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23. august 2017 

 

Hvidovre Kommune 

Økonomiudvalget 

 

Høringssvar vedr. budget 2018 – det foreløbige materiale. 

 

Folkeskolen er et af kommunernes kernevelfærdsområder. Hvidovre ønsker at være børnenes og 

familiernes by. Dermed bør folkeskolen også være et område, der prioriteres højt i Hvidovres budget. 

 

I økonomiaftalen mellem KL og regeringen er der enighed om, at kommunerne samlet set skal 

effektivisere for 1 mia. kr. Det svarer til 10 mio. kr. i Hvidovre. Der er ligeledes enighed om, at de 500 

mio. kr. forbliver i kommunerne til kernevelfærd. Desuden tilføres der ekstra 800 mio. kr. til den 

kommunale kernevelfærd. For Hvidovre betyder det, at der forudsættes anvendt 5 + 8 = 13 mio. kr. 

ekstra til kernevelfærd.  

 

Den afdækkende analyse om folkeskolen, som er en del af høringsmaterialet, viser, at udgiften pr. elev 

i Hvidovre ligger væsentlig under de kommuner, vi kan sammenligne os med (Tårnby, Rødovre, 

Ballerup, Helsingør og Glostrup). Samlet set er udgifterne til folkeskolen i Hvidovre omkring 20 mio. 

kr. lavere end i sammenligningskommunerne. 

 

Hvis vi skal have en attraktiv folkeskole i Hvidovre, som en meget stor del af eleverne vælger, skal 

der til stadighed investeres. Det gælder både bygningsmæssigt og personalemæssigt. Investeringerne 

skal sikre, at alle elever bliver så dygtige, som de kan, både til fagfaglige krav, men også til at leve op 

til folkeskolelovens brede formålsparagraf.  

Konkret vil vi foreslå, at der investeres i: 

 Forbedrede støttemuligheder i almenundervisningen, så inklusionen af elever i vanskeligheder 

har de bedste muligheder for at lykkes. 

 Forbedrede muligheder for vejledning af elever i udskolingen, så flere kommer i gang med, og 

fastholdes i, en ungdomsuddannelse. 

 Skolebygningerne. Der skal arbejdes konkret videre med planen for de fysiske rammer, som er 

igangsat. 

 Klassestørrelserne. Der bør maksimalt være 24 elever i den enkelte klasse. Lige nu går 

halvdelen af eleverne i 0. – 3. klasse i klasser, der har mere end 24 elever. 

 

Hvidovre Lærerforening vil meget gerne deltage aktivt i arbejdet med den konkrete udmøntning af 

investeringerne. 

 

Hvidovre Lærerforening kan støtte direktionens forslag om, at man forsøger at oprette en STU i 

Hvidovre. 

 

På Hvidovre Lærerforenings vegne 

Flemming Ernst 

Kredsformand 

 
 


