
Greve den 14. september 2022 
 

 
Kære Byråd 

Høringssvar budgetforlig 2022 
 

I vores høringssvar til det administrative budget beskrev vi en række bekymringer vi som medarbejdere har 

i forhold til det administrative budget. De samme bekymringer gør sig gældende i forhold til det indgåede 

budget forlig. Det vil vi ikke beskrive yderligere i dette høringssvar. Dog anerkender vi den utvivlsomt svære 

og ærgerlige opgave I har været på. 

I dette høringssvar vil vi forholde os til de overvejelser vi gør os i forhold til de vedtagne forslag. Vi vil dog 

stadig gerne gøre opmærksom på de visioner og politiker I vedtager. Dem bør I altid have i baghovedet, når 

vi beslutter vejen i Greve. Hvis vejen skal være en anden, bør visioner og politikker ændres, så det passer 

sammen. 

I visionen for et godt børneliv i Greve står der: 

Børn i Greve Kommune trives, udfolder deres læringspotentialer og rustes med kompetencer og dannelse. 

De indgår i fællesskaber, som understøtter trivsel og sundhed, og de evner at bidrage til andres trivsel og 

sundhed. De bliver i stand til at kunne begå sig i ungdomslivet og være i gang med uddannelse eller 

arbejde. 

I Skolepolitikken står der: 

Politikken er retningsgivende for, hvordan vi tilrettelægger og prioriterer de resurser, der er til rådighed! 

Vi vil gerne pege på arbejdsmiljøet, der bliver presset rundt omkring. 

Den økonomiske belastning i kommunen, giver et stort pres på det psykiske- og fysiske arbejdsmiljø. 

Personalet i SFO/klubberne har stået for skud igennem flere år. Personalet løfter en stor opgave og den er 

blevet større gennem en årrække, men tiden bliver mindre. Denne mindskning af åbningstiden vil gøre det 

svære at løfte den stadige voksende opgaven. 

Fra daginstitutionsområdet er flere ledere bekymret for, at distriktsledelsen skal afskaffes, da det 

vil betyde mere arbejde for lederne, der i forvejen er alt for presset. 

Det betyder: 

- at flere opgaver uddelegeres til pædagogisk personale. 

- mindre tid til kerneopgaven (som er at være med børnene og udvikle dem). 

- lederne kommer til at mangler en leder de hurtigt kan hente hjælp hos og sparre med. 

Daginstitutionerne er glade for at Legeteket bevares og at der er lyttet til argumenterne. 

På skoleområdet mangler vi lærere til at løfte undervisningen. At I vælger at bruge de midler 

Folketinget har sat af, til at ansætte flere lærere i folkeskolen er helt uforståeligt for os. Der brug 

for flere lærere til at understøtte de elever, der har brug for både ekstra hjælp og ekstra 



  

udfordringer og ikke mindst til de elever der venter på at kunne komme på de tilbud de har brug 

for, men der ikke er plads på. Det presser dagligdagen for alle i vores folkeskole. 

Vi er samlet set lettede over, at I trods alt har undgået de værste besparelser på skole og 

børneområdet, men vi er fortsat dybt bekymrede for fremtiden både vores som medarbejdere og 

for børnene. 

 

 
På medarbejderne i områdemed for dagtilbud og skolers vegne 

 

 
Tina Beck-Nilsson 

Næstformand 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Skolebestyrelsen på Strandskolen 

Kongens Enge 40, 2690 Karlslunde 
 
 
 
 
 
 

Den 15. september 2022 

 

 
Høringssvar til ”Det politiske budgetforlig” 2023-2026” 

 
 
Under henvisning til høringsmaterialet, der blev gjort digitalt tilgængeligt den 2. september 2022, afgiver 

Strandskolens bestyrelse hermed sit høringssvar til Greve Kommunes budgetforslag for perioden 2023-

2026. 

 
Høringssvaret retter sig naturligvis mod besparelsesforslag på Skole- og Børneudvalgets område. 

Budgetforliget består af konkrete besparelsesforslag inden for bl.a. skoleområdet, hvoraf vi vælger primært 

at fokusere på A4 – Reduktion i åbningstid af SFO samt Fritidsklubber og SFO2 

 
Vi ser med stor bekymring på valget af reduktion af åbningstid i SFO samt Fritidsklubber og 
SFO2 

 
 

Set ud fra et forældreperspektiv er reducering af åbningstid i SFO´en højst 

problematisk i et pendlerområde som Karlslunde. Både bosiddende og 

tilflyttende børnefamilier er afhængige af åbningstiderne i kommunens SFOér. 

Både SFO, SFO2 og klubberne har en funktion både som pasnings- og 

aktivitetstilbud som understøtter børnenes og de unges sociale kompetencer 

og sunde løbebaner i det sociale spillerum. Dette har ikke kun direkte negativ 

effekt på deres kompetencer i at navigere i sociale fællesskaber i fritiden, men 



  

også deres kapacitet til at tilegne sig viden i det sociale læringsfællesskab, som 

skolen er. Skolebestyrelsen ser med stor bekymring på, at en besparelse på 

klubområdet vil ramme netop den sårbare gruppe af unge, som har brug for 

nærværende og opsøgende pædagogisk personale i f.eks. ferier og i 

weekender. På Strandskolen ser vi desværre fortsat en stigende gruppe af 

unge, som tilbringer weekender og ferier på skolen uden voksenopsyn med 

uhensigtsmæssig adfærd til følge. Skolebestyrelsen ser derfor stærkt behov for 

en styrkelse fremfor en besparelse på netop dette område. 

I forlængelse heraf ser vi det ligeledes som centralt for Strandskolen at kunne tilbyde idrætsaktiviteter til 

skolens børn og unge både uden- og indenfor skoletiden. Vi anser det derfor fortsat som en yderst relevant 

prioritering fra politisk side i den kommende budgetperiode at sikre børnenes adgang til ufarlige 

idrætsfaciliteter og SFO-aktiviteter ved at fremskynde renoveringen af gymnastiksalene på Strandskolen. 

 
Bestyrelsen håber med dette høringssvar at kunne bidrage til at højne fremfor sænke 

niveauet på et allerede hårdt presset børne- og ungeområde. 

På skolebestyrelsens vegne Line 

Gry Bustamante Madsen 

formand for skolebestyrelsen på Strandskolen, Karlslunde 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 
 

Greve, august 2022 
 

Høringssvar for Budgetforliget 2023-26 
 

Vi har læst budgetforliget og er bekymrede for de konsekvenser, det vil have, både for Brogårdens brugere 

og også for de omkringliggende skoler og daginstitutioner. 

Helt konkret vil en besparelse betyde at: 

• Dyreholdet vil blive reduceret væsentligt til ulempe for klubbens brugere 

• Enten vil bemandingen svækkes i hverdagen, eller også vil vi have færre kulturelle tilbud i ydertimer 

og weekender. 

 

Respons til evt. reduktion i åbningstider 

Det foreslås i budgetoplægget at reducere Brogårdens åbningstider. På Brogården går børn fra flere 

forskellige skoler i Greve Kommune samt fra flere specialskoler. Brogårdens åbningstider imødekommer 

variationen i ankomsttid, fra de forskellige skoler. Dermed giver vi mulighed for, at der dannes 

venskaber på tværs af skoler og klassetrin. En reduceret åbningstid vil forringe disse muligheder og for nogle 

børn vil det betyde, at de vil have meget få mulige timer klubben. Dette kan sandsynligvis resultere i 

udmeldelser. Desuden vil vores bidrag til vores medlemmers dannelse forringes, idet ture til eksempelvis 

Glyptoteket ikke længere vil kunne lade sig gøre. 

 

En evt. reduktion i Dyrehold 

Det unikke pædagogiske læringsmiljø i stalden afstedkommer blandt andet at børn, som har det svært i 

andre sammenhænge, her oplever at være en vigtig del af et forpligtende fællesskab. I stalden stilles der 

krav til børnene og det forventes, at de deltager i de daglige opgaver. Børnene oplever, at deres 

tilstedeværelse er nødvendig og vigtig. De tager ansvar og er en aktiv del af fællesskabet ved at passe 

dyrene. Relationer dannes på tværs af tilhørsforhold til skoler og/eller aldersgrupper. 

Ved en reduktion i Brogårdens dyrehold, svækkes vores unikke læringsmiljø, som hidtil har understøttet: 

• Børnefælleskaber og relationsdannelser på tværs af alder, skoler og klasser 

• Selvværd gennem udvikling af selvhjulpenhed og ansvarlighed. 

• Sympati gennem arbejdet med dyr, der kontinuerligt behøver omsorg og pleje. 

• En alternativ kontekst til skolerummet, som udgør et unikt frirum for børn med særlige udfordringer 

En reduktion i dyreholdet vil desuden betyde en forringelse af vores ellers meget velfungerende udeskole, 

hvor vi leverer 19 timer til omkringliggende skoler i alle alderstrin. Dyreholdet understøtter undervisningen 

og giver konkrete og mærkbare eksempler på forståelsen af det faglige stof. 

Både lokale daginstitutioner og dagplejere kommer jævnligt på besøg og børnene nyder at ae kaninerne, 

eller snakke med geder, katte og heste. 

 
Vi vurderer, at en reduktion i dyreholdet samt vores åbningstid vil have afgørende konsekvenser for Greve 

kommunes børn og unge. På baggrund af ovenstående anbefaler vi at undlade reduktion i åbningstider og 

dyrehold. 

 
Med venlig hilsen 

Brogårdens personale 


