
 
 

Høringssvar vedrørende budget 2019 
 

Holdbar løsning 

Skolebestyrelsen ved Antvorskov Skole har nærlæst høringsmaterialet, og kan se at mange af de 

tidligere års fremsendte besparelsesforslag endnu engang er hevet frem fra skuffen.  

 

Skolebestyrelsen mener, at der er brug for en mere holdbar løsning, hvor der findes de nødvendige 

midler fremfor de årlige besparelsesrunder.  

 

Skolebestyrelsen foreslår i stedet, at kommunalbestyrelsen analyserer på antallet af skoler med 

overbygning, og om der er skoler med forløb fra 0. – 6 årgang, der kan reduceres til færre årgange. 

 

Hver gang der reduceres med en klasse på en skole, spares der 750.000 kroner. Det er vigtigt at 

understrege, at skolebestyrelsen ikke ønsker at nedlægge skoler, men politikerne bliver nødt til at 

se på, hvor der er penge at hente og foretage de nødvendige tilpasninger i forhold til det faldende 

elevtal. 

 

En grundig analyse af ovenstående kan frigøre et provenu i millionklassen. 

 

Decentralisering 

Skolebestyrelsen anbefaler, at der jævnfør det politiske fokus på decentralisering sker en 

tilbageføring af Administrativ service, Kommunale ejendomme, og Rengøring til skolerne. 

Skolebestyrelsen finder det påfaldende, at alle besparelsesforslagene for Børne-og Ungeudvalgets 

område peger ud på de decentrale enheder, mens der ikke peges på besparelser centralt i området 

herunder PUI. Psykologer og sagsbehandlere kan med fordel udlægges til den enkelte skole, da det 

vil medføre en bedre styring af området og vil være medvirkende til at opfylde målet om mere 

bæredygtige enheder.  

 

Råderumskatalogets forslag 1.8.10 

Forslaget om at hæve grænsen for garantitildeling fra 22 til 23 elever finder bestyrelsen aparte, da 

skolebestyrelserne på flere store skoler i en fælles henvendelse til Børne- og Ungeudvalget i foråret 

protesterede over forslaget, som blev forkastet. Den økonomiske skævvridning pr. elev mellem 

skoler er alt for stor. Forslaget rammer igen skoler med klassekvotienter på over 22 elever. Denne 

gang skal 5 skoler svarende til halvdelen af kommunens elever aflevere 3.7 millioner kroner til den 

fælles kasse svarende til ca. 1100 kr. pr. elev. Det er tankevækkende at 11 skoler går fri for 

besparelsen.  

 

Råderumskatalogets forslag 1.8.1.1 

Forslaget vedrørende afskaffelse af svømmeundervisning for kommunens fjerde klassers elever, er 

en voldsom besparelse. Det virker ligeledes forhastet, når der samtidigt i anlægsbudgettet for 2019 

er påtænkt finansiering af en udbygning af svømmehallen med et 50 meters bassin. 

 

Råderumskatalogets forslag 1.8.1.2 

Skolebestyrelsen anbefaler besparelser på møder, konferencer og ledertræf 

 

Råderumskatalogets forslag 1.8.13 

Forslaget om besparelser på lejrskoler og ekskursioner er svært at se det betimelige i, når der i 

forbindelse med skolereformen er vedtaget et øget krav om at leve op til intentionerne om Den åbne 

Skole. 

 

Råderumskatalogets forslag 1.8.1.4 

En besparelse på skole-hjemsamarbejdet vil betyde langt dårligere kommunikation mellem 

udfordrede elever og hjemmene. Det kan kun blive dyrere på den lange bane. 

 
 



 
 

 

Råderumskatalogets forslag 1.8.1.7 

Forslaget om reduktion i ledelsestid er ikke acceptabelt, da ledelsestiden i forvejen reguleres hvert år 

via tildelingsmodellen, når elevtallet enten stiger eller falder. 

 

Råderumskatalogets forslag 1.8.1.9 

Reduktionen i undervisningsmaterialer er nærmest uladsiggørlig, da der i forbindelse med den seneste 

360 graders analyse, blev reduceret på alle udlagte konti for at få retvisende budgetter på 

lærerlønkontoen. 

 

Råderumskatalogets forslag 1.8.1.11 

Forslaget om forhøjelse af forældrebetalingen for SFO og besparelser på SFO materialer virker meget 

urimelig. Den tidligere politiske beslutning om af have fritidshjem i Gl. Hashøj kommune og SFO i 

resten af kommunen giver en forskel, der ikke er hensigtsmæssig. 

 

Råderumskatalogets forslag 1.8.1.12 

Forslaget om fællesledelse på Klostermarken og Slagelse Heldagsskole virker som en god ide, dels 

set i lyset af dimension 2 dels ligger skolerne på samme matrikel.  

 

Bygningsvedligehold forslag 1.6.3.13 

Forslaget om yderligere besparelser på ejendomsservice ved nedprioritering af bygningsvedligehold 

virker underfundigt på skolen, der har afleveret store beløb til Ejendomsservice. Desværre har 

centraliseringen kun medført store forringelser på vedligeholdelsen af skolerne. 

 

Svømmehal - anlæg 

Skolebestyrelsen er stærkt bekymrede over placeringen af en evt. udbygning af Svømmehallen og 

en evt. Springhal på det grønne areal foran Antvorskov Skole. Arealet er et af de få steder, der kan 

benyttes i frikvartererne til leg og ophold for skolens 1150 elever, samt skolens eneste mulighed for 

at dyrke udendørs idræt. Udbygning af svømmehal og evt. springhal vil desuden give endnu større 

udfordringer for det overbelastede parkeringsareal på Sejerøvej.  

En mulig løsning på nogle af udfordringerne kunne være tilkøb af noget af den gamle 

militærnægtergrund. 

 

Nedlæg SUK festivalen 

Når efterspørgslen efter at få unge til at vælge erhvervsuddannelser er så markant, anbefaler 

skolebestyrelsen at nedlægge SUK festivalen. De sparede midler foreslås kanaliseret over i et tæt 

forpligtigende samarbejde med ZBC om at få flere til at gå erhvervsvejen.  

  

Økonomiudvalget forslag 1.1.2.4 om digital post 

Forslaget er en ”gammel traver”, og der er hentet de kroner, der kan hentes ved digital post. På 

skoleområdet bruges der kun porto, når elevernes afgangsprøver skal sendes til censorerne.  

 

 

På vegne af skolebestyrelsen 

 

Søren Ranthe 

Skoleleder 


