DATO

3. oktober 2019

Budget 2020 Høringssvar – MED Nyrupskolen
MED-udvalget på Nyrupskolen har drøftet høringsmaterialet i forbindelse med budget 2020
og har følgende bemærkninger
Servicereduktioner
Forslag B
Forslaget har ingen direkte forbindelse til almenskolerne, da de 5 mill. Var en tillægsbevilling
alene for 2018.
Reduktion af inklusionsmidlerne til almenskolerne anser vi ikke som reduktion af
inklusionsmidlerne på almenområdet, da vi kun har fået midlerne som en tillægsbevilling i
2018. Vi ser det som Børn, Læring og uddannelsesområdets udfordring.
Vi forventer, at de midler, der fremover bliver tilført på almenområdet, er tilstrækkelige til at
dække inklusionsområdet.
Forslag C
Ok at midlerne tages i 2020, med det skal overvejes om de skal tilbageføres senere.
Vi er ikke bekendt med, hvad pengene bliver brugt til på nuværende tidspunkt. Vi synes, at det
er fint, at der sker en tilpasning i 2020, men vi er bekymrede, hvis udviklingspuljerne fremover
bortfalder helt.
Forslag til Effektiviseringer
Forslag 5 og 6
Der bør fokuseres på en generel strukturændring i stedet for to begrænsede forslag.
MED udvalget mener, at det er for unuanceret kun at fokusere på de to beskrevne områder. Vi
mener at man i stedet bør se på en general strukturforandring inden for skoleområdet i
Kalundborg Kommune. I den sammenhæng kunne man med fordel arbejde med
landsbymodellen.
Forslag 8
Med synes ikke der er en god ide, da det kan påvirke målet om at elevernes niveau skal hæves
med 10 procent, samtidig med det reducerer tiden til lærernes forberedelse.
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NOTAT

Kommunalbestyrelsen

Er der i det økonomiske potentiale taget højde for det øgede økonomiske merforbrug i form af
det forhøjede undervisningstillæg over 750.
Hvis man skruer op for lærernes undervisningstimetal, mener vi man er nødt til at forholde sig
til, hvilke opgaver der ikke skal løses.
Hvis man forestiller sig at man skal skære i lærernes forberedelsestid, er det et dårligt signal at
sende, når nu kommunalbestyrelsen har besluttet, at elevernes standpunkt skal hæves med 10
procentpoint inden for tre år.
Vi kan frygte, at det krydspres, lærerne bliver udsat for, kan risikere at give øget sygefravær.

Forslag 28
OK at der arbejdes videre, men hav fokus på at det ikke forringer servicen over for borgerne.
Vi har ikke nogen indvendinger til, at der bliver udarbejdet en analyse på områderne, men man
skal passe på, at man ikke laver løsninger, der forringer arbejdskvaliteten på de områder, der
lige nu giver arbejdsglæde. Det er vigtigt, at man fastholder den kvalitet, der er i de
nuværende ledelser og administrationer så det ikke går ud over servicen for elever og forældre.

Randi Stokholm Hansen
Næstformand MED

John Saxild-Hansen
Formand MED
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NOTAT

Lærerne er ikke kun sammen med børnene i undervisningstiden, derfor kan overskriften virke
misvisende, hvis forslaget kun lægger op til at forøge lærernes undervisningstid.

