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Folkeskolen er nu kun et år inde i den største forandringsproces på skoleområdet i nyere tid.
Folkeskolereformens mange nye tiltag og mål, kommunens videreførelse af kvalitetsløftet og Børne- og Undervisningsudvalgets fokus på trivselsindsats er alle vigtige og positive tiltag og indsatser til fælles glæde
og gavn for alle børn og unge i Hvidovre.
Skolebestyrelsen bakker fuldt op om dette, men må samtidig overordnet
påpege, at forandringer, tiltag, mål og indsatser af dette omfang fordre
en øget ressourcetildeling og ikke det modsatte.
Holmegårdsskolen er i forvejen udfordret af mange elever på lidt plads,
en klassekvotient på 24,5 elev pr. klasse pr. 14. august 2015, i en utidssvarende bygningsmasse fra 1940. Dertil kommer en øget inklusionsopgave og en lærergruppe, der er som følge af reformen, er blevet sat op i
undervisningstid og ned i forberedelsestid.
Skolebestyrelsen ønsker, at Holmegårdsskolen også fremadrettet er et
attraktivt skoletilbud og en attraktiv arbejdsplads, derfor kan vi ikke bakke op om mindskelse af ressourcetildelingen.

Skolebestyrelsen har følgende kommentarer til Budget 2016
 Implementering af trivselsløft.
Skolebestyrelsen bakker op om de tre overordnede trivselstemaer og de beskrevne trivselsindsatser. Trivselsindsatserne
passer godt ind i det arbejde Holmegårdsskolen allerede gør ift.
trivselsindsatser.
Skolebestyrelsen peger derfor på Model 1.
Ift. finansieringen af trivselsindsatsen peger skolebestyrelsen på,
at dette bør ske ved en opprioritering af skoleområdet og ikke
ved en omallokering af ressourcer indenfor skole- og SFOområdet.

 Retning for folkeskolen.
Skolebestyrelsen er meget tilfreds med ophævelsen af budgetreduktionen på skoleledelse, men er helt klart utilfreds med, at
der nu foreslås en reduktion i det elevbeløb, der tildeles skolerne.
Igen må skolebestyrelsen påpege, at der er behov for en opprioritering af skoleområdet og ikke det modsatte.
Kommunalbestyrelsens vision for Hvidovre er:
"Med omtanke for det enkelte menneske og den generelle velfærd skal Hvidovre Kommune være børnenes og familiernes by
med udfordrende tilbud om læring og fritidsliv".
Dette er en flot og vigtig vision, men det klinger desværre lidt
hult, hvis man samtidig beskærer ressourcetildelingen til skole1

området. Ressourcetildelingen pr. elev i Hvidovre ligger i forvejen langt under gennemsnittet for kommunerne på Vestegnen.
Forøgelse af SFO-taksten.
Da SFO-taksten i Hvidovre Kommune ligger lavt sammenlignet
med de omkringliggende kommuner, bakker skolebestyrelsen op
omkring en forøgelse af denne.
 Eliteidrætsudskolingslinje
Skolebestyrelsen er positivt stemt overfor eliteprojekter og finder
bl.a. at de seneste års arbejde med talenthold, er en positiv udvidelse af skoletilbuddet i Hvidovre.
Skolebestyrelsen kan dog ikke bakke op omkring dette forslag.
Projekt fremstår langt fra at være på plads. Der mangler bl.a. visioner, værdier og fastlagte aftaler med forskellige klubber.
At ressourcerne findes ved en nedskæring af elevbeløbet på folkeskolerne er på ingen måde acceptabelt. Hvis kommunen ønsker et stort og flot prestigeprojekt, der kan profilerer kommunen
udadtil, må man afsætte ekstra midler til dette og ikke ved at forringe det almindelige skoletilbud til børn og unge i Hvidovre.
 Lukkeuge i SFO
Skolebestyrelsen er generelt imod indførelsen af lukkedage i
SFO’en og kan derfor ikke bakke op om dette forslag.
En reduktion på 3,6 % er noget større end den reelle udgift Holmegårdsskolens SFO har i uge 29, hvilket vil medfører en forringelse i de resterende uger.
 Udnyttelse af fritliggende SFO’er.
Skolebestyrelsen har forståelse for, at kommunen ser på andre
anvendelsesmuligheder for disse lokaliteter.
For Holmegårdsskolens SFO Immerkær gælder, at skolen har
fokus på udnyttelse af lokalerne i skoletiden, i det omfang det giver mening.
Lejeaftale af Immerkær og krav om ombygning på skolen, gør
det uinteressant at flytte SFO-Immerkær over på skolen lige nu.
En forhåbentlig forestående om- og tilbygning af skolen løser
problematikken indenfor en overskuelig periode.
En samling af SFO’en på Holmegårdsskolen på sigt giver god
mening pædagogisk og ressourcemæssigt, men det afhænger
som sagt af, at der snarest sker en om- og tilbygning af skolen.
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