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Den 29. august 2013 

 

Høringssvar Budget 2014-2017 

 

Under henvisning til høringsmaterialet fremsendt med brev af 15. august 2013 fra Greve 

Kommune skal Strandskolens bestyrelse hermed afgive sit høringssvar til ændringsforslag 

til Greve Kommunes budget for perioden 2014-2017 på Børne- og Ungeudvalgets område. 

 

Bestyrelsen har med tilfredshed noteret sig, at der med de foreliggende forslag i mindre 

omfang end tidligere års forslag lægges op til besparelser rettet mod skole og SFO, og der 

er på den baggrund en række af forslagene, der ikke giver bestyrelsen anledning til 

bemærkninger. Høringssvaret begrænser sig derfor til en række generelle bemærkninger 

til dels økonomien i skolereformen og dels punktet om køb af tablets til elever. Det kan i 

den forbindelse oplyses, at bestyrelsen ved vurderingen af de enkelte forslag som hidtil 

navnlig har lagt vægt på, hvordan forslaget forholder sig til skolernes kerneydelse – under-

visningen.  

 

Bestyrelsen har som bekendt tidligere foreslået, at skoleområdet gennemgås med 

udgangspunkt i netop kerneydelsen, således at der opstilles, hvad man kunne kalde for 

den minimale skole, som kun indeholder kerneydelsen under hensyntagen til overholdelse 

af lovgivning, overenskomster m.v., som ikke kan fraviges. Herefter kan der så ud fra 

holdninger, politiske ideologier, økonomiske overvejelser m.v. suppleres med forbedringer 

i forhold til kerneydelsen i retning mod den ideelle skole. Hermed ville man få en model for, 

hvordan indtægts- og omkostningsforholdene på de enkelte skoler kunne være, og de 

enkelte skoler kunne så med udgangspunkt i konkrete forhold udover kerneydelserne måle 

sig op imod hinanden. Det er bestyrelsens opfattelse, at denne tankegang også fortsat vil 

kunne inddrages i forbindelse med implementering af den nye skolepolitik.  

 

 

 



Skolereform og økonomi 

 

Der anslås i beskrivelsen af økonomien i forbindelse med skolereformen en 

medfinansiering fra kortere åbningstider i SFO’erne. Bestyrelsen bemærker hertil, at en 

sådan medfinansiering ikke nødvendigvis kan forventes, idet SFO-tiden i forbindelse med 

skolereformen i vidt omfang bliver reduceret, hvorfor det må forventes, at en række 

forældre fravælger SFO.  

 

I forbindelse med lærerlockouten i foråret 2013 er 80 procent af de tilbageholdte løn-

summer tidligere overført til skolerne. Det fremgår imidlertid ikke af høringsmaterialet, hvor 

de resterende 20 procent af de tilbageholdte lønsummer indgår i finansieringen af skolerne 

eller hvor de 1.800.000 kr., som kommunen kompenseres med i forbindelse med skole-

reformen, indgår.  

 

Endvidere fremgår det ikke, hvilke midler der er afsat til videreuddannelse af lærere inden 

for linjefag eller udbygning af de arbejdspladser på skolerne, der må forventes at blive 

nødvendiggjort i forbindelse med skolereformen.  

 

Den længere skoledag, som er et led i skolereformen, må endvidere forventes at skabe et 

ønske om og et reelt behov for at udbygge de fysiske rammer, herunder med – men ikke 

begrænset til – kantinefaciliteter. Det fremgår imidlertid ikke, hvilke overvejelser der er 

gjort om – eller midler der er afsat til – sådanne yderligere anlægsudgifter.  

 

Køb af tablets til elever (forslagsnummer 301.10.04.14)  

 

Bestyrelsen er som anført i dennes høringssvar af 21. maj 2012 om skolepolitikken og den 

digitale skole særdeles positiv over for den del af skolepolitikken, der udgøres af projektet 

med den digitale skole, og det er som anført bestyrelsens opfattelse, at brugen af tablets 

m.v. generelt vil højne læringsmiljøet og øge elevernes indlæring, og at der er tale om et 

ambitiøst, men også relevant og nødvendigt led i fremtidssikringen af skolen og 

læringsprocessen, der må forventes at øge elevernes interesse for undervisning og læring 

og styrke mulighederne for såvel undervisningsdifferentiering som inklusion.  

 

Bestyrelsen finder dog anledning til at påpege, at det er en forudsætning for en succesfuld 

implementering af projektet, at en række service- og forsikringsspørgsmål afklares. 



Bestyrelsen savner i den forbindelse nogle retningslinjer for, om det er kommunen eller 

skolerne, der skal forestå og finansiere servicering af de indkøbte tablets, hvordan 

vedligeholdelse og reparation i øvrigt skal finansieres, hvordan eleven og læreren 

forholder sig i den tid, som det tager, når tabletten er til reparation, i hvilket omfang der 

skal indkøbes erstatningstablets i den 3-årige driftsperiode, og endelig hvem der skal 

forsikre de indkøbte tablets. 

 

Det anføres i forslaget, at SFO’erne bidrager til anskaffelsen af tablets af allerede 

budgetlagte midler med 15 procent fra SFO’ernes ramme. Bestyrelsen bemærker hertil, at 

i forbindelse med at SFO’ernes åbningstid reduceres, og antallet af børn formentlig falder, 

jf. ovenfor, vil SFO’ernes ramme blive mindre med heraf følgende reduktion i denne del af 

finansieringen.  

 

Det skal understreges, at bestyrelsen uanset disse bemærkninger fortsat kun kan gå ind 

for forslaget om køb af tablets. 

 

 

På skolebestyrelsens vegne 

 

 

Bjarne Nørgaard Eriksen 

formand 
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