
2. høringsperiode Budget 2023-26, Rosenkilde Skole 

 Til Børne- og Ungeudvalget, Socialudvalget og Økonomiudvalget 
 

Skolebestyrelsen ved Rosenkilde Skole har under 1. høringsperiode afgivet hhv. høringssvar og supplerende 

høringssvar og henvendt sig til Børne- og Ungeudvalget pr. mail og offentligt for at invitere forslagsstillere til at 

konkretisere besparelsesforslagene nærmere. Konsekvenserne af de samlede besparelsesforslag fordelt på flere 

udvalg for Rosenkilde Skole er uigennemsigtige. 

Det er imidlertid ikke lykkedes at komme i dialog.  

Skolebestyrelsen anerkender behovet for budgetreduktioner fordelt på alle udvalg og for alle borgergrupper, tilbud 

og indenfor det politiske niveau og vil gerne bidrage på kvalificeret vis. Omvendt må man også forvente gensidighed 

og kigge ind i tilbuddene og sammenhæng mellem forslag:  Rosenkilde Skole er i en helt særlig situation, idet skolen 

pr. 1 januar 2023 løsriver sig organisatorisk og økonomisk fra ACV – det er besluttet og har mange 

organiseringsmæssige og økonomiske konsekvenser uafhængigt at budgetbesparelserne. Da Rosenkilde Skole stadig 

er placeret under Socialudvalget, er takstfinansiering af tilbud pt. uafklaret. Det fremgår ikke i høringsmaterialet, 

hvilken konsekvens det har for Rosenkilde Skole. Ydermere er Rosenkilde Skole også underlagt de budgetmæssige 

reduktioner ift. specialskolerne, hvor andelen af den forventede besparelse på 13,5 mio. kr. imellem skolerne ikke er 

udmeldt. Da man ikke kender besparelser, kan skoleledelsen ej heller agere ift. de udmeldte personalepolitiske 

retningslinjer. Og så er det tillige, at man for at kunne læse om pkt. 3,4 skal helt ind i den ikke-tilgængelige BDO-

rapport for at udlede, at elever på takst 1 og 2 skal overflyttes til Stillinge Skole.  De samlede budgetreduktioner og 

ændringer i forhold til Rosenkilde Skole tilbudsvifte er altså ikke offentligt tilgængelige i høringsmaterialet. 

Skolebestyrelsen er selvsagt dybt bekymrede over dette og har påklaget det til Handicaprådet.  

I bør give Rosenkilde Skole arbejdsro ved at tydeliggøre de ovenstående vilkår, der muliggør, at skolen fortsat kan 

være et højt specialiseret tilbud for målgruppen nu og i fremtiden. Herudover er spørgsmålet om overflytning af 

børn med autisme på takst 1 og 2 til Stillinge Skole, dvs. revisitering af børn, der allerede går på skolen og flytning af 

dele af personalegruppen. Det er usandsynligt, at en stor andel af disse elever kan flyttes grundet elevernes 

funktionsnedsættelse og krav på individuel sagsbehandling. En takst kan ikke i visitationsøjemed anvendes som 

argumentation for et andet skoletilbud. Den økonomiske besparelse for kommunen overordnet set er uhyre 

spekulativ – de menneskelige omkostninger forbundet ved påtvungen skoleskifte enorme. Der må her endvidere 

påregnes merudgifter ved: Omvisitering, befordring, etablering af sammenhængende helhedstilbud for eleverne (for 

det er ikke sfo med forældrebetaling, der er tale om men behandlingspladser), stigning i klagesager, der ender i 

Ankestyrelsen mm. 

Vi opfordrer kraftigt til, at udvalg(-ene ) indkalder skoleledelsen og skolebestyrelsen til en drøftelse med henblik på 

at kvalificere besparelsesforslagene. Vi anerkender nødvendigheden af budgetreduktioner og vil gerne give vores 

besyv med for at sikre holdbare besparelser. Det kræver gennemsigtighed, inddragelse og ordentlighed overfor 

ansatte, forældre og elever. 

 

 

 

På vegne af Skolebestyrelsen ved Rosenkilde Skole, formand Maria Ringsmose            

                                


