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Høringssvar vedrørende forslag til årsbudget 2014-2017
Skolebestyrelsen på Vig Skole har på et ekstraordinært bestyrelsesmøde d. 16.
september gennemgået forslag til det kommunale årsbudget for 2014 – 2017 og har
følgende kommentarer:
Bosætningsstrategi
Byrådet har forslag om, at visionen ’Vækst og velfærd’ skal understøttes ved
nedsættelse af en tænketank med fokus på børne- og ungeområdet, især børnefamilier
og bosætning.
Skolebestyrelsen ser meget positivt på dette forslag. Vig bys lokale interessenter har
gennem længere tid arbejdet på at få løftet Vig bys mange potentialer frem i lyset
herunder ideer til, hvordan en bosætningsstrategi i lokalområdet kunne se ud. Vig bys
særlige udfordringer er beskrevet og indgår i materialet. Skolebestyrelsen vurderer, at
det lokale arbejde vil være befordrende for visionen og håber, at ideerne vil indgå i
kommunens samlede bosætningsstrategi samt branding af Odsherred.
Ny skolestruktur
I budgetoplægget fremgår det, at der på folkeskoleområdet afsættes anseelige beløb til
implementering af den nye skolestruktur, skolereform og lærerarbejdspladser.
Skolebestyrelsen er bekymret for, om den afsatte økonomi kan imødekomme de
uforudsete udgifter, der unægtelig følger med en samling af skolerne i den ny
skolestruktur – ikke mindst en kultursammenlægning.
Den langstrakte politiske proces om overbygningernes placering, som medfører
usikkerhed i ansættelsesforholdet, har p.t. ført til, at mange skoleledere har opsagt
deres stillinger.
Den ny Folkeskolereform indeholder mange nye tiltag med nye udgifter til følge. Det
samme gør sig gældende i forhold til lærernes nye arbejdstidsaftale.
Det er skolebestyrelsens vurdering, at de ledelsesmæssige udfordringer er og bliver store
i overgangsperioden, hvorfor der er risiko for, at de afsatte midler ikke strækker.
De tilbageblevne skoleledere får en stor opgave med at rette op på det samlede
skolevæsen.
Stier og veje
Det er glædeligt at Byrådet vil løfte den borgernære service, herunder flere midler til
vedligeholdelse af stier og veje. Skolebestyrelsen har gennem mange år påpeget et
ønske om etablering af et stisystem fra Vig Skole ud til skoven og Vig Lyng og strand. Et
stisystem vil øge adgangen til skov og strand uden at eleverne skal benytte den
trafikerede Ravnsbjergvej. Skolebestyrelsen håber, at Byrådet vil prioritere stisystemet
omkring Vig Skole i de kommende drøftelser.
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Kunststofbane
Vig Skole vil gerne kvittere Byrådet for dennes velvillighed overfor FK Odsherreds ønske
om at kunne etablere en kunststofgræsbane i Vig. Skolen har et forbilledligt samarbejde
med foreningen, hvorfor Vig Skole også vil få glæde af denne fodboldbane i skoletiden.
Vig hal
Vig skole og skolebestyrelsen ser frem til, at opførelsen af den ny hal i Vig bliver til
virkelighed. At økonomien nu er lagt ind i budgettet for henholdsvis 2014 og 2015 er et
glædeligt tegn på, at der snart sker noget.

På skolebestyrelsens vegne
Henrik Bendixen
skolebestyrelsesformand

P.S. Vig Skole MED-udvalg tilslutter sig Skolebestyrelsens høringssvar.
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