
Referat af skolebestyrelsesmøde onsdag den 26.august 2020 

 

Til stede var Kirstine Langstrup (ny TR for lærerne og ny medarbejderrepræsentant i skolebestyrelsen), 

Dicte, Jasper, Alice, Kristian, Lennart, Timm og Vibeke. 

 

Der var ingen dagsorden til mødet.  

Målet for mødet var en gennemgang, diskussion og kommentering af besparelsesforslagene inden 

dialogmødet senere samme aften og som input til den høringssvar, skolebestyrelsen skal afgive senest 

mandag. 

 

Til et høringssvar havde skolebestyrelsen følgende kommentarer: 

 

➢ Det ville være interessant at se en opgørelse over omkostninger per elev på skoleområdet i 

Hørsholm kommune over de sidste 6 år sammenlignet de kommuner, vi normalt sammenligner os 

med. 

➢ Som generel kommentar til besparelser på børne- og skoleområdet: Hvordan skal besparelserne 

forstås set i lyset af et stærkt narrativ om det gode børneliv/ det skal være konge at være barn i 

Hørsholm? 

➢ Besparelser på normeringerne på SFO-området vækker bekymring. Hvis tilbudsviften grundet 

nedgang i personale bliver for smal, meldes mange børn ud, fordi forældre og børn oplever for få 

tilbud. Det kan blive starten på en uheldig udvikling, hvor særligt de udsatte børn får færre sociale 

relationer og/ eller hænger ud uhensigtsmæssige steder i bybilledet. 

➢ Færre puljetimer giver færre muligheder for pædagogiske/ tematiske tiltag, som børn og forældre 

savner. Hytteture, lejrskoler, emneuger ol. efterlyses ofte af forældre, som ser disse oplevelser som 

vigtige og minderige i et barneliv. 

➢ Det er meget svært at forestille sig, at vi i 2020 kan spare på digitale læremidler samtidig med, at 

der er evidens for, at de analoge læremidler fortsat er nødvendige. 

➢ En mindre børneramme i SFO hænger dårligt sammen med det behov, vi oplever for at kunne sikre 

kvalitet og variation i tilbud og aktiviteter. 

➢ Ungdomsskolen har en meget vigtig funktion i forhold til kommunens allersvageste unge. Set i 

forhold til TIRU (Tidlig Indsats, Rettidig Udvikling) er det er dårligt sted at spare. 

 

Ref. Vibeke 


