
MED-udvalget og skolebestyrelsen på Vestergårdsskolen 
 
 
 

 

 


