
 

 

 
 
Korsager Skole Høring om ny budgetmodel september 2020 
 
 
 
Korsager Skole kan gå ind for den nye budgetmodel med visse ændringer,                                   17.09.20 
begrundelserne kommer her. 
 
1. 
Bestyrelsen bemærker at 30 mio. kroner flyttes fra arbejdet med de udsatte børn til at dække klasser 
med mere end 22 elever og spredes ud til alle klasser. Bestyrelsen mener det er et helt fejlagtigt signal 
at sende. For så vil ressourcecentrene få færre ressourcer og dermed på ingen måde kunne følge in-
tentionerne i det nye program Plads til forskellighed. 
 
Nu kender Bestyrelsen ikke alle skoler, men har listet de skoler op som dækker de udsatte bolig soci-
ale områder i København (ghettolisten og udsat) og set hvad der sker der. 
 
Mjølnerparken, Tingbjerg, Utterslevhuse, Lundtoftegade, Aldersrogade, Bispeparken, Hørgården, 
Gadelandet/Husumgård: 
for os er det  
Rådmandsgades Skole -0,7 mio. 
Tingbjerg Skole +0,1 mio. 
Nørrebro Park Skole -1,1 mio. 
Nørre Fælled Skole -0,9 mio. 
Tagensbo Skole +0,3 mio. 
Peder Lykke Skole -1,0 mio. 
Husum Skole +0,5 mio. 
Korsager Skole -0,4 mio. 
 
Dvs – vores opgørelse – til skoledrift i de udsatte bolig sociale områder FJERNER den nye budget-
model 3,2 mio. kroner. 
Det er ikke vejen til lige skolegang at elever i bolig sociale områder skal betale prisen. 
 
Bestyrelsen mener derfor, at alle 182 mio. skal fordeles ud fra ESCS modellen. 
 
 
2. 
Skolebestyrelsen tænker, det er vigtigt med bæredygtighed. Men det er også vigtigt at de bevægelser 
der kommer, ikke er store. I den nye model vil en skole der vipper på grænsen mellem f.eks. 3 og 4 
spor blive meget hårdt ramt. En skole der har 35 klasser, vil oprundet have fire spor, her vil en klas-
sesammenlægning betyde at der næste år er 3 spor hvorved der er over en mio. mindre i økonomien.  
 
Bestyrelsen mener derfor, at der skal udarbejdes en mere glidende overgang 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Skolebestyrelsen, Korsager Skole  
 
 
 
 
 


