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Høringssvar ang. Budget 2021 fra MED-udvalget på Høng Skole.
Resumé af høringssvaret:
Det er vigtigt for medarbejdere og ledelse på Høng Skole, at de økonomiske rammer for at
drive god undervisning og fortsat udvikle skolen er tilstede. Den nuværende ramme er
udfordrende, blandt andet fordi skolens økonomi er bundet op på elevtallet, der er
faldende.
Herunder følger de detaljerede høringssvar.
Høringsmaterialets udformning og tidsfrister:
Budgetmaterialet er svært tilgængeligt for den almindelige medarbejder, både sprogligt og
teknisk, da live-edition gør det svært læse teksten. Tidsfristen for høringen er som
sædvanligt meget stram. Det hindrer den gode diskussion på de enkelte arbejdspladser.
Feriepenge:
Da Kalundborg Kommune har mulighed for, og råd til, at afbetale alle indefrosne
feriepenge i forbindelse med udbetalingen til de enkelte lønmodtagere, foreslår vi at den
enkelte institution ikke betaler, men at den betaling udelukkende løftes af den centrale
kommunekasse.
Udgiftindex 110:
På trods af, at kommunens udgifter til skoler er over landsgennemsnittet, opleves det ikke
som et højt serviceniveau på vores skole. Der er ikke mange midler til rådighed pr. elev på
Høng skole. Vi oplever tværtimod at serviceniveauet er faldende, og at personalet har
meget travlt. Vi er bekymrede for, at vi får sværere ved at lave det faglige og sociale løft
af børnene, som der ellers er politisk enighed om, er nødvendigt.
Vi har en kommunal plan om at fastholde og tiltrække kvalificeret arbejdskraft , og derfor
er økonomi og gode rammer centrale for at løse kerneopgaven tilfredsstillende.
Faldende elevtal:
Elevtallene falder pga. de små årgange og en generel urbaniseringstendens. På den enkelte
skole sker det på alle årgange. Det betyder, at der med den nuværende tildelingsmodel,
hvor hver elev udløser en sum penge, vil være færre penge på den enkelte skole til at lave
et fagligt løft. Der er færre lærere til at løfte samme opgave, da klasserne ikke blot kan
slås sammen.
SFO:
Høng skoles SFO er fortsat placeret på to matrikler, der ligger langt fra hinanden. Selvom
elevtallet er faldende, kræver den organisering ekstra ressourcer. Ressourcer vi ikke kan
se bliver udmøntet i 2021.
Ordblinde elever:
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Anlæg:
Vi vil gerne inddrages lokalt i at udpege relevante kommunale anlægsprojekter, der kan
gøre klimamæssigt, ressourcemæssigt eller brugermæssigt gavn. Det er vores forståelse at
anlægsrammen ikke bruges fuldt ud, og med et ønske om at vi sætter gang i dansk
økonomi lokalt, kan skolerenoveringer og lignende være relevante.
Servicerammen:
Det er Høng Skoles MED oplevelse at servicerammen ikke udnyttes maximalt til gavn for
borgerne, ud fra et forsigtighedsprincip. Vi opfordrer til at der planlægges med 100%
udmøntning af servicerammen.
På vegne af MED-udvalget på Høng Skole.
Peter Brandt
Skoleleder

2/2

DAGSORDEN

Da vi ligger over landsgennemsnittet i forhold til antal elever, der konstateres ordblinde,
og disse kræver særlige ressourcer for at få kompenseret dem for deres udfordring,
foreslår vi en særtildeling til denne elevgruppe.

