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MED-udvalget på Kirke Helsinge Skole har behandlet budgetmaterialet.
Det er et meget omfattende materiale og en kort høringsfrist, hvilket
ikke er optimalt i forhold til at have en tilbundsgående dialog. På jeres
opfordring, formulerer vi vores svar kort og præcist, men uden
argumentation, men forventer en fornyet høringsproces i forhold til de
oplistede effektiviseringsforslag, hvis de ønskes realiseret.
Perspektivnotatet
- Der bør være opmærksomhed på, hvordan ressourcefordelingen
slår igennem i forhold til at demografien spiller en central rolle. Et
faldende børnetal kan ramme den enkelte institution så hårdt, at
det kan betyde forringelse i service og kvalitet.
Hensigtserklæringer
- H24 Sundhed i skolerne, er behandlet og afsluttet, og vi kan
bakke op omkring, at det ikke ville være den rette vej at gå, da 6
timers ugentlig idræt nødvendigvis måtte betyde, nedprioritering
af andet.
- H25 svømning på 5. klassetrin. Vi anser sagen for afsluttet, og
forholder os ikke til det punkt.
- U38 cykelsti, denne glæder vi til.
Sevicereduktioner
- Reduktion af inklusionsmidler til almenskoler. Kirke Helsinge
Skole beklager, at der reduceres i inklusionsmidlerne, hvilket
konkret vil betyde, at indkøb af relevante materialer og forløb
minimeres.
Effektiviseringsforslag
- Optimering af klassestørrelser. Dette kan ikke realiseres uden en
skolestrukturdebat, idet konsekvensen vil være, at der lukkes
skoler.
-

Samlede udskolinger. Igen må vores konklusion være, at skal et
sådan forslag realiseres, kræver det en samlet
skolestrukturdebat, da det som v. ovenstående, vil få stor
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betydning for mange mindre skoler.
-

Forøgelse af lærernes tid med børn. Når fokus er på lærernes
tid med børn, bør den tid hvor lærerne har tilsyn med børn i
pause og spisetid også indgå. En forøgelse af tid med børn, vil
betyde mindre tid til at sikre kvalitet af undervisning, sikring af
trivsel og der vil være risiko for øget fravær, hos lærere, såvel
som elever. Hvis digitalisering skal anvendes optimalt, for at
frigive tid, kræver det at der afsættes midler til indkøb af materiel
m.v.

-

Folkebiblioteket flyttes til Gørlev Skole. Her kan vi være
bekymrede for, hvorvidt vi sikres samme service som nu, da både
skole og børnehave benytter biblioteket, og har stor glæde af det.

-

Arbejdstidstilrettelæggelse på daginstitutionsområdet.
Børnehaven kan ikke se hvor den nævnte besparelse kan hentes,
måske fordi landsbyordningerne ikke har medvirket når data er
indhentet.
Morgenmadssituationen er væsentlig for en god start på dagen og
situationen anvendes til pædagogisk arbejde med det enkelte
barn.
Personalet skal ikke tilrettelægge sommerfest mv. hvilket kan få
den konsekvens at sådanne arrangementer forsvinder, og det vil
forringe samarbejdet med forældrene.
Kompetencehjul, det er en god ide at vi anvender tiden der hvor
det giver mening.

-

-

-

-

Optimering af ledelse og administration. Skal der optimeres
et sted, kan det betyde at nogle opgaver skal løses et andet sted,
hvilket bør indgå hvis dette forslag skal undersøges nærmere.

Det overordnede politiske ønske om at højne kvalitet i skole, SFO og
daginstitution afspejler sig ikke i de konkrete handlekataloger, det bliver
svært at praktisere, når der skal pågå servicereduktioner og
effektiviseringer.

Annette Bønlykke
Formand for MED-udvalg

Karen Elkjær Andersen
Næstformand i MED-udvalg

2/2

