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FREDENSBORG | SKOLE

Uansvarlig økonomisk drift af Kokkedal Skole koster nu stillinger

Kommunale institutioner kan afvige med to til tre procent af deres budget, men på Kokkedal
skole har man afveget med mere end 10 procent i visse tilfælde. Fredensborg Lærerkreds står
undrende tilbage, da der nu skal reduceres i antallet af lærere og pædagoger.
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Ved udgangen af 2022 forventet Kokkedal skole et merforbrug på over seks millioner. Det
betyder, at der skal ske en reduktion af fire medarbejdere på skolen, hvilket vil udligne skolens
merforbrug i 2027. Denne løsning blev fremlagt ved et møde 1. december i Børn- og
Skoleudvalget. Løsningen gik under navnet ’scenarie to’, som syv af udvalgets 11 medlemmer
stemte for.

Normalt kan budgetoverskridelse behandles af forvaltningen og skolen selv, men da der er tale
om så stor en budgetoverskridelse, skal relevante politiske udvalg inddrages, fordi der skal tages
en afgørende beslutning for skolens fremtid. Formand for udvalget Per Frost Henriksen (S) håber
nu, at Kokkedal skole kan komme videre hurtigst muligt.

Alt i alt vil det betyde en reduktion på fem til syv lærere/pædagoger, en afdelingsleder og en
kantineansat. Foto: Allan Nørregaard.

Af Niels Mathiesen

4. december 2022, 05:45
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– Vi er sikre på, at det nok skal fortsætte med at være den gode skole, som det altid har været.
Det er virkelig trist, at vi er nået dertil. Men jeg opfatter sagen som afsluttet, fordi det er vores
udvalg, der har sidste ord på denne beslutning, siger Per Frost Henriksen.

Sprængte budgetter

Den store budgetoverskridelse skyldtes et manglende økonomisk overblik hos skolens tidligere
ledelse, fremgår det dagsordenen fra Børn- og Skoleudvalgets møde. Det nuværende problem
ligger dermed forud for den nye leders tiltrædelse 1. august 2022.

Nu hvor man har skabt et overblik over økonomien fremgår det, at merforbruget skyldes en
ubalance mellem antallet af ansatte og budgettet dertil. Derudover har det gjort ondt værre, at
man i skolens ledelse har disponeret med nogle større udgifter i 2022, hvilket omfatter en fælles
studietur til Berlin, et større indkøb af computere, og udgifter til lokaler og udstyr i tilknytning til
ombygningen af Kokkedal Skoles spor A og kantine. Pengene brugt til dette fandtes ikke.

– Man kan ikke lave en overskridelse i budgettet af sådan en størrelse, uden at det har
konsekvenser. Vi har modeller, og dem styrer vi efter. Vi har rammer, og de skal overholdes, ellers
kan vi ikke styre økonomien, siger Per Frost Henriksen.

Hvordan kan det gå så galt?

– Der har manglet overblik i denne budgetfase. Det er ikke noget vi er stødt på tidligere, så det er
meget overraskende, at det kan gå så galt. Rammerne er sprængt, og der var vi enige om, at det
skulle vi rette op på, siger Per Frost Henriksen.

Stor kritik

Reduktioner i skolens stillinger er ikke nødvendigvis fyringer. Lige nu er der tre ledige stillinger på
skolen, der ikke bliver genbesat. Det drejer sig om en afdelingslederstilling, en stilling i kantinen
og en lærerstilling. Derudover staben reduceres med endnu én medarbejder, der forventes at
”løse sig selv” ved naturlig afgang, fremgår det af referatet fra udvalgsmødet. Derudover er der
to lærere og to pædagoger, der flyttes til et nyt specialklassetilbud med placering på Kokkedal
skole til elever med ADHD

Alt i alt vil ovenstående betyde en reduktion på fem til syv lærere/pædagoger, en afdelingsleder
og en kantineansat. For at de kunne lade sig gøre, vil antallet af tolærertimer på skolen blive
reduceret. Det møder stor kritik fra Fredensborg lærerkreds.

– Hvad sker der, når tolærertimer og vejledning forsvinder på en skole med store klasser og
mange særligt udfordrede elever? Sagsfremstilling hævder, at kvaliteten kan bevares og loven
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overholdes på trods af nedskæringer i lærerresourcerne. Hvordan skal det kunne lade sig gøre?,
skriver lærekredsen i et brev til Børn- og Skoleudvalget.

Konservative og SF stemte for et andet scenarie, hvor der reduceres med tre medarbejdere og
ikke fire med en udsigt til at udligne udgifterne i 2029. Partierne ønskede et andet scenarie for at
sikre, at børnene påvirkes mindst muligt af situationen. Hos dem var hensynet flest mulige
ansatte for at kunne give den bedst mulige undervisning for eleverne.

For forslaget og scenarie to stemte Socialdemokratiet, Venstre og Radikale Venstre.

Alt i alt vil det betyde en reduktion på fem til syv lærere/pædagoger, en afdelingsleder og en
kantineansat. Foto: Allan Nørregaard.


