HØRINGSSVAR TIL BUDGET 2019-2022
Høringssvar

NORDSKOLENS MED-UDVALG

Institution / afdeling / råd
Skema nr.

1. Hvem afgiver du svar som:
Nordskolens MED-udvalg

2. Dato for formulering af høringssvar:
11. september 2018.

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, skemaer BOU01, BOU02, BOU03, BOU04, BOU05, BOU06,
intet nr. Socialpædagogiske fripladser i dagtilbud og SFO

5. Høringssvaret
Her angiver i, de høringssvar i har til budget 2019-2022

Budgetmaterialet blev gennemgået og MED-udvalget finder det positivt, at der ud over
nedgang i elevantal og dermed ressourcetildelingen, ikke er yderligere besparelser ud
over de 2 millioner for den kommunale administration, og at der er taget højde for
mertildeling til lejrskoler, i forbindelse med ændring af lovgivningen på området. Dog må
vi pointere, med besparelsen på yderligere 2 millioner kr., er man nu nået et niveau, hvor
det fremtidige serviceniveau må forventes nedsat. Endvidere undrer det, at ingen ønsker
fra skoleområdet er imødekommet mh.t. familieklasse, Åben Skole, IT-området eller
bemærkninger om implementeringen af AULA.
Med-udvalget finder det betænkeligt, at der er nedskæringer i midler til pædagogiske
fripladser til SFO og Dagtilbud, da det er svært at vurdere om nedgang af børnetal svarer
overens med nedgang i antal af familier, der søger om fripladser.
Med-udvalget kunne ønske flere midler afsat til den fortsatte faglige udvikling af
personalet generelt, når der pt. kun tænkes faglig udvikling af lovbestemte områder.

Med-udvalget kan konstatere, at der som tidlig indsat på børneområdet, er afsat midler til
½ sprogvejleder og ikke prioriteret flere varme hænder i de enkelte afdelinger.
Med-udvalget opfordrer Byrådet til at være nysgerrig på stigningen på antal elever der
søger friskoler – hvad er det der gør det, og har den kortere skoledag betydning?
Med-udvalget hæfter sig også ved at partierne har genbekræftet aftalen om årligt at
afsætte 12 millioner kr. til renovering og modernisering af kommunens folkeskoler,
således også i 2019.
Med-udvalget undrer sig over, at der i budgettet ikke afsat midler til den forventede
kommende ændring af skolestruktur, idet der må forventes nogle ubekendte faktorer
m.h.t. transport i fm. frit skolevalg, udgifter til ledelse, nye samarbejdspartnere og
forøgelse og omstrukturering af sekretærstaben.
Endelig udtrykker MED-udvalget bekymring over en eventuel opsplitning af ressourcer og
ansvar på specialskoleområdet. Vi opfordrer til at søge erfaring og viden på området fra
Holbæk kommune, hvor tilsvarende har været forsøgt og hvor ønsket nu er at samle
opgaven et centralt sted.
6. Dato og udfyldt af:
Udfyldt og fremsendt af:
Helle Bender Justesen, fm. MED-udvalget Nordskolen

Dato
19.09.201
8

