3. oktober 2019

Høringssvar ang. Budget 2020 fra MED-udvalget på Høng Skole.
Resumé af høringssvaret:
Vi er tilfredse med, at der ikke kommer generelle rammebesparelser, men at det er
tydeligt, hvilke områder der overvejes at spare på. Det er vigtigt for medarbejdere og
ledelse på Høng Skole, at de økonomiske rammer for at drive god undervisning og fortsat
udvikle skolen er tilstede. Den nuværende ramme er udfordrende, blandt andet fordi
skolens økonomi er bundet op på elevtallet, der er faldende.

Herunder følger de detaljerede høringssvar.
SFO: Der er pt. en halv times længere åbningstid i SFO end der er budgetteret med, da
det er et behov pendlerfamilier har. Det ønsker vi, at der bliver taget højde for i
SFOtildelingen. Det vil gavne Kalundborg Kommunes omdømme som en familie- og
erhvervsvenlig kommune.
Inklusion: MED på Høng Skole mener ikke, at der skal reduceres i inklusionsmidlerne til
eleverne. De er en investering i, at eleverne lykkes i det almene skoletilbud. Det kommer
både elever til gavn og gavner lærernes arbejdsmiljø, hvilket kommer kommunens
økonomi til gode på sigt.
Grønne områders pasning: Vi er en skole, der på flere sider har grønne områder. Vi
foreslår at sikre, at pasningen af disse områder ikke skal tages fra driften af
undervisningen.
Udskolingscentre: Vi er bekymrede over om forældre og elever på de skoler, der ikke
bliver udvalgt til overbygningsskole, i stedet blot leverer eleverne til den nærmeste
friskole, hvorefter et evt. provenu ikke indhentes. Vi håber, der er gjort overvejelser om
transportudgifter og skrøbelige børn med særlige behov.
Sammenlægning af Skolebibliotek og folkebibliotek: Vi er nysgerrige på at udforske
hvordan organiseringen af en samdrift mellem disse to kan organiseres til både borgere og
elevers fordel.
Ressourcetildelingsmodellen: Den nyligt vedtagne ressourcetildelingsmodel for tildeling
af økonomi til skolerne udfordrer skolernes økonomi, da den indføres samtidigt med et
generelt faldende børnetal. Den sikrer ikke gode rammer for at skabe god udvikling og
uddannelse for flere børn. Med den nuværende økonomiske ramme er der ikke mulighed
for at udbyde svømmeundervisning og lejrskole for alle børn i Kalundborg Kommune.
Idræt 0. – 6. klasse 6 timer pr. uge: Vi arbejder målrettet på at skabe et fagligt løft for
eleverne på Høng Skole. Hvilke fag skal nedprioriteres for at skabe tid til de 4 ekstra
idrætstimer.
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Udviklingspulje til Daginstitutioner og Skoler: Vi ønsker at bibeholde puljen, men
foreslår at pengene uddeles ud fra et vedtaget kommunalt fokus, som vil være med til at
forme skolevæsnet i Kalundborg Kommune.
Lærernes undervisningstid: MED-udvalget på Høng skole gør opmærksom på, at der
lokalt allerede er lavet tiltag, der øger lærernes undervisningstimetal. Et enigt MED-udvalg
ønsker at sikre lærerne rammer til at lykkes med kerneopgaven.
På vegne af MED-udvalget på Høng Skole.
Peter Brandt
Skoleleder
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