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22. september 2013
Høringssvar vedr. Budget 2014
Skolebestyrelsen og MED-udvalget på Vallekilde-Hørve skole udtaler følgende.
Vi ser generelt positiv på budgettet, der afspejler vilje til at imødekomme de store udfordringer,
skolevæsnet i Odsherred står overfor.
Vi vil dog specifikt kommentere på følgende:
I budgetoplæget s.1 nævnes nederst, at der sættes fokus på midler til infrastruktur. Her vil vi gøre
opmærksom på, at både skolestruktur og folkeskolereform kan gøre transport af elever til og fra
matrikler bekosteligt, og det er nødvendigt at analysere og tilpasse dette område inden august 2014.
s. 11. Det er rart at kunne spore pengene til implementering af folkeskoleloven direkte i budgettet.
s. 13 Der angives en driftsbesparelse på antallet af ansatte i børnesundhedsafdelingen. Det finder vi
harmonerer meget dårligt med fokus på tidlig indsats. Det er afgørende for børns udvikling og
senere skolegang at der er endda meget tidlig fokus på de mindste børn. Det er på sigt meget
ufordelagtigt hvad angår både menneskelige og økonomiske resurser at spare på forebyggelse.
s. 16. Det er meget vanskeligt at gennemskue, hvad formuleringerne underde enkelte punkter
betyder. Der bør arbejdes med den sproglige formulering og en præcision af, hvad reguleringen
vedrører. Vi har måttet få det fortolket gennem fagcenteret. Budgettet bør kunne læses og forstås af
menigmand.
s.20. Der er afsat et beløb på henholdsvis 375000 kr og 900000 kr. til undervisningsassistenter i
overslagsårene. Hvad dækker disse beløb over? Vi har erfaring med undervisningsassistent.
Årsbeløbet er enten 436.000 kr. (lærer) eller ca. 390.000 kr. (pædagog). Budgettet bør tilrettes
derefter og efter det antal undervisningsassistenter, der ønskes. Men positivt igen, at der er afsat en
tydelig ramme til dette.
Der er afsat i alt 10 mio kr. i overslagsårene til etablering af lærerarbejdspladser. Det er rigtigt
fornuftigt og nødvendigt. Vi vil foreslå, at hovedparten af midlerne afsættes i 2014, så
arbejdspladserne kan etableres hurtigst muligt. Det er vigtigt at undersøge, hvad en arbejdsplads
dækker over, og om der er afledte udgifter til yderligere materiale.
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