HØRINGSSVAR TIL BUDGET 2016-2019

Høringssvar
Institution / afdeling / råd / udvalg
Skema nr.
Klik her for at angive tekst.
1. Hvem afgiver du svar som:
Skriv her på vegne af hvem du afgiver høringssvar, f.eks. brugerbestyrelse, MED-udvalg eller
lign.
Bestyrelse og MED-udvalg for Nr. Asmindrup Skole og Videnscenter

2. Dato for formulering af høringssvar:
Angiv her datoen for afholdelse af møde vedrørende høringssvaret
17.september 2015

3. På hvilke områder er du høringsberettiget:
Beskrive på hvilke områder ovennævnte er høringsberettiget på, f.eks. dagtilbudsområdet,
ældreområdet mv.
Børne- og uddannelsesområdet samt relaterede udvalg

4. Resumé
Oprids i kort form, hvilke dele af budgetforslaget høringssvaret vedrører
Se nedenfor

5. Høringssvaret
Her angiver i, de høringssvar i har til budget 2016-2019

Indledningsvis må vi påpege at der er rigtig svært at udarbejde et høringssvar på baggrund af de
oplysninger vi modtager. Det er meget svært at læse ud af overskrifterne på budgettet hvor Nr.
Asmindrup Skole og Videnscenter indgår.
Økonomiudvalget
Ø A12 Digitale unge
Vi ser det som et vigtigt område for fremtiden. Hvis projektet gennemføres skal vi anbefale at
gruppen af vores unge tænkes med ind i projektet
Miljø- og klimaudvalg

M-A14 Anlæg af cykelstier/stier
Vi skal anbefale at tænke vore skolebørn ind i projektet da det kan have en langsigtet
forebyggende indsat i forhold til læring om at begå sig i det offentlige rum og kunne benytte sig af
og træne færdigheder.
M-A23 Trafiksikkerhedspulje
Nr. Asmindrup Skole og Videnscenter ønsker at vi tænkes ind i fremtidige planer idet vi har en
usikker skolevej.
MOK1 Kollektiv trafik
En stor del af administrationen af befordring er nu landet hos den enkelte skole ligesom
omkostningen vedrørende kørsel af børn til aflastning er omfordelt til Familieafdelingen.
Administration på skolen er meget tidskrævende og flytter fokus fra pædagogisk ledelse. Det bør
undersøges om der er opnået en reel besparelse eller udgiften er skubbet til et andet sted.
Ydermere kunne en opfølgning på/undersøgelse af kvaliteten af kørslen være ønskelig.
Børne- og Uddannelsesudvalget
.
B&U2 Elever med særlige behov
I budget tildelingen ses Nordskolen og Sydskolen. Da Nr. Asmindrup Skole og Videnscenter er en
selvstændig skole er det bemærkelsesværdigt at vi ikke figurerer her
Vi kan ikke af budgetudmelding se hvordan Nr. Asminrup Skole- og Videnscenter indgår i pris
gange mængde og det havde været ønkskeligt for os – idet der kan være en forskydning af vores
elevsammesætning, som vi skulle have kommenteret.
BU D3 Styrkelse af den pædagogiske ledelse i Folkeskolen
I forhold til, at Folkeskolen er for alle skal vi anbefale at den pædagogiske ledelse styrkes.
BU D4 Styrkelse af inklusionsindsatsen i Folkeskolen
I forbindelse med det nationale mål om at 97% af alle elever skal modtage undervisning i
normalmiljøet - ser vi en udfordring i forbindelse med at der i økonomiudvalgets oplæg ikke er
budgetteret med en styrkelse af inklusionsindsatsen. I oplægget til projektet anbefaler vi i pkt 7 at
også Specialskolerne inddrages. Ud over at opkvalificere inklusionsvejledere anbefaler vi at
Videnscenter på Nr. Asmindrup Skole og Videnscenter inddrages i et samarbejde om den
efterfølgende vejledning.
BU D7 Linjefagsundervisning i Folkeskolen
I økonomiudvalgets oplæg er der ikke afsat nogen midler til linje undervisningen i folkeskolen, ej
heller kan det ses at Nr. Asmindrup Skole og Videnscenter er tænkt ind i dette projekt. Vi kunne
netop i linjefagsundervisning se mulighed for endagsinklussion – idet der ofte er tale om særlige
intersseområder for nogle af vore elever.

BU D15 Forældreprogrammet ”De utrolige år”
Vi skal anbefale at at projektet fortsættes som fra kommunens side er beskrævet som en
forebyggende indsats. Idet en væsentlig del af målgruppen er børn med diagnoser skal vi anbefale
programmet udover forældreopdragelse tilpasses målrettet de enkelte familier således at de
særlige udfordringer der er i forhold til børn md særlige behov indarbjedes og at det sikres at
undervisere har kompetencer inden for de enkelte områder således at det kan gives til forældre.
Vi skal anbefale at det sikres at forløbene følges op og det evalueres sammen med familierne.
Kultur- og Folkeoplysningsudvalget
K D6, D7, D8 og D15 Ungedemokrati m.m.
Vi skal anbefale at vores unge tænkes ind i projekterne.

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

Dato

