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Kajerødskolen og forhandlingerne om budget 2012 
Først besluttede flertallet at lukke Kajerødskolen 
på baggrund af en forældet prognose for børnetal-
let. Så blev beslutningen trukket tilbage fordi be-
grundelsen ikke kunne holde. Den nye prognose for 
børnetallet, som end ikke omfatter alle de børn, der 
allerede er startet i 0. kl., kunne ikke bruges som 
argument, så nu hedder det sig i stedet, at skolen 
skal lukkes pga. økonomien, selv om de gener og 
udgifter, en lukning vil medføre, slet ikke er belyst. 
Mandag 26. sept. hældte Fabrin LokalListen ud af 
budgetforhandlingerne stort set inden de var gået 
i gang, fordi LokalListen ikke ville underskrive en 
håndfæstning om at Kajerødskolen skulle lukkes i 
2012, og ved kommunalbestyrelsens møde to dage 
senere ’beroligede’ samme Fabrin de fremmødte 
Kajerød-forældre med at ’forslaget’ jo nu skulle i 
høring, og at alle deres argumenter ville komme 
til at indgå i den videre behandling. Dét hænger kun sammen, hvis – eller fordi – høringen for Fabrin 
og hans flertal er en udefra pålagt formalitet, som bare skal overstås og som ikke får lov til at påvirke 
beslutningen. Forhandlinger? Demokrati? Medbestemmelse? Mon der allerede ligger et projekt for hvad 
grunden skal bruges til?

Unge i Rudersdal er usunde 
Blandt LokalListens forslag og ønsker til budget 2012, som jo blev afleveret inden LokalListen blev ude-
lukket fra forhandlingerne, er et forslag om et tværgående projekt i kommunen med fokus på unges 
sundhed, og på at udvikle målrettede tilbud og aktiviteter, der kan være med til at ændre ungdommens 
festkultur i Rudersdal. Baggrunden for dette forslag er en undersøgelse fra foråret 2011, der viser at 
unge i Rudersdal drikker mere, ryger mere og har flere kønssygdomme end landsgennemsnittet – det 
bør vi, med al den viden, der findes, og alle de ressourcer der er i kommunen, kunne gøre bedre. 
Forslaget blev positivt modtaget i Social- og sundhedsudvalget, så det kommer vel med i budgettet, 
selv om LokalListen ikke er inviteret med?

Børn og Forældre fratages valgfrihed og mangfoldighed
Kejlstruplund i Birkerød bliver ikke den sidste gode børnehave, der står til lukning, når Venstres Mas-
terplan bliver ført ud i livet. Også Holte får inden længe mangel på pladser i nærområdet. En Master-
plan, der under påberåbelse af en modernisering dikterer lukning af mindre institutioner med 20- 60 
børn, uanset hvor velfungerende de måtte være, for at opføre nye megainstitutioner til op mod 200 
børn. LokalListen har stemt imod Masterplanen og imod lukning af Kejlstruplund – der er tale om et 
skrivebordsarbejde, der ikke tager hensyn til hvilke institutioner, der er velfungerende, eller til at ikke 
alle børn og forældre passer til en stor børneinstitution. Med kun få store, og i sagens natur ensret-
tede, institutioner bliver valgfriheden taget fra forældrene. Samme ’udvikling’ foregår i andre kom-
muner, hvor forældrene svarer igen med at etablere private institutioner i de tidligere kommunale 
bygninger, men dét er ofte for ressourcekrævende til, at det lykkes. Hvorfor skal det være nødvendigt i 
Rudersdal? Ikke engang økono-
miske incitamenter er at finde. 
De fleste institutioner kunne top-
renoveres for langt færre penge 
end det vil koste at bygge de 
nye megainstitutioner, og man 
ville bevare nærmiljø, nærhed i 
institutionerne og nærdemokra-
tiet, som giver forældrene mu-
lighed for indflydelse på deres 
børns institution. 
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