2. oktober 2019

Høringssvar vedr. budget 2020
MED-udvalget på Gørlev Skole har gennemgået høringsmaterialet. Det er
et omfattende høringsmateriale, med en kort høringsfrist, hvilket ikke har
været optimale forhold.
Vores høringssvar bliver kortfattet og tydeligt, men vi står gerne til rådighed med uddybende
argumenter.
Hensigtserklæringer:
Hvis H24 og H25 er behandlet, afsluttet og ikke skal realiseres, skal I se bort fra svarene
vedr. disse.
 H24: Sundhed i skolerne. Med 6 timers idræt pr. uge i 0.-6. klasse, vil vi blive
udfordret på lokaler, og vi kan ikke gennemskue hvordan elevernes samlede timetal
vil fordele sig på fag. Med mindre elevernes samlede timetal skal forøges, må der
være noget de IKKE skal.
 H25: Svømmeundervisning på 5. klassetrin. Der skal tages højde for transport til
svømmehal.
 H38: cykelsti – godt, det vil give gode muligheder for at udnytte lokalområdet bedre.
Servicereduktioner:
 Forslag A: Kørsel til specialtilbud – Umiddelbart er vi positive i forhold til, at
visitationsudvalget også visiterer kørsel, men der er et opmærksomhedspunkt i
forhold til hvor ansvar for træning af transport er placeret, hvis det vil kræve
tilstedeværelse fra en voksen.
 Forslag B: Reduktion af inklusionsmidler til almenskolen - vi er ærgerlige over, at der
skal ske en besparelse på dette punkt, da det jo er børn med særlige behov i
almenskolen de omhandler. Udmøntningen af midlerne kunne have været udmøntet
halvårligt, hvilket havde været mere hensigtsmæssigt.
Effektiviseringsforslag:
 Forslag 5: Klassekvotient – dette forslag vil kræve en skolestruktur-debat.
 Forslag 6: Udskolingsklasser – dette forslag vil kræve en skolestrukturdebat, og
skulle det så blive en realitet, kan vi forudse at der går lang tid før besparelsen vil
slå igennem, da det vil kræve nye bygninger, samt udgifter til transport. Vi kan også
være bekymrede for, om alle elever vil profitere af så store læringsmiljøer, i helt nye
omgivelser.
 Forslag 8: Lærernes tid sammen med børnene – dette forslag har alene taget
udgangspunkt i, at lærerne kun er sammen med børn i undervisningssituationer,
hvilket er unuanceret. Når der peges på effektiviseringen omkring digital
planlægning, fordrer det at alle elever har egen/eller adgang til computer, hvilket
ikke er i overensstemmelse med vores virkelighed.
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Forslag 21: Folkebibliotek på Gørlev Skole – Vi synes som sådan, at ideen er god,
men der er en række praktikaliteter som skal undersøges, hvis forslaget skal sættes
i værk. Parkeringsforhold, lokaleplacering, ressourcer både økonomi, men også
sikring af samme service for både skolebørn og øvrige brugere af biblioteket.
Forslag 28: Optimering af ledelse og administration – der er ikke nogen modeller, så
det kan være svært at vurdere hvorvidt vi kan se muligheder. Opgaverne skal løftes,
og dem er der ikke blevet færre af, i vores decentrale organisation.

Sager overført fra budgetforhandling:
Ændringer i rammer og organisering i specialtilbud.
Vi er forsat af den overbevisning, at vi bør fastholde nuværende organisering, model 1, med
3 inklusionscentre. Det vil være en indgribende ændring at skulle omorganisere og flytte de
elever i Kalundborg Kommune som har mest behov for struktur, velkendte rammer og kendte
voksne, hvor relationen er etableret. Med nuværende elevtal på 44 indskrevne elever, kan
Gørlev Skoles inklusionscenter imødekomme elevernes specifikke behov, og vores SFO
fungerer. Der er desuden gode busforbindelser lige til døren, hvilket en del af eleverne
benytter dagligt.
Vi er imødekommende overfor at få lavet en ny opgavebeskrivelse, hvor en justering i det
nuværende, med udgangspunkt i det der fungerer, er foreneligt med grundlaget for stærke
børnefællesskaber. Vi vil desuden foreslå, at afdelingslederne fra inklusionscentrene
involveres i visitationsprocessen, på anden og mere systematisk vis.

Annette Bønlykke
Formand for MED-udvalg

2/2

NOTAT



