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Høringssvar vedrørende budget 2014 fra skolebestyrelsen på Nr. Asmindrup skole og
Videnscenter

Skolebestyrelsen har behandlet budgetforslaget for 2014 og har følgende bemærkninger.
I budgettet fremgår det, at der på Specialskoletilbud i Odsherred og andre kommuner ud
over pris gange mængde, er indarbejdet besparelser ved inklusion af børn og unge i
Folkeskolen.
Skolebestyrelsen vil oplyse om, at en forudsætning for at inklusion lykkes er, at der er
udarbejdet mål og rammer for inklusionen i form af en f.eks. Inklusionsstrategi.
Inklusion kræver investeringer, det tager tid, og Inklusion er ikke for alle.
Inklusion uden mål og rammer kan i værste fald ende med omsorgssvigt.
Vi skal derfor på det kraftigste anbefale, at der i tæt samarbejde med slutbrugere og
fagpersonale udarbejdes en inklusionspolitik, hvor der bl.a. skal tages hensyn til, at
folkeskolerne er indrettet efter tilgængelighedsprincipperne - at nødvendige
undervisningsmaterialer og tekniske hjælpemidler er til rådighed, samt at der er sket en
instruks i anvendelsen af samme.
Inklusion handler ikke kun om skoletiden, men skal i lige så høj grad omfatte børns og
unges frikvarterer samt relevante fritidstilbud.
Al forskning viser, at det er vigtigt at bevare faglig viden og kompetencer et centralt
sted, og dette vil naturligt kunne ligge på Nr. Asmindrup Skole- og Videnscenter.
Udgangspunktet for inklusion må endvidere være, at det enkelte barn selv oplever,
udvikling, tilhør og deltagelse.
Skolebestyrelsen ser overordentlig positivt på forsøget med socialrådgivere på skolerne.
Vi ser meget gerne ordningen videreført også til specialskolen.
Tilførelse af ekstramidler til lærerarbejdspladser er positivt, vi håber disse kan være på
plads ved skoleårets start 2014.
Med venlig hilsen
Skolebestyrelsen på Nr. Asmindrup Skole og Videnscenter
Lene Danielsen
Skolebetyrelsesformand.
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