HØRINGSSVAR TIL BUDGET 2016-2019
Høringssvar

Nordskolen, MED-udvalg

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.
På vegne af MED-udvalget på Nordskolen.

2. Dato for formulering af høringssvar:
Angiv her datoen for afholdelse af møde vedrørende høringssvaret
Mødet afholdt den 15. september 2015

3. På hvilke områder er du høringsberettiget:
Beskrive på hvilke områder ovennævnte er høringsberettiget på, f.eks. dagtilbudsområdet,
ældreområdet mv.
Dagtilbudsområdet, skoleområdet samt Bygge og Anlæg

4. Resumé
Oprids i kort form, hvilke dele af budgetforslaget høringssvaret vedrører
Økonomiudvalgets oplæg 2016 for Børne- og Uddannelsesudvalgets område samt Bygge og Anlæg.

5. Høringssvaret
Her angiver i, de høringssvar i har til budget 2016-2019
MED-udvalget har følgende bemærkninger:
Generelt finder MED-udvalget det betænkeligt at Økonomiudvalget har truffet så vidtgående
beslutninger i forhold til budgettet.
Fokus på fremmedsprogede børn – Det var med glæde vi konstaterede, at der i 1.behandlingen
var afsat midler til personale til daginstitutionerne til styrket fokus på fremmedsprogede børn.
Det er bekymrende, at Økonomiudvalget ikke fører denne prioritering igennem. Alene i år er
antallet af 2-sprogede elever næsten fordoblet. Den store tilstrømning af børn med anden etnisk
baggrund og øgede antal sprog i klasserne kræver ressourcer til bl.a. tolkebistand ved
forældresamtaler/samarbejde. Der vil være en behov for øgede ressourcer til lærer,
pædagogtimer og ledelse for at lave en målrettet indsats.
Styrkelse af 0-6 års området i dagtilbuddene – MED-udvalget finder det uforståeligt at den
styrkelse Ministeriet har tilsigtet Dagtilbuddene ikke slår igennem i budgettet.
Styrkelse af den pædagogiske ledelse i folkeskolen – I forbindelse med Folkeskolereformens krav

til den pædagogiske ledelse er der fokus på øget ledelse til at drive processerne omkring ændret
skolestruktur samt forventning om at forbedre resultaterne i Folkeskolen. Derfor har det også
ligget i god forlængelse at skolerne fik tildelt øget tid til ledelse. Denne ordning er nu taget af
budgettet hvilket bekymrer, idet man kan frygte at ”de skibe der nu er sat i søen synker”.
Samtidig arbejder vi på fastholdelse og rekruttering af gode ledere og ved, at de næste år bliver
en udfordring på dette område. Så hvordan skal vi skabe de attraktive stillinger?
Styrkelse af inklusionsindsatsen i folkeskolen - Ministeriet ønsker en styrkelse af inklusionen og i
Odsherred arbejder vi målrettet på at løfte denne opgave. Derfor undrer det MED-udvalget at
indsatsen med de først afsatte midler ikke fastholdes. Ved implementeringen af inklusionselever i
skole/sfo er der ekstra brug for inklusionsvejledere og støttelærere, der tager hånd om eleverne,
forældrene, støtter pædagoger og lærere og i samarbejde med ledelsen finder de gode løsninger.
Målet er på sigt at ekskludere færre børn, højne det faglige niveau samt generelt øge trivslen.
Øgede undervisningsmidler til linjefagsundervisning i folkeskolen - Med baggrund i, at det politisk
blev besluttet at indføre linjefagene på skolerne i Odsherred, undrer det MED-udvalget dette ikke
prioriteres. Linjefagene har vundet indpas hos eleverne og er medvirkende til at udbyde en
varieret skoledag. Midlerne ønskes tilført med henblik på at optimere linjefagene med
tidssvarende undervisningsmidler, mulighed for gæstelærere og ekskursioner mv. Pt. tages
midlerne til linjefagene ud af den samlede pulje af undervisningsmidler, hvilket betyder at man
udhuler undervisningsmidlerne til indskolingen og mellemtrinet.
Fortsættelse af forældreprogrammet ”de utrolige år” – Det er MED-udvalgets opfattelse, at de
familier, der bliver taget hånd om, får en viden og omsorg, der gør dem i stand til at magte
hverdagen. Den tidlige indsats, som er så altafgørende for barnet, forsvinder. Vi kan frygte det
på sigt vil få en negativ socioøkonomisk konsekvens.
Ny arbejdstidsaftale for lærerne fra august 2015 – MED-udvalget hilser velkomment, at Byrådet
har afsat midler til implementering af ny lærertidsaftale der tidligere på året blev godkendt. Det
har allerede fra i år været et rekrutterings kort, så nærved alle lærerstillinger er besat til forskel
fra flere andre landsdele.
Lærerarbejdspladser – I forbindelse med den nye folkeskolereform samt arbejdstidsaftale for
lærerne, bevilgede man midler til lærerarbejdspladser over en 3-årig periode. MED-udvalget er
uforstående over bevæggrundene for fjernelse af den sidste del af 3-trins raketten, hvilket får
betydning for den del af de ansatte, hvor det ikke er gennemført. Det vil have betydning for det
fysiske og psykiske arbejdsmiljø. Vi kan se at de tidligere afsatte midler udgår og afsættes til
andre anlægsprojekter, dog ikke på skoleområdet.
Anlægspulje til legepladser, større vedligehold i dagtilbud – Såfremt man forventer en
optimering/forbedring af legepladserne rundt på kommunens dagsinstitutioner anses 300.000 kr.
som en dråbe i havet! Generelt må vi henvise til, at der tidligere var afsat 5 mill. og det kun
dækker den absolut mest nødvendige vedligeholdelse.

6. Dato og udfyldt af:
Udfyldt og fremsendt af:
Anders Laustsen Ohlsen, formand for MED-udvalget Nordskolen

Dato
16.09.2015

