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Høringssvar fra forældre på Buerup Skole
Vedr. høring af budgetforslag 2020
Jf. pkt. 6, effektiviseringsforslag H13 - Optimering af klassestørrelser:
Vi er mange bosat her på landet i Buerup - Reerslev og omegn. Vi bor her, netop her, fordi det her
lokalsamfund kan noget helt unikt. Der er et fællesskab og en sammenhængskraft som er ganske særlig.
Mange har været bosat i generationer - og rigtig mange er flyttet hertil af flere grunde. En af de allermest
attraktive årsager for nu boende og nyankomne familier, er det som vi kan tilbyde vores børn her. Så
kompetente dagplejere, en fantastisk børnehave, en velfungerende og faglig god skole med dygtigt
personale, et godt og blomstrende foreningsliv og et fællesskab affødt af ovenstående uden lige - gavnligt
for både børn og voksne.
En effektivisering eller optimering af klassestørrelser på vores skole i Buerup, kan på ingen måde fordre
noget positivt. At vores børns faglighed og trivsel bliver opgjort i tal og besparelser, er meget bekymrende.
Stærkt bekymrende! Ydermere vil det have massiv indflydelse på vores dyrebare tid sammen, i vores
respektive familieliv. Jf. Forslag 5: Optimering af klassestørrelser, s. 26/27 i høringsmaterialet.

Vi I forældrekredsen vil gøre kommunen opmærksom på følgende risikofaktorer ved en optimering af
klassestørrelser på under 12 elever:

•

Vores børn mister grundlaget for nærmiljøet og livsnerven til vores lokalsamfund. Vores bekymring
er, at kommende tilflytterfamilier med børn, ikke ser Buerup og omegn som et attraktivt tilbud uden en velfungerende skole.

•

Buerup Skole kan noget særligt på tværs af klasser. De store tager sig af de små, og de små gør
indtryk på de store - og børn kan, i alle aldre, videregive det gode de hver især kan bidrage med.
Både fagligt og menneskeligt. Det er en af Buerup Skoles spidskompetencer.

•

Skolen har et unikt samarbejde med Børnehaven Nordlyset. Nordlyset er brobyggende for skolens
elevtal - og vi er så heldige, at have en børnehave der giver vores kommende skolebørn de bedste
forudsætninger for en vellykket og god skolestart.

•

I en travl hverdag betyder transport meget. Kostbar familietid som det primære! Vi er bosat her,
velvidende, at vi skal køre til og fra job som vi nu engang har valgt. Men vi har valgt for vores børn,
at de kan tilgå børnehave, skole, fritid- og foreningsliv uden, at skulle tilbringe flere kilometers
kørsel i bil hver dag. Sekundært er der et økonomisk og miljømæssigt perspektiv at tænke på.

1

Høringsfrist d. 4 okt. 2019
Kalundborg Kommune
Holbækvej 141
4400 Kalundborg
hoering.budget@kalundborg.dk

•

Skolen er omdrejningspunkt for vores unikke fællesskab, hvis Buerup Skoles elever skal
sammenlægges andetsteds - så vil dette fællesskab smuldre. Vi har et fritidstilbud BBR (Børn i
Buerup Reerslev) i forsamlingshuset - hvor større elever fra Buerup Skole kan komme efter skole.
Også det vil miste forudsætning for at fortsætte optimalt.

•

Den kvalitet i undervisningen, den tryghed og det nærvær der hersker på vores skole i Buerup - den
vil forsvinde hvis en optimering af klassestørrelser finder sted. Trivsel først og fremmest - det avler
et sundt og nærende læringsfællesskab. Og eleverne trives på Buerup Skole, det gør vi forældre
også.

•

Lærerne på skolen vil miste grundlaget for professionel sparring - et direkte forringet arbejdsmiljø
og skoletilbud.

•

Der er allerede en del forældre der har tilkendegivet, at de vil søge fra det offentlige tilbud til det
private, hvis kommunen optimerer klassestørrelserne. Man må forvente, at det er i kommunens
interesse at beholde eleverne i folkeskolen.

•

Hvis en optimering af klassestørrelserne vil finde sted, så har vi svært ved at se hvilke bygninger der
skal rumme Buerup Skoles elever andetsteds. For skal der nye mursten hertil, kan det næppe kaldes
en besparelse.

Det er i vores alles interesse, at vi sender livsduelige unge mennesker på vej videre i livet - med det bedste
indhold i rygsækken. Samt, at vi forældre, har friheden til at vælge det tilbud for vores børn, som vi synes
bedst - uagtet land eller by. Sidstnævnte er bakket op af elever der har gået på Buerup Skole, der særligt
kan se, hvad det har betydet at vokse op i lokalsamfundet - og hvor meget vores dagplejere, Nordlyset,
Buerup Skole, foreningslivet og fællesskabet har rustet dem - til deres videre færd i tilværelsen.
Konsekvenserne af en sammenlægning/optimering af klasserne på Buerup Skole under 12 elever er alt for
mange for vores nærmiljø og lokalsamfund. Det er med følelserne helt udenpå tøjet, at vi i
forældrekredsen, under ingen omstændigheder kan se et alternativ for vores børns skole- og fritidsliv end
på Buerup Skole.

På vegne af forældre på Buerup Skole

Sofie Møller Christensen
Mathildevej 4
4450 Jyderup
Hallebyore
Sofie-mc@hotmail.com
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