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Uddybning af høringssvar vedr. budget 2022-25 
 
Skolebestyrelsen fremsender hermed uddybet høringssvar, som kan indgå i Økonomiudvalgets bud-

getbehandling i tillæg til vores kortfattede høringssvar af 12. august 2021. 

 

Skolebestyrelsen henviser igen til at det fortsat er kommunens vision at være børnenes og familier-

nes by, der kan tilbyde høj kvalitet i tilbuddene til børn og unge, og som har fokus på at give hver 

elev en god skolegang med optimale muligheder for udvikling uanset, hvilke forudsætninger det en-

kelte barn har. 
 

Budgetafdækning under Børne- og Uddannelsesudvalget  

Almenområdet, folkeskoler   
Factor 1 – Nettoudgifter 

Skolebestyrelsen finder besparelsesforslagene for 2022 på -2,9 mio.kr. i forhold til 2020 stærkt be-

kymrende.  

En rammebesparelse giver dog som udgangspunkt fleksibilitet til den enkelte skole til at lægge be-

sparelserne der hvor det gør mindst ondt. Alligevel vil resultatet af denne besparelse uden tvivl be-

tyde endnu en forringelse af vores folkeskoler, - herunder af arbejdsbetingelserne for vores børn og 

skolernes ansatte - og dermed sættes vores børns faglige og trivselsmæssige fremtid i fare. Grænsen 

er nået! 

 

Af graf 1 i budgetafdækningen fremgår det at Hvidovre Kommune har en nettodriftsudgift pr. 6-16-

årige på 80.100 kr.  for 2020. Af budgetafdækningen sidste år fremgik det at Hvidovre Kommune 

havde en nettodriftsudgift pr. 6-16-årige på 90.900 kr. i 2018. Der er således sparet 10.800 kr. per 

elev svarende til 11,9%. 

Af figur 4 i budgetafdækningen fremgår det at Hvidovre Kommune i 2020 havde en gennemsnitlig 

klassekvotient på 22,98 som ligger toppen blandt de kommuner vi sammenligner os med. Af tidli-

gere års budgetafdækninger er det fremgået at Hvidovre Kommune i 2018 havde en gennemsnitlig 

klassekvotient på 22,78 og for 2017 var klassekvotienten 22,69 og dermed stigende, hvilket vi også 

oplever på Risbjergskolen, hvor rammerne for vores tresporede skole er sprunget på fem årgange 

for skoleåret 2021-2022. Dette nedbringer dog klassekvotienterne, men giver andre fysiske og ikke 

mindst ledelsesmæssige udfordringer. 
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Høje klassekvotienter i mange af Risbjergskolens klasser medfører at det i mange undervisningsti-

mer er nødvendigt med dobbelt lærerdækning, som der ikke vil være økonomi til. 

Derudover kan besparelser som vi også skrev ved sidste års høringssvar også ramme understøttende 

lærerfunktioner i de kreative fag, tilstrækkelig tid til klasselæreropgaven, mulighed for halvårlige 

skole/hjemsamtaler, forebyggende faglige- samt pædagogiske indsatser, elevsamtaler og meget an-

det. 

Af figur 5 fremgår det at Hvidovre Kommune har en gennemsnitlig skolestørrelse på 479 elever i 

2020 hvilket er mere end 100 elever over landsgennemsnittet på 365 elever. Men Risbjergskolen lå 

på 791 elever per 5. september 2019. Stordriftsfordele har begrænsninger og med Risbjergskolen, 

som er mere end dobbelt så stor som landsgennemsnittet, er der også øgede opgaver i personalele-

delse. 

Af tabel 3 fremgår det at sygefraværet for Hvidovre Kommunes lærere i procent for 2019 er steget 

med 1,0 procentpoint fra 2018 til 5,3% hvilket rangerer Kommunen som nr. 80 blandet landets 

kommuner. Skolebestyrelsen frygter lærerne presses yderligere med store besparelser i 2020 og 

yderligere besparelser i 2021 og 2022 og dermed er der også større risiko for at sygefraværet vil 

stige, hvilket blot presser de resterende lærere yderligere.   

Skolebestyrelsen håber ikke at besparelser har direkte effekt på karaktergennemsnittet ved folkesko-

lens afgangsprøve 9. kl., men som det fremgår af tabel 4, havde Hvidovre Kommune et karakter-

gennemsnit ved folkeskolens afgangsprøve 9. kl. i 2019/2020 på 7,3 hvilket er faldet fra 7,45 i 

2018/2019, hvilket også betyder et fald på 3 pladser til nummer 40 på landsplan i 2019/2020 i for-

hold til 2018/2019. 

Skolebestyrelsen bemærker at måling af sygefravær og karakterer er før besparelser på ledelse gen-

nemført i 2020, som fastholdes de næste par år samt før de ekstra rammebesparelser. Skolebestyrel-

sen frygter yderligere forværring på begge områder med store besparelser. 

Vores lærere og pædagoger er stærkt pressede på manglende tid grundet mange politisk bestemte 

tiltag og vi ønsker ikke at pålægge dem en større administrativ arbejdsbyrde fordi der er mindre le-

delse, administration og service. 

SFO1   
Factor 1 – Normering 

Skolebestyrelsen ser med glæde, at der ikke er lagt op til budgetbesparelser på SFO-området i for-

hold til 2020. 

Af figur 7 i budgetafdækningen fremgår det at Hvidovre Kommune målt på antallet af børn pr. vok-

sen i SFO’erne på 12,33 ligger under gennemsnittet for børn pr. voksen set i forhold til de fem sam-

menligningskommuner. 

Skolebestyrelsen vil i lighed med tidligere år gerne påpege at beregningen af normeringen ikke er 

udtryk for de voksne som reelt er til stede i SFO’en. Der er ikke taget højde for sygdom, afspadse-

ring, studie-indkald, statusmøder, barsel (barslende og barselsvikar tæller som 2 voksne) den reelle 

normering er derfor højere.  

SFO’en er et inkluderende tilbud med plads til alle børn. SFO Risbjerg oplever at der er flere udad-

reagerende børn, der kræver ekstra omsorg.  
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Det er børnenes trivsel der er den vigtigste på SFO’en, derfor gør pædagogerne også et stort og tids-

krævende stykke arbejde i at tage sig af de børn der til tider har behov for 1:1 normering for at 

kunne klare en hel dag i skole og institution. 

Factor 2 og 3 – Driftsudgifter og Forældrebetaling 

Endnu engang foreslås SFO-taksterne forhøjet fra 1.315 kr. i 2021 til 1.340 kr. i 2022.  

Skolebestyrelsen vurderer, at en forhøjelse af forældrebetalingen til SFO uden stigning i serviceni-

veauet kan betyde, at nogle forældre fravælger SFO’en til deres børn, og dermed er der risiko for at 

nogle børn vil tilbringe eftermiddagen hjemme uden kammerater og uden pædagogisk tilknytning.  

Investeringsoversigt (anlægsbudget 2022-2025) 
Skolebestyrelsen ser med tilfredshed at haller ved Risbjergskolen stadig er med i investeringsover-

sigten, men er naturligvis kede af at projektet udskydes et år. Risbjergskolen har mange firesporede 

årgange (selvom skolen er tresporet) og dette presser skolen fysiske rammer inklusive skolens hal-

ler. Nye haller vil forbedre vilkårene for undervisning af skolens elever. 

Risbjergskolen mangler også mekanisk ventilation i nogle lokaler og skolebestyrelsen har noteret 

sig at dette også er med i investeringsoversigten, dog først i etape 2 i 2025. 

Skolebestyrelsen er enig i at lokaler til håndværk og design også på Risbjergskolen kræver en mo-

dernisering for at være tidssvarende og opfylde lovgivningsmæssige krav, hvilket er budgetteret. 

- - -  

Skolebestyrelsen appellerer endnu engang kraftigt til Hvidovres Kommunalbestyrelse om at be-

handle Hvidovres folkeskoler og SFO’er med den allerstørste omtanke, og søge andre økonomiske 

løsninger end drifts- og anlægsbesparelser på disse. 

Vi står naturligvis til jeres rådighed for eventuelle drøftelser, opklarende spørgsmål eller andet. 

 

Med venlig hilsen 
 
Risbjergskolens skolebestyrelse 
 
v/Carsten Gutfeld Telling, formand 


