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Høringssvar budget 2021
Fra MED udvalget for Ung Kalundborg og sprogcenteret.
Resume:
MED udvalget for ungdomsskolen er meget bekymrede for hvis effektiviseringsforslag nr.
32 bliver vedtaget, at det kommer til at ramme de unge i sidste ende. Dårligt arbe jdsmiljø,
forringet service af brugerne samt forringet samarbejde med folkeskolerne – vil i sidste
ende komme til at ramme de unge i Kalundborg kommune.
Høringssvaret:
MED udvalget er glad for at der i år ikke er besparelser på selve
Ungdomsskolevirksomheden. Dette så vi har mulighed for at fortsætte vores gode arbejde i
ungdomsskolen, ungdomsklubberne, knallertkøreskolen, cross-klubberne, cirkus O’laiski,
det tætte samarbejde med Musisk skole og ikke mindst være en god samarbejdspartner til
folkeskolerne med mulighed for at være den understøttende partner, der kan hjælpe med
til at højne fagligheden i Kalundborg kommune – altså skabe et godt ungemiljø i
kommunen.
Vi er dog bekymrede for det effektiviseringsforslag (Nr. 32) der ligger på samdrift af
administrationen mellem Ungdomsskolen og Musisk Skole. Medmindre administrationerne
fysisk kan blive slået sammen, dvs. at der bliver bygget et fælles kontormiljø mellem
Musisk Skole og Ungdomsskolens nye lokaler, kan vi ikke se hvordan der kan effektiviseres
på administrationen uden det kommer til at gå ud over serviceniveauet.
Ungdomsskolen fik pr. 1. august 2020 Sprogcenteret ind under sig og vi er bekymrede for
at en yderligere administrativ samdrift mellem Musisk Skole og Ungdomsskolen, vil få
negativ indflydelse på den service vi yder vores brugere og samarbejdspartnere.
Kalundborg kommune har med rette, store ambitioner for kommunens unge og
ungemiljøet. Vi er bange for, at en reducering af ressourcerne til administrationen vil få en
negativ indflydelse på vores samarbejde med skolerne, det store arbejde der kommer til at
ligge i at skabe et bedre image for Ung Kalundborg, vores utrættelige arbejde for at skabe
indhold til de unge på Ungdomsskolen, skabe et trygt og ordentligt ungemiljø i klubberne, i
det administrationen vil blive nødsaget til at koncentrere sit arbejde omkring de
administrative lovmæssige forpligtigelser der er og ikke have overskud til de administrative
opgaver der ligger i forbindelse med skolesamarbejdet, den øgede formidling og
kommunikationsopgaver, der ligger i at skabe det hårdt tiltrængte imageløft for
Ungdomsskolen og klubberne.
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Skovbrynet 51, 4400 Kalundborg

Der vil være en øget risiko for, at vi, som tidligere, igen vil få langtidssygemeldinger med
stress pga. større pres og derigennem dårligt arbejdsmiljø. Der er blevet arbejdet hårdt på
at skabe bedre arbejdsmiljø for administrationen i Ungdomsskolen og vi kunne frygte at
denne besparelse kunne stille arbejdsmiljøet tilbage til tidligere ti der.

Venlig hilsen,
Det samlede MED udvalg for Ung Kalundborg og sprogskolen.
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