DATO

04. oktober 2019

Høringssvar vedr. budget 2020
Skolebestyrelsen og MED udvalget for landsbyordningen Rørby Skole og Børnehuse har følgende kommentarer til det budget der er sendt i høring.

Budgetrammen
Vi undrer os over, at der i budgetmateriale punkt 13 talsammendrag, ikke fremgår en økonomisk ramme til børnehusene i Rørby landsbyordning.

Servicereduktioner


Forslag B – reduktion af inklusionsmidler til almenskolen
Besparelsen ser umiddelbart ud til at være procentvis større end faldet i elevgrundlaget.
Vi mener besparelsen vil forringe skolernes mulighed for at inkludere elever i almenskolen.



Forslag C: Tilpasning af udviklingspuljerne til dagtilbuds- og skoleområdet
Vi anbefaler at puljen synliggøres i højere grad og at puljen opretholdes.

Effektiviseringer


Forslag 2 – Åbne- lukketider i dagtilbud
I forhold til de forældrebehov vi i dag har vedrørende åbningstid, vil det kunne opleves
som serviceforringelser, hvis vi først kan åbne kl. 6.30.



Forslag 3 – Arbejdstidstilrettelæggelse i dagtilbud (forslag A-C)
VI kan ikke anbefale afholdelse af forældrearrangementer uden pædagogisk personale.
Forældrearrangementer er vigtige i relations arbejdet mellem forældre og personale.
Vi har meget svært ved at se muligheder for at effektiviserer pædagogernes arbejde jævnfør opgørelser fra KLK´s undersøgelser af pædagogernes arbejdstid. Meget kan lade sig
gøre i et regneark, men det ser noget anderledes ud i virkeligheden.



Forslag 5 – Optimering af klassestørrelser
Forslaget vil betyde at Rørby Skole lukker. Hvis det politisk ønskes at der er folkeskole i
Rørby, kan vi på ingen måde støtte op om denne effektivisering. Desuden harmonerer forslaget ikke med planen for udvikling af Rørby skole som landsbyordning.
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Forslag 6 – Samlede udskolinger
Vi mener at 2 udskolingsskoler er for lidt i forhold til Kalundborg kommunes geografiske
størrelse. Vi kan desuden være bekymrede for, at det vil styrke de frie grundskoler yderligere, hvis der samles flere overbygninger.
Rørby skole har udskoling ved Hvidebæk, hvilket giver god værdi for lokalsamfundet. Styrkelsen af dagtilbud og skole ved oprettelse af landsbyordning – vil blive udfordret, hvis
udskolingselever skal have for lang transporttid.



Forslag 7 – Stærkere børnefællesskaber
VI kan støtte op om, at der laves en undersøgelse af styringsprincippet på området.
Vi kunne f.eks. pege på en ordning, hvor der centralt er en pulje, der betaler for de dyreste elever. Vi kan nemlig godt se, at der er et væsentligt incitamentet, hvis pengene følger
barnet, til at kunne øge inklusionen.
Dog er det utrolig vigtigt at drage erfaringer fra de kommuner der styre på denne måde.
F.eks. i forhold til visitationen, ensartede tilbud fra skole til skole, kvaliteten af lokale tilbud mm.



Forslag 27, 28 og 29 – Optimering af ledelse
Vi anbefaler, at der skal være lokal tydelig ledelse på alle enheder.

På vegne af bestyrelsen og MED udvalget for Rørby Skole & Børnehuse
Med venlig hilsen
Jarl Falk Sabroe
Afdelingsleder Rørby Skole

Kontakt
Sagsansvarlig:
Jarl Sabroe
2/2

