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Høringssvar - Ungdomsskolens bestyrelse

1. Høringssvar resume
Ungdomsskolen ønsker at være en attraktiv samarbejdspartner i forhold til
kommunens unge.
Det er bestyrelsens holdning, at når der skal spares og effektiviseres, må alle
være med til at kigge konstruktivt på de forslag, der er blevet fremlagt. I
forhold til effektiviseringsforslag nr. 22, ønsker bestyrelsen at gøre
opmærksom på, at det er vigtigt at tage højde for geografien i kommunen, når
man overvejer at lukke et crossværksted. Derudover mener bestyrelsen, at der
er et socialt aspekt at forholde sig til. Det er en særlig gruppe unge, som
benytter dette tilbud - en gruppe unge, som ikke er at finde i det almene
foreningsliv. Vælger man at ændre et crosstilbud til at være et foreningstilbud,
er det bestyrelsen overbevisning, at tilbuddet ikke længere vil henvende sig til
den nuværende brugergruppe. Ligeledes sætter bestyrelsen spørgsmålstegn
ved de foreslåede 300.000, og ser det mere realistisk med en besparelse på
ca. 200.000 kr. ved en lukning af et crosstilbud.

2. Høringssvar
Ungdomsskolen har i 2019 haft fokus på udvikling af Ungdomsskoletilbuddet
generelt, ligesom der er blevet arbejdet at skabe et fremsynet ledelsesteam. I
2019 er der en etableret ny og handlekraftig bestyrelse. En bestyrelse som er
optaget af at fortsætte den udvikling, der har været i gang i et par år. Det er
bestyrelsens målsætning at fortsætte dette udviklingsarbejde, hvor omverden
oplever Ungdomsskolen som en attraktiv samarbejdspartner, når der skal
udvikles tilbud til unge i Kalundborg kommune. Bestyrelsen ser Ungdomsskolen
have en aktiv rolle både i forhold til et godt fritidsliv, men også i forhold til det
fælles ansvar det er, at kommunens unge får en god skolegang, og kommer
videre i et uddannelsesforløb efter endt folkeskole. Dette fokus på at udvide
Ungdomsskolens samarbejdspartnere kommer blandt andet til udtryk ved et
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styrket samarbejdet med Kalundborg Musiske Skole – et forpligtende
samarbejde, som forventes udvidet i 2020 og fremadrettet.
Det er bestyrelsens holdning, at når der skal spares og effektiviseres, må alle
være med til at kigge konstruktivt på de forslag, der er blevet fremlagt. I
forhold til effektiviseringsforslag nr. 22, ønsker bestyrelse at gøre opmærksom
på:





at det er vigtigt at tage højde for geografien i kommunen, når man
overvejer at lukke et crossværksted.
Bestyrelsen mener, at der er et socialt aspekt at forholde sig til. Det er
en særlig gruppe unge, som benytter dette tilbud - en gruppe unge,
som ikke er at finde i det almene foreningsliv.
Vælger man at ændre et crosstilbud til at være et foreningstilbud, er det
bestyrelsen overbevisning, at tilbuddet ikke længere vil henvende sig til
den nuværende brugergruppe.
Ligeledes sætter bestyrelsen spørgsmålstegn ved beløbet, og ser det
mere realistisk med en besparelse på ca. 200.000 kr. ved en lukning af
et af Ungdomsskolens crosstilbud, idet bestyrelsen forudsætter, at der
skal etableres en form for transport for nogle af de unge, der er
tilknyttet det på gældende værksted.

Fra Ungdomsskolebestyrelsens side vil man gøre opmærksom på, at
Ungdomsskolen ønsker at være en attraktiv samarbejdspartner i forhold til
kommunens unge, og håber at kommunalbestyrelsen tager dette aktivt med i
overvejelserne, når der skal etableres nye tiltag på ungeområdet i kommunen.

På Ungdomsskolebestyrelsens vegne
Formand/kvinde for Ungdomsskolens bestyrelse
Betina Lundsgaard-Nielsen
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