
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 
Høring om Budget 2023-2026  

   

Høringssvar - skolebestyrelsen Engstrandskolen  

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.  

 
Vi ser derfor med stor bekymring på de forslåede besparelser på Skole og SFO, som  
findes i budget 2023-2026. Engstrandskolens skolebestyrelse mener, at mange af de 
forslåede besparelser på de pædagogiske områder sammenholdt med de seneste 
års takststigninger på SFO og rammebesparelser på skoleområdet vil betyde at 
kvaliteten af kerneopgaven igen forringes.  
 
Konkret er vi bl.a. bekymret for en reduktion i SFO’ens åbningstid, en lukkeuge i 
sommerferien, besparelser på koordinatorfunktionen i SFO, besparelser på 
pædagoger i børnehaveklasse og 1.-2. klasse. Vi mener, at besparelserne samlet set 
vil forringe kvaliteten af SFO- og indskolingsområdet betragteligt.  
 
Vi er særligt bekymret for de forslåede besparelser på de pædagogiske ressourcer i 
undervisningen i 0. klasse samt 1.-2. klasse. Vi mener, at det er centralt, at der i de 
tidlige skoleår er ekstra tid til arbejdet med den gode og trygge skolestart, og at der 
er personaleressourcer og tid nok til det fundamentale arbejde med børnenes 
trivsel og relationer. Det er vigtigt, at vi sikrer en stærk begyndelse på skolelivet for 
vores børn. 
 
De forslåede besparelser på de pædagogiske ressourcer i undervisningen samt den 
reducerede åbningstid vil desuden gøre det særdeles svært at tiltrække kvalificeret 
og uddannet arbejdskraft, da vi med mindre åbningstid og færre pædagoger i 
skolen kun i begrænset omfang vil have mulighed for at kunne tilbyde 
fuldtidsstillinger til pædagoger. 
 
Skolebestyrelsen på Engstrandskolen mener, at SFO- og skoleområdet i stedet 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.  
 
På hele SFO- og skoleområdet er der i det hele taget 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 børn, der har brug for 
en ekstra hånd, og dem der har brug flere faglige udfordringer. Det kalder på flere 
ressourcer til hele området. 
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