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2. Behandling af forslag til ny budgetmodel for almenskoler
Bispebjerg Lokaludvalg har kontaktet skolebestyrelserne i bydelen og
drøftet høringen i et underudvalg til lokaludvalget forud for
lokaludvalgsmødet.
Det er vores indtryk fra tilbagemeldingen fra skolebestyrelserne, at
budgetmodellen gør det lettere for skolerne at planlægge budgetter, og at
der ligger nogle gode spor i forhold til at fastholde elevtaksten. Utterslev
Skolebestyrelse er af samme holdning, men de udtrykker også bekymring
over, at det bliver en svær situation for dem at håndtere omlægningen
indenfor den meget korte overgangsperiode.
Det undrer os i lokaludvalget, at Utterslev Skole mister 1,7 mio. kr.
svarende til 4-5 procent af deres samlede budget. Det er et stort beløb for en
enkel skole og det er svært for os at forstå, når det er en skole med elever
fra udsatte boligområder. Det er samtidig en meget kort periode, skolen har
til at finde midlerne – det kan blive svært uden, at børn og forældre kommer
til at mærke en meget tydelig forskel. Her vil vi anbefale, at man i
samarbejde med skolebestyrelsen og skolens ledelse finder en passende
løsning.
Det er svært for os at forstå, at Bispebjerg som bydel bliver ramt af den nye
økonomiske budgetramme og mister omkring 400.000 kr. Det undrer os,
fordi bydelen jo har store udfordringer med unge børn og unge voksne. Der
er gentagende uro, vold og hærværk i boligområderne og det er på mange
måder med til at fastholde store dele af bydelen i en status af udsat
boligområde. Vi mener, at børne- og ungeområdet er et vigtigt greb til at få
ændret den balance. Så selvom der er skoler i bydelen, der vinder med den
nye budgetmodel, så ser det noget skævt ud, når man ser det i et
bydelsperspektiv her på Bispebjerg, hvor vi oplever et stærkt behov for en
kriminalpræventiv indsats.
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