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Vedrørende: Fare for klassesammenlægning på Bülowsvejs 1. årgang med baggrund i urimelige betingelser for skolens drift.
Til
Borgmester Simon Aggesen.
Cc. Undervisningsudvalget.
Fare for klassesammenlægning Bülowsvejs 1. årgang med baggrund i urimelige betingelser for skolens drift
Kære borgmester Simon Aggesen.
På Skolen ved Bülowsvej er vi meget nervøse over den usikkerhed som forvaltningen administrerer en af skolens årgange, til skade for trivslen hos
ca. 100 børn og deres forældre.
Skolens 1. årgang står overfor en klassesammenlægning fordi forvaltningen har foretaget en regnefejl på den tekniske frafaldsfaktor. Regnefejlen er
fremkommet EFTER skæringsdatoen for, hvornår opgørelsen foretages, nemlig den 5. marts.
Sagen er følgende:
Angående udmelding om ressourcetildeling til skolernes årgange opgøres det ved skæringsdatoen 1. marts hvert år, hvor mange klasser pr.
årgang der gives ressourcer til.
Forud for dette oplyser forvaltningen en teknisk frafaldsfaktor som elevtallet reduceres med. Den udmeldte faktor den 19. januar angives til
1,14% for skoleåret 21/22.
Det arbejde som skolen gør for at sikre sig 4 klasser på 1. årgang betyder at Bülowsvej på skæringsdatoen har tilstrækkeligt med elever til at
bevare alle sine klasser på årgangen.
Den 5.Marts, 4 dage efter deadline, meddeles det skolen at der er foretaget en regnefejl som betyder at frafaldsfaktoren i stedet stiger til
1,67%.
Den nye beregning viser at skolens 1. årgang derefter ligger bare 0,4 elev under det nødvendige for at bevare de nuværende 4 klasser.
Bestyrelsen på Skolen ved Bülowsvej finder det meget utrygt, at vi ikke kan regne med de tal som udmeldes til skolerne, og som vi arbejder efter at
følge. I denne sag spiller forvaltningen ”foul play” og pålægger skolen nye betingelser efter at den officielle skæringsdato er passeret.
Det gør det meget vanskeligt for skolen at navigere i.
Sammenholdt med for sen udmelding er en mango på 0,4 elever et meget lille tal at ville kræve en klassesammenlægning på.
I bestyrelsen på Skolen ved Bülowsvej er vi meget forundrede over forløbet med de tekniske frafaldsfaktorer. Fastholdes at en
klassesammenlægning skal finde sted, finder vi at det er at fastholde skolerne i en rigid forvaltningsteknisk tankegang som umuligt kan passe ind i
de tanker som kommunalbestyrelsen gennem seneste budgetforlig har tilkendegivet med at støtte og udvikle skolerne på Frederiksberg.
Set i et overordnet økonomisk perspektiv betyder håndteringen i forvaltningen, at en klasse mindre er en reduktion i skolens budget på ca 700.000
DKK. Med den anden hånd sikres gennem seneste budgetforlig at skolen tildeles ca 800.000 DKK til øgning af trivsel for pressede børn i
coronaperioden.
På en skole med nettobudgettering kan vi derfor se at der kun netto bliver 100.000 DKK til styrkelse af trivsel på en skole, hvor en uhensigtsmæssig
klassesammenlægning presser skolen, udover den almindelige coronasituation.
Fastholdes klassesammenlægning på 1. årgang betyder dette, at for de ca 2.000 forældre på Skolen ved Bülowsvej, er det vedtagne budgetforlig om
styrkelse af skolerne på Frederiksberg en temmelig hul omgang.
Endvidere har også skolens 1. årgang været ramt af det seneste års pres fra lukkede skoler og usikkerhed pga. Coronasituationen. Noget der giver
masser af usikkerhed og forventeligt forøgede problemer rent udviklingspsykologisk. Kan det virkelig passe at man fra politisk side vil pålægge disse
børn markant yderligere pres og usikkerhed?
Vi vil derfor appellere til, at Skolen ved Bülowsvej i skoleåret 21/22 kan fastholde de nuværende 4 klasser på 1. årgang (kommende 2. årgang), og
tildeles ressourcer til at bevare 4 klasser på årgangen.
Vi vil nu som bestyrelse tage initiativ til at orientere alle skolens forældre, og især årgangens forældre om sagens forløb.
Vi ser frem til at høre fra dig vedrørende denne sag, og håber på at det er hensynet til mennesker og ikke tekniske fejltagelser som skal afgøre vores
elevers udvikling.
Med venlig hilsen og på vegne af skolens bestyrelse
Morten Almlund
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