HØRINGSSVAR TIL BUDGET 2016-2019

Høringssvar
Odsherreds Lærerkreds

Institution / afdeling / råd / udvalg
Skema nr.

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

2. Dato for formulering af høringssvar:
Angiv her datoen for afholdelse af møde vedrørende høringssvaret
15.09.2015

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
Børne- og uddannelsesudvalget

5. Høringssvaret
Her angiver i, de høringssvar i har til budget 2016-2019
Odsherreds Lærerkreds har følgende bemærkninger til budgetforlig for 2016-19:
Lærerkredsen er glad for at man fortsat afsætter midler til læreraftalen, men vi undrer os over,
at de lovede midler til lærerarbejdspladser er forsvundet, da en del af disse midler er betalt af
lærernes lønmidler i forbindelse med lockouten i 2013.
Endvidere vil vi påpege, at folkeskolereformen fra statens side ikke er finansieret fuldt ud, og
det er derfor en kommunal opgave at sørge for de nødvendige ressourcer til implementering af
denne. Dette gælder både for ledelse og lærere. Og vi undrer os over, at den bebudede øgede
tid til ledelse er fjernet fra budgettet.
Odsherred kommune har gennem flere år ikke satset på uddannelse af den ”almindelige” lærer,
men satset stærkt på uddannelse af vejledere. Derfor er der et efterslæb på at blive opdateret
på folkeskolens fag, således at kerneydelsen bliver opkvalificeret.
Vi undrer os specielt over, at man politisk har besluttet at indføre linjefagsundervisning i
overbygningen uden at have afsat ressourcer til materialer og ekskursioner/skolerejser.
For at tilgodese bedre trivsel hos elever og optimere det fysiske og psykiske arbejdsmiljø trænger

skolernes læringsmiljøer til en grundig opdatering. Skolernes bygninger trænger til eftersyn for
såvel indvendig som udvendig vedligehold. Dette gælder også legepladser og udenomsarealer. En
forøget indsats på rengøringen kunne måske nedbringe sygefraværet hos både elever og
medarbejdere. Derfor ønskes hovedrengøringen genoptaget og arbejdstiden for
rengøringspersonalet justeret i forhold til medarbejdernes øgede tilstedeværelse bl.a. i
elevernes sommerferie.

6. Dato og udfyldt af:
Udfyldt og fremsendt af:
Grethe Funch Pedersen/Christina Even
Formand/næstformand

Dato
15/09-2015

