
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 
Høring om Budget 2022-2025 
 
 
Høringssvar skolebestyrelsen Engstrandskolen 
 
Det er grundlæggende positivt med et budgetforslag for 2022, hvor driften er i god 
balance. Det er naturligvis vigtigt med sikkert fundament for kommunens økonomi.  
 
Når nu kommunen har et godt og solidt fundament ønsker vi at pege på områder, 
hvor vi mener, der bør investeres i folkeskole og SFO i ”Børnene og familiernes by”. 
 
Engstrandskolens skolebestyrelse mener, at der helt generelt bør investeres flere 
ressourcer i skole og SFO for at sikre børnenes udvikling læring og trivsel fortsat har 
gode grundvilkår i Hvidovre Kommune. 
Her på Engstrandskolen er vi ligesom andre påvirket af de rammebesparelser, og 
ledelsesbesparelser, som de seneste år har ramt skoleområdet I Hvidovre. Det 
sammenholdt med den nye tildelingsmodel for inklusion, som rammer 
Engstrandskolen særligt hårdt, er vi meget bekymret for, at det vil betyde, at 
kvaliteten af kerneopgaven forringes. Vi har brug for en sund, stabil og bæredygtig 
økonomi, hvor der er råd til at afprøve nye pædagogiske tiltag, arbejde med 
holddeling og to-lærerordninger, samt understøtte de elever, der har brug for en 
ekstra hånd, og dem der har brug flere faglige udfordringer. Det kalder på flere 
ressourcer til hele området og en rimelig fordeling af inklusionsmidlerne.  
 
Vi er bekymret for de takststigninger, der over de seneste år har været på SFO-
området. Vi er bekymret for at flere forældre vil fravælge kommunernes SFO-tilbud 
ud fra økonomiske prioriteringer.  
SFO-området bør tilføres ressourcer for at højne kvaliteten. Flere varme hænder og 
en større økonomi til den daglige drift, så det aktivitetsniveau der tilbydes vores 
børn, er bredt og har høj kvalitet. Her kunne gratis adgang til kommunens 
idrætsfaciliteter som f.eks. svømmehal og skøjtehal både være med til at 
understøtte økonomi og aktivitetsniveau og ligeledes være fremmende for sundhed 
og bevægelse samt medlemstallet i kommunens foreningsliv. 
 
Forbruget til ledelse og administration i Hvidovre er lavere end på landsplan og med 
undtagelse af Tårnby kommune lavere end gennemsnittet blandt de kommuner, vi 
sammenligner os med. 
Skolebestyrelsen mener ikke at dette harmonerer med en moderne skoleledelse, 
hvor det forventes at ledelsen er tæt på undervisningen, klasser, elever forældre og 
personale. Man kunne med fordel se på om hele eller dele af ledelsesbesparelsen 
fra 2020 kunne rulles tilbage for at sikre tilstrækkelig ledelse af høj kvalitet på de 
enkelte skoler. 
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På Engstrandskolen er der brug for en investering i de fysiske rammer. Det gælder 
både indendørs i forhold til støjreducering i skolens fingre  
samt i bevægelsesmulighederne for eleverne i skolens udeområder. 
Støjudfordringerne i Finger C er netop udbedret, men der opleves lignende 
støjmæssige udfordringer i skolens øvrige fingre til gene for læring, trivsel og 
arbejdsmiljø.  
Vi mener at kommunen bør investere yderligere i skolernes udefaciliteter for at 
understøtte elevernes bevægelse og sundhed. Her kunne man med fordel investere 
i et fælles bevægelsesområde mellem Frihedens idrætscenter og Engstrandskolen.  
Skolebestyrelsen undrer sig over at Engstrandskolen ikke er prioriteret i forhold til 
ventilation i skolens hovedbygning. Her opleves ventilationen at være mangelfuld.  
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