2. oktober 2019

Høringssvar MED – Udvalget i
Børn, Læring og uddannelse
MED – udvalget i Børn, Læring og uddannelse har drøftet budget 2020 og har kommentarer
til:
1. Kørsel til specialtilbud
(forslag a – servicereduktioner)
2. Optimering af Ledelse og adm.
(forslag 27 folkeskoleområde og forslag 28 dagtilbudsområdet)
3.

Tilpasning af Udviklingspuljen i Børn og Familie udvalget
(forslag c – servicereduktioner)

4.

Reduktion af inklusionsmidler til almenskoler
(forslag b- servicereduktioner)
5. Motorisk indsats
(ikke i budget 2020)

Generel udtalelse fra MED - udvalget:
MED-udvalget har drøftet materialet og medarbejderne har besluttet, at
kommentere på de punkter, som er relevante for fagcenteret.
Fagcenteret har ikke ønsket at pege på modeller for organisering dagtilbud, da
det er en fælles opgave at samarbejde med dagtilbuddene, uanset organisering.
1.
Forslag a – Servicereduktioner:
MED – udvalget støtter, at der arbejdes på en metode der kan reducere kørsel
til specialtilbud, med henblik på at reducere forbruget/udgifterne på dette
område.
2.
Optimering af ledelse og administration ( forslag 27( folkeskoleområdet) og 28 (dagtilbud)
MED -udvalget hilser velkommen, at der arbejders med ledelses og
administration, med henblik på at skabe de bedste rammer for ledelse både
centralt og decentral. Medarbejderne peget på muligheden for at arbejde mere
tværgående for bedre og mere effektive resultater.
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MED – udvalget mener, at det kunne være et relevant sted, at finde midler til
andre opgaver i kommunen.

4. Reduktion af inklusionsmidler til almenskoler (forslag b – servicereduktioner)
Medarbejderne i MED- udvalget kan tilslutte sig, at et mindreforbrug på puljen
til inklusion kan gå til andre formål. Det må afhænge fra år til år, hvor mange
midler der kan tilføjes, da det afhænger af det antal visiterede elever til
specialtilbud, og det må ikke være grund til, at der skabes merforbrug i BLU.
Medarbejdere understreger, at det kun kan være tale om uforbrugte midler ved
årets udgang, og således ikke de midler der allerede nu anvendes I BLU, skoler
og BF
5.
Motoriske indsats
I forlængelse af tilpasning af udviklingspuljen på Børn – og Familieeudvalgets
områder, ønsker MED, at pege på motorikindsatsen, som har været finansieret
herfra.
Medarbejderne peger på, at en løsning – fast financieret men ikke så
omfattende, vil være en god understøttelse af det samlede skole – og
dagtilbudsområde. Desuden vil det være en god idé, hvis en motorisk
medarbejder forankres i e. Sundhedstjenesten eller BLU, for at skabe
sammenhæng mellem sundhedstjenestens motoriske indsatser i 0. klasser og
generel tidlig indsats i dagtilbuddene.
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3.
Udviklingspuljen i Børn og Familieudvalget
(forslag c – servicereduktioner)

