HØRINGSSVAR TIL BUDGET 2019-2022

Høringssvar
Odsherred Lærerkreds

Institution / afdeling / råd
Skema nr.

1. Hvem afgiver du svar som:
Odsherred Lærerkreds

2. Dato for formulering af høringssvar:
Kredsstyrelsesmøde d. 18.09.18

3. På hvilke områder er du høringsberettiget:
Børne- og uddannelsesudvalget

4. Resumé
Skoleområdet samt områder, der har indvirkning på dette +
BOU 02
BOU 04
BOU 05
BOU 06

5. Høringssvaret


Odsherred Lærerkreds anerkender, at der ikke er besparelser på skoleområdet udover de
elevtalsafhængige nedjusteringer.
Det er også glædeligt, at man har fastholdt aftalen om de årlige 12 millioner til
renovering og modernisering af kommunens folkeskoler.
Vi bifalder også, at man har valgt at øge fokus på den kriminalpræventive indsats med
yderligere 340.000. kr.
De 400.000 kr. til en styrket sagsbehandling på det specialiserede børne- og ungeområde
vil givetvis også på sigt få en positiv afsmitning på resten af børne- og
uddannelsesområdet, hvorfor vi naturligvis også bifalder dette.
Det samme gør sig gældende for de afsatte 200.000 kr. til Geovision samt til
sprogindsatsen i dagtilbuddet.
Til gengæld er vi stærkt undrende over, at man i budgetforliget ikke har afsat midler til
en ændret skolestruktur.
Belært af erfaringerne fra sidste omstrukturering, ved vi, at det ikke er en
nulsumsøvelse!
Her tænker vi, at der f.eks. skal tages højde for nedenstående:
- kørsel til overbygningselever med frit valg af overbygningsskole
- ombygninger – evt. etablering af faglokaler til overbygning i Vig

- flytning af lærere/arbejdspladser
- flytning af specialklasser (Heldagsklassen og Sprog- og ordblindeklasserne)
- omstrukturering/efteruddannelse af sekretærere
- omstrukturering af serviceområdet
- ansættelse af nye skoleledere (planlægning af næste skoleår skal vel startes før
01.08.19?)
- implementering af ny struktur hos samtlige medarbejdere
- skilte, brevpapir, hjemmesider m.m
Hertil kommer de forslag til budgetønsker, der fremkom ved dialogmøderne med
udvalget, som vi ikke kan genfinde nogen steder i forliget.
BOU 02
Vi er glade for, at man særskilt har afsat midler, så man imødegår de øgede udgifter til
lejrskoler, der er kommet i forbindelse med OK18.
BOU 04
Det er positivt, at der er afsat midler til det øgede antal elever i kommunens egne
specialtilbud. Vi vil derfor fortsat opfordre til, at man kigger på, hvilket tilbud den
enkelte elev profiterer af og at der også fortsat afsættes midler, der afspejler det
elevgrundlag, vi har i Odsherred. Hvis ikke dette sker, vil der ske en udhuling af de
midler, almenskolen skal drive skole for, hvilket vil kunne øge risikoen for mindre grad af
inklusion.
BOU 05
Det er positivt, at man har budgetteret med, at de eksterne midler til
kompetenceudvikling/linjefagsuddannelse bortfalder i 2022. Vi har dog en ærgrelse over,
at det generelle ønske fra hele medarbejdergruppen i HU om midler til efter- og
videreuddannelse ikke er tilgodeset.
BOU 06
Der skal naturligvis afsættes de lovmæssige midler til dette, men vi synes, at det er
interessant at få undersøgt, hvorfor der en stigende søgning til privatskolerne samtidig
med, at elevtallet i kommunen generelt er faldende. Man kunne få den tanke, at en
investering i vores fælles folkeskole ville have en afsmittende positiv effekt på denne
udgiftspost.

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

Dato
18.08.18

