HØRINGSSVAR TIL BUDGET 2018-2021

Høringssvar
Nordskolen Skolebestyrelse

Institution / afdeling / råd
Skema nr.

1. Hvem afgiver du svar som:
Nordskolens Skolebestyrelse

2. Dato for formulering af høringssvar:
15. september 2017

3. På hvilke områder er du høringsberettiget:
Skole – og dagtilbudsområdet

4. Resumé
Følgende dele af budgetforslaget vil være indeholdt i vores høringssvar
Åben Skole, Kulturbus, Museum Midt- og Vestsjælland
Videreførelse af projekt Brandkadet
Ung i Odsherred: Kriminalpræventiv indsats
Øget udgift til Ventilation på Sydskolen, afdeling Asnæs
Legepladser, større vedligeholdelse

Skema
Skema
Skema
Skema
BU?

DU2
BOU DU13
BOU DU15
AN7

5. Høringssvaret
Her angives de høringssvar vi har til budget 2018-2021
Åben skole, Kulturbus, Museum Midt- og Vestsjælland: Det her er en stor succes. Vi er glade for
at kunne introducere vores elever til de vigtige kulturelle tilbud/kulturklip. Man bør have en
opmærksomhed på økonomi fordelingen til transport og foreninger mv. idet transportpuljen
hurtigere bliver brugt end honorarer til foreninger mv.
Videreførelse af projekt Brandkadet: SB er glad for videreførelse af Brandkadetkorpset
Ung i Odsherred: Kriminalpræventiv indsats: SB er glade for at der er sat midler af til den
kriminalpræventive SSP indsats i kommunen. SSP indsatsen ønskes betydeligt styrket og
prioriteret fremadrettet.
Øget udgift til Ventilation på Sydskolen, afdeling Asnæs: Vi føler os taget alvorligt og det er en
fornuftig prioritering af økonomien ift til bygningsrenoveringen. Den er vi glade for. Rigtig
positivt at byrådet har prioriteret bygningsmassen på skolerne med hele 24 mio. og 12 mio. de
følgende 3 år, det ligger fint i tråd med skolebestyrelsens tilkendegivelser.
Ligeledes at der er fundet penge til den konkrete opgave vedr. ventilationsanlæg på Sydskolen
afd. Asnæs.

I øvrigt:
IT-strategi: skolebestyrelsen vil gerne, at medarbejderne har så gode arbejdsmuligheder som
muligt, derfor vil vi gerne påpege nødvendigheden af indregning af midler til vedligeholdelse af
udstyr. Her tænkes specielt på smartboard tavler og personalepc´er.
Det må give stof til eftertanke for byrådet at antallet af elever der fravælger folkeskolen til
fordel for friskoler endnu engang er stigende.
At der fremadrettet laves et indsatsområde for at få elever til at interessere sig for - og vælge
erhvervsuddannelser. Dette i samarbejde med skole, erhvervsforum og uddannelsesvejleder

6. Dato og udfyldt af:
Udfyldt og fremsendt af:
Palle Spånhede, Helle Bender Justesen

Dato
15/9-17

