HØRINGSSVAR TIL BUDGET 2018-2021

Høringssvar
Odsherred Lærerkreds

Institution / afdeling / råd
Skema nr.

1. Hvem afgiver du svar som:
Odsherred Lærerkreds

2. Dato for formulering af høringssvar:
12.09.17

3. På hvilke områder er du høringsberettiget:
Skoleområdet

4. Resumé
BOU 03
BOU 06
BOU 13
BOU DU 2 + DU 13
DU 15
BOU AN 07

5. Høringssvaret
Vi bifalder, at budgettet ikke indeholder besparelser samt, at der er fundet midler til
budgetjusteringer for 22,552 mio.
Vi værdsætter, at der er afsat 24 mio. til en igangsættelse af vedligeholdelse/renovering og
udbygning af skolebygninger jvf. bygningsanalysens anbefalinger. Vi retter en opmærksomhed på,
at prioriteringen af disse midler sammenkædes med den igangværende evaluering af
skolestrukturen, så man får den bedst mulige anvendelse af pengene. Ligesom vi håber på en
langsigtet planlægning, så man fremadrettet undgår udgifter til midlertidige løsninger (BOU 13)
Trods det balancerede budget har vi en bekymring i forhold til manglende prioritering af IT på
skoleområdet set i lyset af de krav, der stilles til anvendelse af IT i folkeskolen.
BOU 03 Vi foreslår, at man fremadrettet afsætter midler til en målrettet indsats for at gøre
folkeskolen til forældrenes og lærernes førstevalg.
BOU 06 Vi bifalder, at man har plads til en justering af dette ikke forventede fald i antallet af
specialskoleelever. Det er vigtigt, at man tager hensyn til det enkelte barns tarv og ikke lader
økonomien være den afgørende faktor.
BOU DU2 + DU13

Vi bifalder, at der er afsat midler til en forsat prioritering af Åben skole. Vi henleder
opmærksomheden på, at der fortsat vil være brug for driftsmidler til dette, da det ikke vil være
muligt at drifte indenfor det eksisterende skolebudget. Hvis man ønsker at portalen ”Skolen i
Virkeligheden” er opdateret og brugbar, samt at der er midler til transport af elever til Åben
skole-besøg, vil dette være en nødvendighed.
DU15
Vi er glade for en prioritering af den kriminalpræventive indsats, men kunne have ønsket, at man
laver mere langsigtede planer på området, så man ikke får en yoyo-effekt på ansættelser og
dermed tab af kontinuitet. Vi håber, at dette vil være i fokus fremadrettet.
BOU AN 07
Vi bifalder, at der er afsat de nødvendige midler til en hurtig indsats.

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

Dato
14.09.17

