
 

 

ENGHAVESKOLEN 
 

Skolebestyrelsens bemærkninger til Budget 2019 

 
Skolebestyrelsen tilslutter sig MED-udvalgets høringssvar suppleret med nedenstående 

bemærkninger. 

 

Det kan undre, at der overhovedet peges på besparelsesforslag, som går ud over 

Enghaveskolens målgruppe, der tilhører de mest sårbare børn. Dette særligt, når der fra 

politisk hold for området er meldt ud, at disse målgrupper ikke vil blive ramt af besparelser. 

Kommunens legitimation for at forhøje skatteprocenten var netop, at der skulle tilføres 

midler til daginstitutions- og skoleområdet. Enghaveskolen fik i den forbindelse tilført 

356.000 kr. Nu er der lagt op til, at der samlet set skal fjernes et anslået beløb på knap 

2.000.000 kroner, altså en reduktion på 1.644.000 kr. 

 

 

Vedr. forslag 2.2 SKA 2 om reduktion af serviceniveauet på Enghaveskolens 

Børnehave - Særlige dagtilbud. 

 

I sparekataloget er der fremført nogle mulige konsekvenser. Skolebestyrelsen ser 

udelukkende en reduktion i personalestaben som den eneste reelle besparelsesmulighed. De 

øvrige fremførte konsekvenser er meningsløse. Der er anført eksempler som bortfald af 

fejring af fødselsdage, ridning og svømning. Bortfald af fødselsdage som en aktivitet er i 

forvejen ikke ekstra ressourcekrævende. Udgifterne til de nævnte aktiviteter som svømning 

og ridning er så minimale, at det ikke giver mening at inddrage disse aktiviteter. Det er netop 

vigtigt, at der kan tilbydes aktiviteter uden for matriklen, da målgruppen også har behov for 

et "andet" miljø, for at kunne lære. Målgruppen er qua sit handicap i forvejen afskåret fra at 

deltage i almene idrætstilbud. Personaleforbruget er det samme som ved andre aktiviteter i 

børnehaven. Det ville udelukkende være driftsudgiften, der kunne spares, hvilket udgør en 

ubetydelig del set i sammenhæng med den foreslåede besparelse. 

 

Det kan konstateres, at den stigning, der har været i antallet af børn, der visiteres til et 

specialiseret tilbud, er udtryk for, at Enghaveskolens Børnehave er i stand til at løse denne 

specialiserede opgave. Det skal yderligere påpeges, at Enghaveskolen i forvejen sparer 

kommunen et betragteligt beløb for individuel ledelse, sekretariat og teknisk service, da 

skole og børnehave har fælles drift. Enghaveskolen er den eneste institution i hele 

kommunen, som har samdrift af Børnehave og Skole. 

 

Man må gå ud fra, at børnene visiteres ud fra et professionelt og faglig grundlag. På trods 

af, at børnetallet er steget og fortsat vil stige, stiller man krav om, at de økonomiske rammer 

skal reduceres. Dette er i strid modsætning til de politiske udmeldinger, og det må 

konstateres, at tilliden hertil står for fald i tilfælde af, at området vil blive ramt af en 

besparelse. 

 



 

Vedr. forslag 2.10 SKA 10: Reduktion i tildeling af tilskud til Odensebørn i 

specialtilbuddenes SFO/klub 

 

I sparekataloget er der fremført nogle mulige konsekvenser. Skolebestyrelsen ser 

udelukkende en reduktion i personalestaben som den eneste reelle besparelsesmulighed. 

Dermed vil det blive nødvendigt med en væsentlig reduktion i den samlede ugentlige 

åbningstid, da de tilbageværende personaleressourcer ikke rækker til at dække det aktuelle 

pasningsniveau. Målgruppen har brug for tæt voksenkontakt. En yderligere reducering på 

de anførte 25% vil helt givet øge risikoen for uhensigtsmæssig og udadreagerende adfærd. 

En supplerende konsekvens vil være, at der skal indføres sommerferielukning i minimum 

2-3 uger, såvel i Børnehave som i Skole. 

 

 

Sammenfatning 

 

På baggrund af det ovenfor anførte skal skolebestyrelsen opfordre til, at Enghaveskolen og 

Børnehaven ikke på ny rammes af besparelser, men tværtimod friholdes. Skole og 

Børnehave opfylder en væsentlig mission for nogle børn, som er specielt udfordret. Her er 

det strengt nødvendigt, at der fortsat kan ydes en tidlig indsats, både set i et trivselsmæssigt 

og et økonomisk langsigtet perspektiv. Dette vil helt givet være til gavn for kommunens 

økonomi. 

 

Skolebestyrelsen er bekymret for, om det mere bliver opbevaring af en i forvejen hårdt 

udfordret målgruppe, end det bliver undervisning, hvis personalegruppen skæres yderligere.  

 

Det skal hermed også anføres, at den udmeldte høringsfrist fra den 16. til den 19. november 

kl. 10.00 er aldeles uacceptabel og uanstændig. 

 

 

På vegne af skolebestyrelsen 

Jens Peter Henriksen 

 


