Høringssvar fra skolebestyrelsen ved Dragør Skole vedr. budget 2016 og årene fremover.
Skolebestyrelsen ved Dragør Skole har gennemgået og forholdt sig til det fremlagte budget. Vi
bemærker, at der til skolerne er budgetteret en status quo/mindre besparelse over de næste par år.
Vi opfordrer på det kraftigste skoleforvaltningen og kommunalbestyrelsen til nøje at genoverveje
budgetforslaget for skoleområdet, især henset til at Dragørs skoler kører på absolut minimum og har
svært ved at finde økonomi til den daglige drift og til opfyldelse af de opgaver, som skolereformen
har medført.
Vi noterer os, at der er truffet politisk beslutning om, at der er afsat 2,6 mill. kroner til en ny
ledelseskonstruktion og som vi forventer bliver fremskrevet og pristalsreguleret i årene fremover til
finansiering af de ekstra ledelsesstillinger på skolevæsenet i Dragør.
Vi vil kraftigt advare om at reformpuljen reduceres med 1. mill. kroner som foreslået i
sparekataloget idet Dragør kommune på nuværende tidspunkt ikke helt har udrullet reformen og
Dragør kommune er forpligtet til at opfylde de krav, der ligger om at gennemføre den lovgivning
der er vedtaget i Folketinget.
Endelig gør vi opmærksom på i budgetmaterialet, at der skal foretages en faktuel elevtilretning for
budgettet for Dragør skole Nord fra 2016 for sektor 03 (032201 Folkeskoler), når den allerede i
2016 går fra 30 klasser til 31 klasser og i 2017 til 32 klasser, når Nord forøges med endnu en klasse.
Skolebestyrelsen ved Dragør Skole har over de sidste mange år gentagne gange ved høringssvar
udtrykt vores bekymring for en dalende kvalitet i skolernes undervisning grundet besparelse på
trods lærernes kompetencer og engagement.
Den netop udgivne Cepos rapport viser med al tydelighed, at vor bekymringer for elevernes læring
har været velbegrundet. Dragør er trods demografiske forhold nu bundplaceret i Cepos rapporten,
hvilket ikke er acceptabelt for hverken skolens elever, personale, ledelse eller forældre.
Ambitionsniveauet står ganske enkelt ikke mål med brugernes forventninger og derfor opfordrer vi
politikerne til at genoverveje budgettet. Vi efterlyser på den baggrund en klar udmelding for, hvad
politikerne har gjort sig af overvejelser for at højne kvaliteten markant og hvilken vision de har for
skolevæsnet.
Med venlig hilsen
Skolebestyrelsen ved Dragør Skole
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