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Skolebestyrelsen har drøftet sagen, og foruden en stærkt problematisk proces, 
er det ganske uforståeligt, helt uden inddragelse og varsel, at lægge op til 
budgetreduktioner og dermed serviceforringelser på kommunens øvrige 
specialtilbud, for dermed at ramme børn med autisme, ADHD og kognitive 
udfordringer, for at løse problemet med et underfinansieret Team V.  
 
Skolebestyrelsen har for kort tid siden afgivet høringssvar vedr. den generelle 
budgettildeling, hvor underfinansiering af Team V og det øvrige specialområde, 
ikke har været drøftet. Et tilsyneladende vedvarende problem med 
underfinansiering, løses ikke ved at hente penge fra tilsvarende områder.  
 
Nygård Skole er blevet udvidet, har fået nye målgrupper og langt flere yngre 
elever, som er mere omkostningstunge. Skolen har fået tilsagn om dækning af 
udgifterne i denne forbindelse. Denne forhøjede udgift er en vedvarende 
udgift, og vil hurtigt akkumulere et fremtidigt merforbrug, med mindre skolen 
varigt får højere indtægter. Dette på trods af et løfte om, at skolen tildeles 
midler for forhøjede udgifter i 2022.  
Med bl.a. ovenstående in mente virker det ikke gennemtænkt, at påføre 
Nygård Skole en budgetreduktion på 324.000 i 2023, for at finansiere et 
underskud på Team V, samtidigt med at der ikke er klarhed over den 
fremadrettede finansiering af Nygård Skole.  
Nygård Skole har som bekendt fået en satellit på Nordvestskolen, hvilket har 
medført at skolen har skulle oprette to SFO’er, samt vikarkorps begge steder.   
 
Skolebestyrelsen er bekymret for hvorvidt der er rettidig omhu, overblik og et 
godt samarbejde mellem forvaltningen og det politiske udvalg i forhold til 
kommunens styring og koordinering af områderne, og oplever at nærværende 
forslag understøtter denne bekymring.  
Skolebestyrelsen oplever der er tale om ugennemtænkte løsninger, forhastede 
processer som resulterer i uskønne forløb, hvor det kan virke som at 
beslutninger er handlet af og besluttet på forhånd. 
 
 

 


