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Fra Strøbyskolens skolebestyrelse og Med-udvalg 
 
Høring vedr. budget 2020 – august 2019 
 
Generelle bemærkninger 
Det er vores opfattelse at Stevns Kommunes skolevæsen  i forvejen skåret kraftigt ind til et 
minimum, så hvis  der bliver skåret yderligere, vil det blive en meget stor udfordring at skulle drive 
en skole, der kan give eleverne en god skolegang med trivsel og læring. 

Det er vigtigt med en tidlig indsats, tilstrækkeligt med ressourcer både i skole og SFO, samt hos 
psykologer og sagsbehandlere, så alle elever får den opmærksomhed de har brug og elever, der 
har det svært, får ekstra hjælp i tide. 

Det er skolebestyrelsens holdning, at hvis der skal spares, er det nødvendigt at forholde sig til, 
hvad der er ”skal-opgaver” og hvad der er ”kan-opgaver” for kommunen. 

Balancekatalog 
Overordnet kan vi ikke anbefale nogen af de større spareforslag på skoleområdet. 
Dog kan vi godt anbefale at der spares på svømningen på 5. årg. (forslag 342). 
 
Forslag 331 
Strøbyskolens nuværende model, kan ikke fastholdes, hvis der sker en besparelse i den 
nuværende tildeling. Alle tildelte ressourcer bruges til 0.-1. og kan derved give flere lektioner med 
to voksne. 

Forslag 336 
Ligeledes kan Strøybyskolens indskolingsmodel ikke fortsætte, hvis der reduceres på 0.årg. 
 
Forslag 332, 333 ,338 
Alle forslag kan ikke anbefales, da de tilgodeser de særligt udfordrede elever som vi er forpligtet 
på at gøre en særlig indsats for.  
 
Forslag 339 
Mange elever har kun lidt eller ingen mad med i skole. Strøbyskolen ligger ikke lige i nærheden af 
butikker, hvor eleverne kan købe mad. 
En besparelse på personale vil ikke kunne blive aktuel allerede pr. 01.01.2020 på Strøbyskolen. 
 
Forslag 335A 



 
Strøbyskolen har mange elever og medarbejdere. Der har været et massivt pres på ledelsen i de 
seneste år. En besparelse igen på dette område – lige når den ny tildeling er trådt i kraft kan ikke 
anbefales. 
 
 
Forslag 351 
Ligeledes kan det ikke anbefales, at der skæres på det tekniske personale. Vores bygningsmasse  
og udeområder er slidte og kræver mange timers arbejde. 
 
Forslag 340 
Igen at sætte lærernes undervisningstid op, kan ikke anbefales. Der er mange opgaver ud over 
undervisningen, som lærerne skal løse. Vi vil få svært ved at fastholde og rekruttere lærere, hvis 
man sætter lærernes undervisningstid op. 
 
Forslag 341 
Tildelingen på 8 lek. pr. elev dækker utroligt mange forskellige opgaver. Den største del går til 
skolens læse- mat- og IT-vejledere, samt til at drive et Pædagogisk Læringscenter. Derudover til 
AKT-timer og øvrige holdtimer på årgangene. Der er hårdt brug for holdtimer når skolens klasser 
oftest er på 26-28 elever. 
Derudover går en del af denne ressource til at dække gabet mellem de reelle lønninger og de 
tildelte lønninger. Dette på trods af, at vi faktisk har en meget blandet medarbejdergruppe mht. 
alder og erfaring. 
 
Forslag 337 
Lejrskole er på mange måder godt for eleverne, men det er en kommunal kan-opgave. 
 
Forslag 345,346,347,348,349,350 
Alle forslag er en forringelse af en i forvejen ”skrabet” SFO. Da Stevns Kommune i forvejen ligger 
højt mht. forældrebetalingen, kan en stigning her heller ikke anbefales. 
 

 
 


