DATO

3. oktober 2019

SERVICEREDUKTIONER PÅ 0,5 % AF SERVICERAMMEN:
Forslag B:
Reduktion af inklusionsmidler til almenskolen.
MED-udvalget finder forslaget dybt bekymrende af nedenstående årsager








Ødelæggende for de lokale initiativer der er iværksat ud fra den tildelte pulje, der nu
må revurderes og givetvis afvikles med væsentlige serviceforringelser til følge, for de
svageste elever.
Muligheden for at ”tilkøbe” pædagogisk personale ”lokalt” til akutte og
tidsbegrænsede opgaver forsvinder.
En reduktion af puljen kan, på længere sigt, betyde afskedigelser af medarbejdere.
En forringelse af inklusionsindsatsen lokalt kan have indflydelse på både elevernes
trivsel og lærernes arbejdsmiljø, med opsigelser/sygemeldinger til følge.
Reduktionen rammer skævt på de enkelte skoler. Der er store lokale forskelle ift.
elevsammensætning og udfordringer på de enkelte skoler.
Der opfordres til, så frem forslaget vedtages, at der laves en grundig analyse af
skolernes enkelte behov og at der, med fordel kan differentieres i tildelingen.

Forslag C:
Tilpasning af udviklingspuljerne for dagtilbuds – og skoleområdet.
MED-udvalget på Tømmerup skole finder reduceringen problematiks af nedenstående
årsager.








Puljen giver skoler og dagtilbud mulighed for at iværksætte initiativer der kan være
med til at udvikle skolen fagligt/socialt, og give skoler og dagtilbud muligheden for
at tænke kreativt og innovativt. Herefter er der mulighed for at få projekter og
initiativer ind i driften med en solid validitet.
Motorisk tema bliver blandt andet ramt af denne reduktion. Dette stiller MED-udvalget
sig helt uforstående overfor.
Motorisk team har været en væsentlig faktor til udvikling af elevers motoriske og
fysiske udvikling i de sidste 2 år.
Motorisk team er et godt eksempel på noget der er sat iværk og virker og herefter,
på grund af ”puljetanken” nu ser ud til at blive nedlagt.
Dette får store konsekvenser for de elever der har brug for hjælp til at udvikle deres
motorik og i sidste ende deres læring.
MED-udvalget anbefaler at man bibeholder puljen og at man i samme forbindelse
lader motorisk team overgå til driftsbudgettet, så de kan fortsætte det gode arbejde
på skolerne.
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NOTAT

MED-UDVALGET PÅ TØMMERUP SKOLE INDGIVER NEDENSTÅENDE
HØRINGSSVAR IFM. BUDGET 2020.

NOTAT

EFFEKTIVISERINGSFORSLAG INDEFOR SERVICERAMMEN IFM. BUDGET 2020.

Forslag 2:
Åbne/lukketider i dagtilbud
MED-udvalget har følgende bemærkninger:







Dette forslag er en væsentlig serviceforringelse for de 12 institutioner der skal have
kortere åbningstid.
MED-udvalget ser at det givetvis vil være de små institutioner i yderområderne der
vil få en reduktion i åbningstid. Dette vil betyde at færre børn vælger disse
institutioner og derved udsulter man yderområderne for børn og dermed også den
lokale skole.
Uanset hvad der er registreret ift. børnenes tilstedeværelse handler det om at give
forældre mulighed for at vælge institutioner i hele kommunen ud fra andre kriterier
end åbningstider.
Åbningstider er IKKE et parameter der skal røre ved.

MED-udvalget kan IKKE anbefale dette forslag. Det vil have ødelæggende effekt for både
institutioner og skoler i yderområderne i kommunen.
Forslag 3a
Arbejdstilrettelæggelse i dagtilbud
Forældrearrangementer
MED-udvalget på Tømmerup skole kan på ingen måde anbefale forslaget med nedenstående
begrundelser.










Et rystende forslag der underminere de initiativer der lokalt laves institution og
forældre imellem på de enkelte institutioner.
Et typisk ”regnearksforslag” det på ingen måde tager udgangspunkt i at styrke og
udvikle kommunens institutioner.
Et bredt og solidt samarbejde med forældre, specielt i børnehaver og vuggestuer, er
så vigtigt at der ikke kan reduceres i denne værdi.
Dette forslag vil betyde at forældre og institutioner vil fjerne sig fra hinanden og
derved forringes både kvalitet og kommunikation væsentligt.
Dårligere relationer mellem forældre/institution
De svage forældre bliver i den grad sat af.
Antallet af relationsskabende og udviklende arrangementer reduceres betydeligt
når der ikke er pædagoger til at tilrettelægge, indkalde og sætte rammer for disse
arrangementer.
En reduktion på 0,3 fuldtidsstilling i hele kommunen for at gå på kompromis med
at skabe sammenhold og relationer mellem forældre og børn


MED-udvalget kan, på ingen møde, støtte dette forslag.

2/5

MED-udvalget op Tømmerup skole kan på ingen måde anbefale at forslaget gennemføres.
Årsagerne findes nedenfor:








Massiv serviceforringelse af de tilbud der ikke skal bibeholde et tilbud om
morgenmad.
De institutioner der ikke fremadrettet tilbyder morgenmad bliver valgt fra af
forældrene og derved reduceres børnetallet væsentligt i de pågældende institutioner.
Dette forslag vil være ødelæggende for både institutioner og de små lokale skoler der
bliver ramt af forslaget.
Morgenmad i kommunens institutioner bruges som social træning, en god start på
dagen og en sikring af at alle børn har fået den nødvendige energi til dagens leg og
læring.
Morgenmadssituationen er en vigtig del af børnenes læring og sociale kompetencer.
Ved en ”stordrift” i de udvalgte morgenmadsinstitutioner, vil man ødelægge det gode,
tætte og relationsskabende måltid

Forslag 3c
Arbejdstilrettelæggelse i dagtilbud:
Øget udnyttelse af sovetid.
MED-udvalget finder forslaget useriøst og på ingen måde gennemtænkt.
MED-udvalget finder at forslaget afspejler en måde at tænke på der er dybt bekymrende.
Forslaget er skræmmende og MED-udvalget tænker at dette forslag ikke har nogen gang på
jord.
Forslag 5:
Optimering af klassestørrelse.
MED-udvalget har følgende bemærkninger til forslaget:


Dette forslag har ingen gang på jord. Det vil være ødelæggende for hele de almene
skolevæsen i Kalundborg kommune, og samtidig er der her tale om massiv ændring
af skolestrukturen i Kalundborg.


MED-udvalget ser ingen fremtid i dette forslag.
Forslag 6:
Samlede udskolinger (Klassedannelse)
MED-udvalget på Tømmerup skole har nedenstående bemærkninger:



Dette forslag vil skabe massiv uro på skoleområdet, og bevirker at flere elever vil
overgå til fri – og privatskoler
Samlet set finder MED-udvalget at der er tale om en væsentlig ændring af
skolestrukturen i Kalundborg kommune. Hvis dette er tilfældet, burde der være
væsentlig mere tid til at debattere og inddrage interessenter i.
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Forslag 3b
Arbejdstidstilrettelæggelse i dagtilbud
Morgenmad.

MED-udvalget kan IKKE anbefale dette forslag.

Forslag 7:
Stærke børnefællesskaber
MED-udvalget på Tømmerup skole ser gerne at der iværksættes en analyse af nuværende
styringsmodel.
 MED-udvalget finder dog at der skal være fokus på ”stærk børnefælleskaber” og fokus
på børnene i Kalundborg kommune, frem for at analysen gennemføres med fokus på
besparelser
Forslag 8:
Lærernes tid sammen med børnene
MED-udvalget på Tømmerup skole har følgende bemærkninger.





Den faglige kvalitet bliver sat på spil og er i farer da lærerne, ved forslaget
vedtagelse, vil få forringet forberedelsestid og derved ikke kunne løfte kerneopgaven
tilfredsstillende.
Det vil blive vanskeligt at rekruttere nye lærer fra andre kommuner hvis en aftale om
et minimumsundervisningstimetal vedtages.
De små skoler vil blive presset da de mange funktioner udover undervisning varetages
af en væsentligt mindre gruppe medarbejdere. Her tænkes på: VAKS, VL,
læsevejleder, testlærer, netværk, LP, Idrætskoordinator og mange flere opgaver. På
de store skoler er der mulighed for at fordele opgaverne på flere medarbejde, mens
der på de små ikke er samme mulighed.

MED-udvalget på Tømmerup skole kan IKKE anbefale dette forslag.
Forslag 20
Biblioteksfunktioner
MED-udvalget har følgende bemærkninger til forslaget.





Kulturtilbud er der ikke mange af. Biblioteket er en vigtig kulturfunktion med
bemanding hvor der afvikles UV-forløb og de servicerer elever og skoler i hele
området.
Dette kan ikke varetages af frivillige
Vi mangler at kunne se hvornår der påtænkes at der skal ændres i åbningstiden,
men hvis man overvejer at benytte forslaget, skal der opfordres til at der IKKE
skæres i åbningstider der kan gå ud over skolebesøg og aktiviteter.

MED-udvalget kan ikke anbefale dette forslag hvis det har indvirkning på skoletilbuddet som
biblioteket står for.
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MED-udvalget på Tømmerup skole har følgende bemærkninger til forslaget:






Det giver god mening at se på en optimering på området frem mod planseminar 2020.
MED-udvalget kan se gode perspektiver i en bedre udnyttelse af både ledelse og
administration.
For Tømmerup skoles vedkommende kunne der, med fordel, laves en ”landsbymodel” der sammendrifter børnehave og skole.
Dette vil give god mening og her ville man kunne optimere både ledelse og
administration.
MED-udvalget fastholder at der stadig skal være en meget høj frad af decentral
ledelse og at de enkelte enheder får en stor grad af frihed til at forvalte og varetage
både ledelse, admin. Og kerneopgave.

MED-udvalget ser frem til analysen.
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Forslag 28
Folkeskoleområdet, optimering af ledelse og administration

