HØRINGSSVAR TIL BUDGET 2018-2021

Høringssvar
Sydskolen

Institution / afdeling / råd
Skema nr.

1. Hvem afgiver du svar som:
Skriv her på vegne af hvem du afgiver høringssvar, f.eks. brugerbestyrelse, MED-udvalg eller
lign.
Skolebestyrelsen og MED-udvalget

2. Dato for formulering af høringssvar:
Angiv her datoen for afholdelse af møde vedrørende høringssvaret
12.september 2017

3. På hvilke områder er du høringsberettiget:
Beskrive på hvilke områder ovennævnte er høringsberettiget på, f.eks. dagtilbudsområdet,
ældreområdet mv.
Skoleområdet

4. Resumé
Oprids i kort form, hvilke dele af budgetforslaget høringssvaret vedrører, herunder angivelse af
navn eller nummer på det/de relevante budgetskema(er)
BOU AN3, Skolebygninger
BOU AN 07, AT-Påbud, Ventilation på Sydskolen Asnæs
BOU DU2, Kultur, foreninger og erhverv i Åben Skole
DU15, Ung i Odsherred: Kriminalpræventive indsats
Rengøring generelt indenfor dagtilbud og skole
IT-strategien på folkeskoleområdet

5. Høringssvaret
Her angiver i, de høringssvar i har til budget 2018-2021
BOU AN3, Skolebygninger:
Skolebestyrelse og MED-udvalg er meget positive over, at gennemgangen af skolernes bygninger nu
udmøntes i midler til anlæg. Vi er ligeledes positive over, at hensigterne i skolereformen blev
inddraget i Bygningsanalysen.
Som MED-udvalg og Skolebestyrelse har vi en klar forventning om at blive inddraget i den videre
proces, og vi ser frem til et konstruktivt samarbejde.

BOU AN 07, AT-Påbud, Ventilation på Sydskolen Asnæs:
Skolebestyrelse og medarbejderne i MED-udvalget har i tidligere høringssvar tilkendegivet vores
bekymring for indeklimaet. Vi ser frem til problemet nu bliver udbedret.
BOU DU2, Kultur, foreninger og erhverv i Åben Skole:
Skolebestyrelsen og MED-udvalget er meget positive overfor indsatsen omkring Åben Skole. Vi har
store forventninger til det fortsatte samarbejde og forventer det bliver en succes med stor
efterspørgsel på de forskellige tilbud og aktiviteter. Der bør derfor sikres den tilstrækkelig økonomi til
transport af eleverne. En transport som er et vilkår med skolernes geografiske placering.
Transportudgifter må ikke blive en barriere for et så godt projekt.
DU15, Ung i Odsherred: Kriminalpræventiv indsats:
Skolebestyrelsen og MED-udvalget udtrykker stor bekymring i forhold til den kriminalpræventive
indsats (SSP-indsatsen) i Odsherred Kommune. Vi gentager derfor vores bekymring fra vores forrige
høringssvar: Skolebestyrelse og MED-udvalg finder, at en reduktion i antallet af SSP-konsulenter
harmonerer meget dårlig med UTA-strategien, hvor der netop er fokus på de unges trivsel og
uddannelse.
Rengøring generelt indenfor dagtilbud og skole:
Skolebestyrelsen og MED-udvalget ser med bekymring på standarden af rengøringen på institutionerne
indenfor dagtilbud og skoler.
Det er vores oplevelse, at området har brug for opprioritering.
IT-strategien på folkeskoleområdet:
Skolebestyrelsen og MED-udvalget udtrykker bekymring over, at der ikke er afsat den økonomi, der
skal sikre implementeringen af den nye IT-strategi.
Der er behov for løsning af en stor udfordring mht. vedligeholdelse, i forhold til computere, tablets og
interaktive tavler.
Set i lyset af UTA-strategien, er det ligeledes vigtigt at påpege, at Odsherred Kommunes unge har
brug for digitale kompetencer for at kunne klare sig i videre uddannelse.

6. Dato og udfyldt af:
Udfyldt og fremsendt af:
Jørgen Schandorff

Dato
17/9 2017

