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Skolebestyrelsen Torstorp Skole

HØRINGSSVAR:
TVÆR01 Rammereduktion på 1 pct.
For skoleområdet vil en generel besparelse på 1 pct. være ødelæggende for at lave en
fornuftig drift, samt tilbyde den uddannelse eleverne har krav på.
ØU01 Reduktion af budget til vedligeholdelse af kommunens bygninger.
Skolebestyrelsen udtrykker bekymring over forslag om reduktion af vedligeholdelse af
bygninger. MED ser udfordringer med bl.a. trivsel, arbejdsmiljø mv., når bygninger for lov at
forfalde.
ISU02 Ændret fordeling mellem lærer og pædagoger i den understøttende
undervisning
Skolebestyrelsen frygter for kvaliteten i undervisningen, når det ikke længere er lærere men
pædagoger, der står for hovedparten af den understøttende undervisning.
ISU09 Reduktion af uddannelsesvejledning
Uddannelsesvejledningen er i forvejen nedprioriteret, selv om man ønsker at fastholde
eleverne i at fortsætte med at videreuddanne sig efter folkeskolen. Derfor giver en besparelse
på dette område ikke nogen mening.
ISU141A En uges sommerferielukning i SFO
Dette forslag kan skolebestyrelsen ikke anbefale. Der er familier, som af forskellige årsager –
bl.a. pga. geografi, ikke kan gøre brug af et centralt tilbud. Dette tilbud vil ramme bredt –
børn og familier, og vil give et indtryk af et forringet SFO-tilbud. Skolebestyrelsen kan frygte,
at der vil ske udmeldelser på denne baggrund. Det giver heller ikke mening, at man i stedet
holder en uge mindre lukket i Basen. Disse børn kan i langt de fleste tilfælde godt være alene
hjemme i nogle dage. Det kan børn i der går i SFO ikke.
ISU25 Skolestartstimer i 1. klasse bortfalder
På Torstorp Skole har vi meget store klasser (skoleår 20/21 er elevtallet 25 og 26 i 1. kl.),
elevsammensætningen er kompleks og andelen af elever med anden etnisk baggrund er
voksende. Der er i den grad brug for, at fokus fastholdes på en grundig, forebyggende,
kvalificeret skolestart, hvor lærere og pædagoger samarbejder om fundamentet for de næste
9 års skolegang.
Skolebestyrelsen er bekymret for, om det vil blive endnu sværere at rekruttere og fastholde
personale i SFO, hvis timer i skoledel skæres eller bortfalder (udfordring m. fuldtidsstillinger).
ISU26 Lærertimer i 0.klasse bortfalder
Der er hårdt brug for samarbejdet omkring såvel trivsel og faglighed og denne ressource
ligger lige i slipstrømme af ISU25. Samarbejde er alfa-omega for en god skolestart og i denne
ressource ligger bl.a. faglig vejledning og sparring fra matematik-, dansk- og sprogvejleder.
Skal der prioriteres mellem ISU25 og 26, vil skolebestyrelsen prioritere besparelse ISU26.
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