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Høring vedr. budget 2020
MED-udvalget på Hvidebækskolen undrer sig over, at der ikke kan ses ambitioner på
skolevæsnets vegne i budget 2020.
Derudover har de følgende bemærkninger:
Vedr. servicereduktioner H7:
Forslag A - kørsel til specialskolerne: Det bemærkes at det vil være hensigtsmæssigt, at
den der afholder udgiften, også er den der visiterer. Det giver dermed god mening med en
ny visitationspraksis, hvor bevilling af befordring placeres i det fælles visitationsudvalg.
Forslag B - inklusionspuljemidler: Det er ikke ok at reducere i inklusionspuljemidlerne, da
det vil have indflydelse på arbejdssituationen i almen-klasserne.
Hvis der ønskes reducering i antallet af elever der visiteres til specialtilbud, bliver det
endnu vigtigere ikke at reducere i inklusionspuljemidlerne.
Forslag C - Udviklingspuljemidlerne bør fortsætte som hidtil.
Effektiviseringsforslag H13:
Nr. 5 (optimering af klassestørrelser): Pædagogisk set vil det være meget uheldigt at have
en skole uden specifikke årgange.
Nr. 6 (samlede udskolinger): Det vil betyde at man skal flytte rundt på elever i kommunen
– nogen meget langt. Dermed kan det være en risiko, at friskolerne vokser yderligere.
Nr. 7 (Stærkere børnefællesskaber): Det er tydeligt for MED-udvalget at der bliver flere
elever i vanskeligheder, hvilket er bekymrende.
Nr. 8 (lærernes tid sammen med børnene): Lærerne løber meget stærkt i forvejen, både
hvad angår undervisning og øvrige opgaver, og ser derfor ikke dette som en løsning.
Nr. 28 (folkeskoleområdet - optimering af ledelse og administration): MED-udvalget kan
ikke se hvad forslaget præcist indeholder. Derudover bemærkes det, at de digitale
løsninger ikke kan stå alene. Udvalget deltager gerne i arbejdsprocesser omkring emnet.
Sager oversendt til budget:
Nr.4 (ændringer i rammer og organisering i specialundervisningstilbud):
Der efterlyses en endelig beslutning på området.
På vegne af MED-udvalget på Hvidebækskolen
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