4. oktober 2019

Fællesbestyrelsen har behandlet materialet vedr. budget 2020. Vi i finder
det uhensigtsmæssigt, at et så omfattende materiale sendes i høring,
hvor vi skal forholde os til ubehandlede forslag. Vi er bekymrede for, om
diverse effektiviseringsforslag vil have den effekt, at forældre bliver i tvivl om hvad
Kalundborg Kommune vil med deres folkeskoler.








Hensigtserklæringer
Idræt og svømning – det formodes at de er afsluttet, og således forholder vi os ikke
til det.
U38, cykeltsti – positiv tilkendegivelse, og vi ser frem til at tage den i brug.
Servicereduktioner
Kørsel til specialtilbud, en bekymring for, om den konkrete beslutning er realiserbar
for den enkelte elev, idet beslutningstagerne ikke er tæt på eleven.



Reduktion af inklusionsmidler til almen skolen, en reduktion vil forringe
mulighederne for at imødekomme de børn, som netop har mest behov. De stærke
børnefællesskaber kommer således under øget pres.




Effektiviseringsforslag
Forslag 2, Åbne/lukke-tider i dagtilbud. Der er bekymring for lang transporttid for
den enkelte familie, og om søgningen til daginstitutionerne vil ændre sig og skabe
ulighed. Landsbymodellerne har ikke bidraget med data, men konsekvenserne
frygtes at ramme på søgning og ønsket om at bosætte sig i yderområderne, hvilket
senere kan få konsekvens for skolerne i samme områder.
3a, forældrearrangementer. Dette må nødvendigvis betyde en forringelse af det
sociale liv i institutionen, med traditioner og frivilligt arbejde. Der er også
bekymring for samarbejdet imellem institution og forældre.
3b, morgenmad. Vi stiller os undrende overfor de konkrete tal, og må påpege, at
tiden omkring morgenmad også er kvalitetstid med det enkelte barn. Det enkelte
barns trivsel kan forværres, hvis morgenmad nedprioriteres. Vi ønsker som forældre
at fastholde nuværende serviceniveau. De nævnte konsekvenser er vi enige i, og de
bør vægtes.
3c, øget udnyttelse af sovetid. Tiden når børn sover kan ikke udnyttes mere
effektiv, end de gøres pt. da vi ikke har sovevagter, så her er ikke mulighed for at
effektivisere. Personalet er bevidste om at udnytte tiden effektivt.
4, kompetencehjul, det er et fint forslag at bruge tiden på de børn der har behov.
5, optimering af klassestørrelse, at lukke klasser ned er et forslag som nødvendigvis
må åbne op for en skolestrukturdebat, en realisering vil betyde skolelukninger.
6 samlede udskolinger. Forslaget kan ikke behandles separat, uden en samlet
skolestrukturdebat.
Fællesbestyrelsen er bekymrede for, hvorvidt der kan rekrutteres kvalificeret
arbejdskraft i fremtiden, samt sikring af kvaliteten i undervisningen.












Kontakt
Sagsansvarlig:
Annette Bønlykke
Gørlev Skole og Sejerø Skole og Børnehus

Kalundborg Kommune
Kalundborgvej 8
4281 Gørlev

Telefon, direkte: 58 85 51 86
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20-21, biblioteket. Det er svært at se hvordan det nuværende serviceniveau vil
fastholdes, idet vi oplever at Gørlevs bibliotek i høj grad bliver brugt af foreninger
og andre borgere. Kirke Helsinge Skoles adgang til biblioteket vil blive forringet.
22, crossbaner. Dette forslag vil forringe et fritidstilbud for unge mennesker som
ikke kan se sig i andre fritidstilbud

Henriette Hald Hansen
Formand for Fællesbestyrelsen
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