Høringssvar vedr. budgetforslag 2021
Ledelsesmæssige ressourcer er forudsætningen for, at Musisk Skole kan fortsætte den udvikling, der er
godt i gang med øget samarbejde med folkeskoler, daginstitutioner og ungdomsskolen. Det er derfor med
ærgrelse, at bestyrelsen for Musisk Skole igen skal læse forslag 5. Siden forslaget blev fremsat ved sidste års
budgetforhandling er man ikke lykkedes med at fremkomme med et eneste nyt argument for, at dette
forslag er godt for noget som helst. Det nye er, at nu er sprogskolen også en del af sammenlægningen. En
reduktion af de administrative kræfter på hhv. Musisk Skole og Ungdomsskolen er også en reduktion af de
ledelsesmæssige ressourcer.
I december var der premiere på en teatermusikforestilling, det var resultatet af et stort samarbejde mellem
3 folkeskoler, Allikelund, Ungdomsskolen og Musisk Skole. At stable et sådant projekt på benene kræver
ledelse.
Ledelsesmæssige ressourcer er forudsætningen for, at Musisk Skole kan øge sin rolle i kommunens
velfærdsproduktion, som en skole der med udgangspunkt i musiske fag kan være understøttende for
elevernes indlæring i folkeskolen og ungdomsskolen.
Bestyrelsen for Musisk Skole mener derfor, at gennemførelsen af forslag 5 vil være at gå imod de ønsker,
der har været rejst om øget samarbejde med andre institutioner i kommunen og om øget udbredelse af
Musisk Skoles kompetencer til andre skoler. Alt dette kræver ledelse.
At reducere ressourcerne til administration og ledelse vil efter vores opfattelse føre til stagnation.
Som bestyrelse blev vi forelagt planerne om renovering af bygningerne i Ulshøjområdet vi sagde ja tak til
forbindelsesgangen til Ungdomsskolen, da vi synes, at det er godt med øget forbindelse og samarbejde
imellem de to skoler i dagligdagen. Vi spurgte også den ansvarlige direktør om det så var salamimetoden til
alligevel at lægge de to skoler sammen. Vi fik at vide at det var det ikke. Nu sidder vi så igen med dette
forslag, som vi ikke kan forstå, hvor kommer fra. Vi synes stadig at sammenlægning af de to skoler er en
dårlig idé medmindre der bliver investeret betydelige midler til at integrere de to brugergrupper.
Forældrene til ca. 1.000 elever på Musisk Skole har tilvalgt skolens tilbud og betaler derfor fra nogle
hundrede til flere tusinde kroner for, at deres børn går til musik. Det betragter vi som en kæmpe succes og
et aktiv for familier, der bor eller overvejer at bo i Kalundborg Kommune. Det bør ikke undergraves af en
uoverlagt sammenlægning af Ungdomsskolen og Musisk Skole. Én administrativ medarbejder til at
håndtere skemalægning, betaling, aflysninger, ændringer, forældrekontakt osv. for 1.000 elever er ikke
fråds, men højeffektiv udnyttelse af ressourcen.
Bestyrelsen håber, at vi ikke igen skal kommentere dette forslag. Det skaber unødig utryghed hos skolens
medarbejdere og vi risikerer at miste engagerede, erfarne, dygtige medarbejdere, der er forudsætningen
for skolens fortsatte succes som et kulturelt flagskib for kommunens børn, unge og ældre.
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Resumé
Bestyrelsen på Musisk Skole anbefaler, at man ikke gennemfører forslag 5, da man mener, at en reduktion i
de administrative ressourcer vil føre en reduktion af de ledelsesmæssige ressourcer. En sådan reduktion vil
alvorlig begrænse skolens evne til at udvikle sig og øge samarbejdet med andre skoler og dermed begrænse
skolens muligheder for at øge sit bidrag til kommunens velfærdsproduktion. Endvidere ønsker bestyrelsen,
at en sammenlægningsproces mellem Ungdomsskolen og Musisk Skole ad bagdøren standses med endnu
en klar politisk beslutning om skolernes fortsatte tætte samarbejde uden sammenlægning. Dét vil frigøre
vores kræfter til at arbejde på øget samarbejde med både daginstitutioner, folkeskoler og ungdomskolen.

