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Høringssvar budget 2021 fra MED-udvalg og skolebestyrelse på Firhøjskolen
Det administrative budgetforslag er taget til efterretning. Budget 2021 er dejlig opløftende læsning.
•
•
•
•

•

Med-udvalget ønsker at man kigger fremad, og fortsat har fokus på positiv udvikling for
folkeskolen.
Behovet for lærere falder ikke, fordi elevtallet falder, så længe antallet er klasser er
uforandret.
Vi stiller fortsat spørgsmålstegn ved den socioøkonomiske tildeling.
Det højnede undervisningstimetal for lærerne, hænger ikke sammen med kravet om bedring
af karaktergennemsnittet – Så længe det gennemsnitlige undervisningstimetal for lærerne er
så højt, umuliggør det videreuddannelse af lærerne.
Ros for iværksættelse af anlæg af cykelsti fra Havnsø til Føllenslev, samt midler til renovering
af bygningerne.

Kloge investeringer:
•
•
•
•

Gøre skolebiblioteker til offentlige biblioteker med lektiehjælp.
Optimering af klimaskærm på skolerne
Nye skolemøbler til eleverne
Gratis buskort til alle elever på udkantsskolerne, så det bliver økonomisk muligt at komme
mere ud af skolen, og at alle elever i kommunen har lige ret til at deltage i forskellige
aktiviteter, herunder fritidsaktiviteter.

Anlæg:

•

Renovering af aktivitetsområder på Firhøjskolen (SFO, skolegård og områder
omkring skolen). Skolebestyrelsen har udarbejdet et godt projekt, som vil bringe
områderne op til en forsvarlig og moderne standard, og har gennem flere år
forgæves søgt midler i fonde. Da der nu er opstået et økonomisk råderum, ønsker
vi at der tildeles midler til projektet.

•

Renovering af faglokaler og fokus på de æstetiske undervisningsmiljøer på skolerne, så
skolerne fremstår lækre og tidssvarende.
Udmøntning af ønsker fra skolerne til løft af folkeskolen – indsendt primo august 2020
(aktivitetsområder, hus til udeskole/udekøkken mv.).

•
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