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Høringssvar Kalundborg Kommunes budget 2021-24
Skolebestyrelsen på Nyrupskolen har på et møde drøftet forslaget til budget 2021, samt
overslagsårene 22-24 og udtaler.
Vi ser med stor glæde, at økonomien i Kalundborg Kommune er sund, og ser frem til, at
der nu bliver mulighed for at investere i den fremtidige velfærd for borgerne. I den
sammenhæng har vi en række forslag til langsigtede og besparende investeringer, som kan
højne kvaliteten for borgerne i kommunen, og som samtidig på sigt kan give driftsmæssige
besparelser.
Vi foreslår derfor følgende anlægsarbejder bliver iværksat:
1. Trafiksikkerhed på skolevejene til og fra Nyrupskolen, så børnene kan blive
selvtransporterende på en sikker og forsvarlig måde.
Nyrupskolen ligger i et område, hvor den er omkranset af 3 meget befærdede veje . Det
drejer sig om Røsnæsvej, Nyrup Skolevej og Nyrupvej.
På Røsnæsvej er der hastighedsbegrænsning på 60 km i timen, men vejens opbygning er
ikke konstrueret, så der er en naturlig fartbegrænsning. Derfor oplever mange, at der
bliver kørt med hastigheder der langt overstiger det tilladte. Selv om der er fodgængerfelt
og skolepatrulje op til skolestarten, er oversigtsforholdene og infrastrukturen af en
beskaffenhed, at det ikke giver tryghed for forældrene at sende deres børn på cykel ad
denne vej.
Samme situation har vi på Nyrupvej, hvor bilerne først bremser op efter de har passeret
indgangen til skolen.
På Nyrupskolevej er der ikke etableret cykelsti, hvilket gør, at mange benytter fortovet.
Det skaber utryghed for de gående.
Der er derfor behov for en samlet og koordineret løsning, så eleverne selv kan komme til
og fra skole, så vi kan undgå, at trafikken klumper sammen på skolens parkeringsplads om
morgenen. Om der skal etableres rundkørsler cykelsti eller fortove, har vi ikke indsigt i,
men trafikmæssigt er det et farligt område af være selvtransporterende som barn. Derfor
skal vi indtrængende appellere til, at dette ønske bliver prioriteret.
2. Overvågning og tryghedsskabende initiativer af skolerne
Nyrupskolen er et populært samlingssted uden for skoletiden, det er vi glade for, når de
aktiviteter vi understøttes i både skolen og fritidslivet foregår. Desværre har vi på det
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seneste oplevet en øget aktivitet, hvor der bliver udøvet hærværk, smidt flasker og andet
affald, samt solgt og indtaget ulovlige stoffer. Vi har holdt møde med relevante
repræsentanter fra kommune og frivillige, men mangler handling.
Vi vil derfor ønske, at der kommer overvågning op på skolens område og der samtidig
bliver etableret tryghedsskabende initiativer. Det kunne være en øget og kraftigere
belysning, chikaner i og omkring skolen, så biler og knallerter ikke har en legeplads til
farlig kørsel, og at forhindre at unde mennesker bliver fristet af de ulovlige stoffers
kortvarige lyksalighed, som i sidste ende kan koste dem og samfundet dyrt.
En investering her vil være en investering i tryghed, trivsel og de unges fremtid.
3. Udskiftning af vinduer/ruder de steder, hvor der kan ligge store
besparelser på varmeudgifterne
Mange af Nyrupskolens vinduer er blevet skiftet for ca. 20 år siden, men mange af de
termoruder der blev isat ved den lejlighed, er ikke tidssvarende energibesparende. En
udskiftning af disse kunne nedbringe driftsudgifterne til varme.
4. Investering af ny teknologi på skolerne i Kalundborg Kommune
Mange af kommunens skoler bruger dagligt PC eller iPad. Hvis der indkøbes PC som udlån,
sker der mange skader på grund af mange brugere.
Vi foreslår, at alle elever i 0. klasse får en iPad når de starter i skole. I 2. klasse bliver den
udskiftet med en PC. Som de har til og med 5. klasse. I 6. klasse får de en ny PC som kan
honorere de krav der i dag stilles til eleverne om at være digitale i undervisningen.

Med venlig hilsen

John Saxild-Hansen

Cathrine Sinding
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