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2020

MED på Nyrupskolen har på et møde drøftet forslaget til budget 2021, samt
overslagsårene 22-24 og udtaler.
Vi ser med stor glæde, at økonomien i Kalundborg Kommune er sund, og ser frem til, at
der nu bliver mulighed for at investere i den fremtidige velfærd for borgerne. I den
sammenhæng har vi en række forslag til ændringer af styringen af det nuværende
driftsbudget, samt anlægsaktiviteter.

Fjernelse at gennemsnittet på 760 timer som et regnskabstal for et skoleår på de
enkelte skoler.
I forbindelse med KLK-analysen af ressourceforbruget i Kalundborg Kommune besluttede
kommunalbestyrelsen, at undervisningstimetallet i gennemsnit skal være 760 timer.
Efterfølgende har det vist sig, at det har nogle uforholdsmæssige store konsekvenser for
administrationen og planlægningen af lærernes arbejdstid, samt en utilsigtet virkning på
lærernes efter- og videreuddannelser.
1. Når det bliver indregnet som et regnskabstal frem for et budgettal, er skolernes
ledere nødt til at sjusse sig frem til eventuelle ændringer i løbet af året. Det
betyder at lærerne starter med et forholdsvist højt timetal fra skoleårets start. Da
undervisningen ud over 750 timer udløser tillæg, kan det blive forholdsvist dyrt i
længden.
2. Hvis lærerne på en skole skal præstere et gennemsnit på 760 timer, uden der sker
et fradrag fra uddannelse af personalet, har det den konsekvens at de øvrige lærere
på skolen skal have en ekstra undervisningsbyrde. Det er ikke fair.
Vi foreslår derfor den grænse fjernet, så der er op til den enkelte skoleleder at prioritere
og fordele arbejdsopgaverne til personalet, så de giver den størst mulige kvalitet for
eleverne.

Naturfagslokale på Nyrupskolen
I Kalundborg Kommune står man over for en gennemgribende og langsigtet plan på det
naturfaglige område. I den forbindelse ønsker vi at vores naturfagslokale og området uden
for dette lokale bliver renoveret. I øjeblikket har vi efter PCB-renoveringen i 2017 ikke
vand og afløb i lokalet, det er ikke tidssvarende. Desuden ønsker vi adgang til det lukkede
udeområde der ligger udfor lokalet. Vi har et ønske om, at undervisningen i de naturfaglige
fag får et så praksisnært indhold som muligt. Vi har ikke indhentet tilbud på opgaven,
men har en forventning om at dette kan gøres inden for kr. 1 mill. Kr.
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Opbakning til de initiativer som skolebestyrelsen har indsendt
I øvrigt bakker MED op om de initiativer som skolebestyrelsen i øvrigt har indsendt.

Randi Stokholm Hansen
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