HØRINGSSVAR TIL BUDGET 2019-2022

Høringssvar
Nordskolen Skolebestyrelse

Institution / afdeling / råd
Skema nr.

1. Hvem afgiver du svar som:
Skriv her på vegne af hvem du afgiver høringssvar, f.eks. brugerbestyrelse, MED-udvalg eller
lign.
Nordskolens Skolebestyrelse

2. Dato for formulering af høringssvar:
Angiv her datoen for afholdelse af møde vedrørende høringssvaret
180918

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

4. Resumé
Oprids i kort form, hvilke dele af budgetforslaget høringssvaret vedrører, herunder angivelse af
navn eller nummer på det/de relevante budgetskema(er)
Budgetforlig i Odsherred Kommune

5. Høringssvaret
Her angiver i, de høringssvar i har til budget 2019-2022
Budgetmaterialet blev gennemgået og skolebestyrelsen finder det positivt, at der ud over
nedgang i elevantal og den deraf følgende resursetildeling, ikke er større besparelser.
Som repræsentanter for skolevæsenet kan det være svært at forholde sig til budgettet, når nu
bestyrelsen ved, at der er en ny skolestruktur på vej – og vi er uafklarede på, hvordan man
politisk vil forholde sig til en omstrukturering på vores område.
Derudover bemærker bestyrelsen at ingen af ønskerne fra budgetseminarerne på vores område er
kommet med i det nye budget. Ex er der på dagtilbudsområdet kun tilført resurser til en halv
sprogkonsulentstilling, men ikke til flere konkrete resurser i den enkelte vuggestue. Inden for
skoleområdet er intet gået videre, således tilføres ikke resurser til implementering af den nye
platform Aula, ikke til interaktive tavler, ikke til familieklasse og heller ikke til Åben Skole. Alle
emner er betydende for en videreførelse af Odsherred Skolevæsens vigtige fokusområder.
Bestyrelsen bemærker ligeledes at udgifterne til fri- og privatskolers elevudgifter er stigende. Er

der tænkt på at undersøge, hvorfor der fortsat er øget tilgang til friskolerne.
Bestyrelsen er bekymret for hvad den nedsatte ydelse til pædagogiske fripladser, vil betyde for
de af vores børn, som nu er omfattet af tilbuddet.

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

Dato

