
 
 Tirsdag, den 25/9-2018  

 
 
 
Høringssvar fra skolebestyrelsen på Egholmskolen til budget 2019 
  
Vi er generelt glade for at være bestyrelse i en kommune, som ikke er ramt af voldsomme besparelser. 
Dog er vi helt uforstående over for, at der i en tid med en stor tilvækst af børn i kommunen - og hvor 
det er beviseligt, at der er flere børn, der har særlige støttebehov, ikke afsættes yderligere midler til 
skolerne, så de kan løse (inklusions)opgaven bedst muligt.  
 
Den pulje, der fordeles til skolerne er ikke blevet reguleret med det markant øgede elevtal i gennem de 
seneste år, ligesom der heller ikke er afsat yderligere midler til skolen til at skabe de bedste 
forudsætninger for de flere elever med særlige støttebehov. Vi ønsker en fordobling af puljen og at 
den fortsat fordeles efter elevtal.  
 
Egholmskolens lokaler og udbygning af Vallensbæk Skole 

Vi havde i mulighedskataloget ønsket en fremtidssikring af Egholmskolens fysiske rammer til en 
fuldt 4-sporet skole med rammer, der understøtter elevernes læring – i klasser, på årgange og på 
tværs. Vi havde opstillet tre scenarier og tilmed tilbudt medfinansiering. Det ærgrer os, at det ikke 
bliver taget alvorligt og prioriteret.  
 
Vi finder det stærkt problematisk at Vallensbæk Skole først udbygges i 2022. Alle 9 børnehaveklasser 
er i dette skoleår fyldt op med 25-26 elever i hver klasse. Den nye etape af Amalieparken er indviet i 
2018, så vi kan forvente, at endnu flere børnefamilier flytter til – ligesom, der udvides i andre dele af 
kommunen. Vi ser desuden at ældre fraflytter deres huse og dermed giver plads til børnefamilier. Vi 
har derfor en forventning om, at der de kommende år vil være endnu flere børn til børnehaveklasserne 
end i år. Er bygningen af en nye svømmehal virkeligt prioriteret højere end vores børns læring og 
trivsel? 
 
Fremskrivning Dejligt, at se at det i 2019 er den fulde fremskrivningsprocent skolen tilføres.  
 
Venlig hilsen  
 

Skolebestyrelsen på Egholmskolen 


