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Høring vedr. budget 2020
Skolebestyrelsen har følgende bemærkninger:
Vedr. servicereduktioner H7:
Forslag A - kørsel til specialskolerne: Det bemærkes at det giver god mening, at den
afdeling der visiterer til befordring, også betaler.
Forslag B - inklusionspuljemidler: Skolebestyrelsen mener, at hvis der skæres 5 mio. i
inklusionspuljemidlerne, er det et brud på aftalen fra 2013, om at pengene skulle følge
børnene og derved lægges ud på folkeskolerne.
Forslag C – Udviklingspuljen: Skolebestyrelsen undrer sig over, at skolerne ikke er blevet
animeret til at søge ind i puljen, idet det antages at flere skoler kunne have haft god brug
af de ekstra midler. De bør ikke skæres væk.
Effektiviseringsforslag H13:
Nr. 5 (optimering af klassestørrelser): Det undrer skolebestyrelsen, at der tales om at
bevarelse af de små skoler, sideløbende med dette forslag. Skolebestyrelsen antager at
forslaget med tiden vil betyde, at de små skoler lukker pga. elevmangel.
Nr. 6 (samlede udskolinger): Skolebestyrelsen henviser til, at det er vigtigt for de sunde
ungemiljøer, at overbygningsskoler bibeholdes i hele kommunen. Derudover er det vigtigt
at bemærke, at inklusionscentrene skal ligge på overbygningsskoler af en vis størrelse, for
at give den gode dynamik mellem almen skole og specialtilbud.
Nr. 8 (lærernes tid sammen med børnene): Den tid der skal tages ekstra ud til
undervisning, tages fra mange af de øvrige opgaver der varetages af lærerne. Det betyder
mindre tid til forberedelse, skole-hjem samarbejdet m.m. Det bekymrer skolebestyrelsen
at lærernes øvrige opgaver negligeres.
Nr. 28 (folkeskoleområdet - optimering af ledelse og administration): Skolebestyrelsen
bemærker, at når man har valgt at have mange skoler, vil det betyde mere administration
og ledelse.
Når man har valgt en skolestruktur med flere små skoler, mener skolebestyrelsen at de
også bør prioriteres.
Sager oversendt til budget:
Nr.4 (ændringer i rammer og organisering i specialundervisningstilbud):
Skolebestyrelsen efterlyser en endelig beslutning på området, snarest muligt.
På vegne af skolebestyrelsen på Hvidebækskolen
Med venlig hilsen
Trine Hjortebjærg Mortensen
Viceskoleleder Hvidebækskolen/Rørby Skole
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