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Fælles høringssvar til Lyngby-Taarbæk Kommune
Skolerådet for alle skolerne i LTK har fælles behandlet det kommunale politiske budgetforslag. Vi kan konstatere,
at den tidligere udvikling, hvor der af flere omgange er blevet sparet på skoleområdet, er standset. Vi håber på,
at dette er udtryk for et andet syn på skoleområdet og en accept af, at udvikling og ambitioner må gå hånd i
hånd med et retvisende budget. Skolerådet håber endvidere, at udviklingen ikke blot er standset, men også er
vendt: vi ønsker et budget, der giver plads til højere ambitioner og en væsentlig udvikling af skole- og
fritidsområdet.
Det skal nævnes også her: Corona-restriktionerne rammer fortsat
Vi kan ikke sige ”2020” uden at sige Corona eller Covid-19. Begivenhederne har udfordret os alle; vi har set
nye måder at undervise og lære på, nye måder at være sammen på, og også nye måder at indrette de
fysiske rum på. Der er mange forskellige holdninger til, hvordan skolerne har klaret sig igennem, og der kan
derfor ikke på nuværende tidspunkt trækkes en entydig konklusion. Det er dog klart, at der skal indhentes
en del arbejde – ikke kun fagligt, men også socialt blandt eleverne. Derudover går der fortsat en del
undervisningstid med rengøring, håndvask m.m. Tid, der går fra undervisningen – og tid, som skolerne ikke
kompenseres for længere.

På fritidsområdet har den lange nedlukning – for klubberne helt op til sommerferien – betydet, at der er et
stort fald i antallet af tilmeldte elever. Især klubberne har været hård ramte af kommunens beslutning om,
at forældrene kunne straks-udmelde deres børn, da ressourcer tildeles ud fra antallet af tilmeldte elever pr.
måned. Også fritidsområdet vil derfor i lang tid kunne mærke de økonomiske konsekvenser af Coronatiltagene.
Skolerådet vil derfor opfordre kommunalbestyrelsen til, at skolerne, herunder fritidstilbuddene, i en
længere periode kan blive kompenseret for det tydelige tab, der er forbundet med nedlukningen, de øgede
udgifter til rengøring m.m.
Tidligere års besparelser kan stadig mærkes
De besparelser, omlæggelser og effektiviseringer, der har præget skoleområdet i de seneste 10 år, kan fortsat
mærkes. Den seneste demografiske udvikling – som bl.a. har presset dagtilbudsområdet – vil også kunne
mærkes på skoleområdet, og Skolerådet stiller sig derfor undrende overfor det faldende børnetal, som er
bærende for budgetudviklingen op til år 2025. Derudover kan vi nævne det øgede pres på specialområdet,
centralisering af en lang række administrations- og driftsopgaver, flytning af ejendomsdriften, en udhuling af
skoleledernes økonomiske råderum, og sidst – men ikke mindst – vedligeholdelsesefterslæbet på bygninger og
udendørsarealer.
Den sårbarhed og det pres, som har præget skolerne i Lyngby-Taarbæk i mange år nu, og som Skolerådet i sidste
års budgethøringssvar tydeliggjorde, er fortsat til stede. Selv om der ikke gennemføres yderligere besparelser på
området i det fremlagte budget, balancerer vi stadig på kanten af, hvad der kan betegnes faglig ansvarlig drift af
skolerne. Der er kun lige råd til det mest væsentlige, og efter flere år, hvor alt andet end selve kerneydelsen er

skåret væk, begynder sliddet at kunne mærkes. Det er ikke længere en selvfølge i Lyngby-Taarbæk, at skolerne
ligger i landets top. Det er heller ikke længere en selvfølge, at kommunen kan rekruttere de dygtigste lærere.
Flere kommuner tilbyder de samme vilkår ift. arbejdstid og -sted som Lyngby-Taarbæk Kommune, og en ny
central arbejdstidsaftale har udlignet de største forskelle kommunerne imellem. Når det samtidig er dyrt at
bosætte sig i kommunen, kræver rekruttering af de bedste lærere, at vi kan lokke med andet og mere.

Der skal sås, gødes og vandes, inden der kan høstes – også på specialområdet
Skolebestyrelserne i kommunen har for nylig afgivet et høringssvar omkring en omstrukturering af
specialområdet, hvortil der henvises. Det fremgår af budgetforslaget, at eventuelle økonomiske konsekvenser af
omstruktureringen ikke er indarbejdet i budgettet endnu. Vi ønsker derfor at gøre opmærksom på, at en
omstrukturering vil koste ressourcer på den korte bane for at kunne give resultater (herunder besparelser) på
den lange bane. Ressourcer, som der p.t. ikke er afsat budget til.
Vores ønske er fortsat det samme: Lad os være ambitiøse sammen
Vores overordnede ønske er at få sat højere ambitioner på børneområdet. Skolerådet ønsker at være en aktiv
medspiller, der positivt og opbyggende arbejder sammen med kommunalbestyrelsen og centrene i LyngbyTaarbæk Kommune for at skabe de rigtige forudsætninger for, at vi kan komme i mål. Et budget, der giver plads
til udvikling frem for en bevarelse af status quo, er i dette arbejde ikke det eneste skridt – men det er en
forudsætning for, at alle andre ambitioner kan lykkes.
Lad os investere kommunens skoler ind i fremtiden og sikre:
●
●
●
●
●

livsdygtige børn i trivsel og ambitiøse og glade medarbejdere og ledelser
de rette ressourcer til skolerne og fritidstilbuddene på de rette tidspunkter
de rette ressourcer til inklusion og specialindsatser på de rette tidspunkter - på både almen- og
specialområdet
velholdte ejendomme og udearealer, i en god kvalitet og tidssvarende i udtryk og funktion
det decentrale økonomiske råderum på skolerne – så at vores skoleledere kan blive endnu bedre til både
ledelse og styring
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