Nykøbing d. 17. september 2013

Høringssvar vedr. budget 2014 fra skolebestyrelsen – Skolerne i Nykøbing
Skolebestyrelsen har behandlet budgetforslaget for 2014 på møde d. 17. september 2013 og har følgende
kommentarer:
Skolebestyrelsen er forundret over at konstatere, at der ikke er givet anlægsmidler til renovering af - eller
erstatning for - A. Ladingsvej, der bruges til SFO-tilbud. Bygningen er ikke i orden i forhold til hverken
børne- eller arbejdsmiljø. Der kan bl.a. nævnes massive skimmelsvampsforekomster i kælderen,
manglende dræning af kælderen, der konstant fyldes med vand, manglende lydisolering samt manglende
rengøringsrum.
Under pris gange mængde-ændringer viser overslagene, at udgifterne til specialtilbud både i og udenfor
kommunen reduceres. Skolebestyrelsen skal gøre opmærksom på, at sandsynligheden for succes med
inklusion i normalskolen, hænger sammen med, at de midler der i dag bruges til specialtilbuddene i vidt
omfang overføres til normalskolen. Skolebestyrelsen anerkender, at der er færre elever generelt, hvorfor
en pris gange mængde regulering virker rimelig. Reguleringen kan dog ikke foretages i forhold til det
konkrete antal færre elever i specialtilbud, da en del af disse er blevet inkluderet i normalskolen, hvor
ekstra midler er nødvendige.
Skolebestyrelsen ser særdeles positivt på, at forsøget med socialrådgivere på skolerne videreføres og ser
frem til ordningen i Nykøbing.
Der er afsat midler til afdækning af behovet for nye offentlige legepladser. Dette bør ses i sammenhæng
med skoler og dagtilbuds nuværende legepladser. Ved at gøre dagtilbuds og skolers legepladser offentlige
uden for åbningstid løses to problemer: Nedslidte legepladser i dagtilbud og på skoler renoveres og
kommunen skal fremadrettet ikke bruge midler på offentlige legepladser. Samtidig kan der tænkes i
samarbejde med idræts- og fritidsorganisationer.
Skolebestyrelsen ser positivt på tilførslen af midler til lærerarbejdspladser og håber at disse kan være på
plads til skolestart 2014.
Skolebestyrelsen ser positivt på, at kommunens ejendomme PCB-Screenes.
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