K.I.S.S. KØ BENHAVNS INTENSIVE SPRO G SKO LE
Ko nto rtid 14 - 17 (fre da g 12 - 14)

NØ RREBRO G ADE 32 DK- 2200 KØ BENHAVN N

Adm . tlf. 3520 1402

Fa x 3520 1409

info @ kiss.dk

www.kiss.dk

C VR 4986 1613 EAN B- 579 000 126933 3

Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen i Københavns kommune
Att. Bodil Hendrichsen

København, den 2.12. 2005

Vedr. K.I.S.S. økonomi
Kære Bodil
Det forekommer mig desværre, at vi hermed er tilbage til, hvor vi startede, nemlig ved min planlagte skriftlige
henvendelse til udvalget i efteråret, da jeg kunne se, hvor det bar henad.
Udgangspunktet var, at forvaltningen ved på den ene side at tildele K.I.S.S. en uholdbar lav modultakst - i relation
til drift af et yderst intensivt kvalitetskursus - og ved på den anden side at tilbageholde halvdelen af omegnskommunernes betaling for deres kursister på K.I.S.S. (i alt mindst 15 mio.) har sat K.I.S.S. i en umulig situation i
forhold til sin undervisningsforpligtelse efter Lov 375 og driftsaftalen med Københavns kommune igennem både
2004 og 2005.
Jeg har ellers tydeligt over for forvaltningen opregnet de mange omkostningskrævende faktorer, som har muliggjort
K.I.S.S.' høje kvalitet og lave timeforbrug. Til den lange liste af faktorer, som har økonomiske konsekvenser, kan
jeg her for en ordens skyld tilføje, at 5 af vores klasselokaler har været ubrugelige i den sidst 1½ måned og fortsat
vil være det året ud. Årsagen er udlejerens (helt uvarslede) udskiftning af tag og vinduer samt opdagelsen af råd og
svamp i gulvene, som nu brækkes op. Dette har naturligvis gjort det umuligt at nå det planlagte aktivitetsmål. Den
skulle ellers have haft en ordentlig skalle efter et noget tyndt forår. Det er heldigvis ikke kursister, vi mangler.
Samtidig bliver skolen bestormet af udenbys kursister med modultestbeviser, som ikke er det papir værd, de er
skrevet på. Disse "skæve" profiler er K.I.S.S. nødt til at undervise gratis (i fleksibilitetens og den individuelle
undervisnings hellige navn) i rigtig mange timer, før de kan udløse en modulbetaling. Og det er endda netop disse
kursister, Københavns kommune tilbageholder betalingen for.
I stedet for at forholde sig til samarbejdspartnerens (K.I.S.S.') faktiske problemer, som forvaltningen på grund af
ovennævnte store indtægter let havde kunnet løse, har man efter min opfattelse afsporet problematikken ved
månedlange analyser og irrelevante sammenligninger med Studieskolens udgiftsniveau, aktivitet og fx antal
timelærere, uden at dette har ført til noget.
Det er muligt, at undertegnede ved personligt at kautionere for et lån til K.I.S.S. kan undgå en konkurs og
efterfølgende privatisering af skolen. Det er jeg nu gået i gang med via Nykredit.
Men hvis det skulle gå helt galt, er jeg heldigvis ikke et øjeblik i tvivl om, at jeg under alle omstændigheder vil
kunne bygge skolen op igen på et nyt grundlag, privat eller i samarbejde med en anden kommune, hvilket jeg
naturligvis også er i gang med at undersøge. Men dette vil godt nok være en sørgelig afslutning på vores
samarbejde og (i lyset af det frie skolevalg) givetvis en dyr fornøjelse for Københavns kommune.
Mit efter min egen opfattelse mere end rimelige ønske er for første gang i flere år at kunne passere årsskiftet med
skolens konto i nul. Dette vil kræve en bevilling på kr. 2.000.000 - en brøkdel af de over kr. 15.000.000,
som Københavns kommune har inddraget vedr. K.I.S.S. udenbys kursister i 2004 og 2005.
Med venlig hilsen
Steen Allan Christensen, forstander
Mobil 2149 8302
P.S. Vores mail er nede pga. flytning af serverne mellem etagerne. Jeg kan kun nås på kiss@post3.tele.dk, som jeg
kan bruge hjemmefra.
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