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Høringssvar budget
Skolebestyrelsen og MED-udvalget ved Skolen på Herredsåsen har nedenstående
bemærkninger til Budget 2022
Resumé






Ressourcemodellen med omfordelingen mellem små og store skoler, har ved fuldt gennemslag
betydet store besparelse på Skolen på Herredsåsen i omegnen af 10 %
Midlerne til det generelle løft af Folkeskolen, skal tillægges de nuværende midler på
almenområdet, og ikke flyttes til specialområdet.
Indextallet for Folkeskolerne i Kalundborg, er et resultat af Kommunalbestyrelsens prioritering
af antallet af skoler
Rekruttering og fastholdelse

Den nuværende ressourcemodel har for Herredsåsen haft den konsekvens, at
rammebevillingen er blevet stærkt beskåret – uagtet det faldende elevtal, som konsekvens
af den demografiske udvikling. Såfremt man ikke prisfremskriver på vareindkøb mv. på
skolerne, vil det betyde endnu en besparelse, og derved gøre det sværere at opnå målet
om bedre resultater i Folkeskolen.
Det følger helt naturligt, at et faldende elevtal på skolen også betyder færre børn i SFO’en.
Dermed bliver vores ramme også mindre med den konsekvens, at vi har råd til færre
ansatte. Uanset antallet af børn, er der nogle basisfunktioner, som skal bemandes. For at
kunne udbyde et varieret tilbud til børnene, er det nødvendigt med et vist antal hænder.
Det begynder at knibe med et varieret aktivitetsudbud og vi frygter, at en konsekvens kan
blive, at flere forældre melde deres børn ud. Deraf kan en negativ spiral være i gang.
I opgørelsen over demografiudviklingen fremgår det, at andelen af elever der har brug for
andet skoletilbud stiger mere end forudset. I samme afsnit kan man læse, at unge med
psykiatriske diagnoser er steget voldsomt de sidste 10 år. Derfor er der snarere brug for at
tilføre området flere midler fremfor at omplacere de nuværende midler. Det et godt for det
enkelte barn at få et skoletilbud der passer til barnets behov. Men det er ikke givet, at
antallet af elever der har brug for særlig støtte i almentilbuddet falder i samme takt, som
elever med særlige vanskeligheder placeres i specialskoletilbud.
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Kalundborgs skolevæsen er dyrere i drift i forhold til andre kommuners, hvilket i høj grad
kan forklares med en stor bygningsmasse i forhold til antallet af elever. Der er i
kommunalbestyrelsen enighed om, at det er godt med store og små skoler. Derfor kan det
være vanskeligt at sammenligne indextallet med andre kommuner, der har en anden
skolestruktur. Det kunne være interessant at undersøge et indextal baseret på de direkte
elevrelaterede udgifter og fraregnet udgifter til bygningsdrift.
I Kalundborg Kommune er det vanskeligt at tiltrække uddannede lærere og ledere til
Folkeskolen. Det kræver en fremadrettet indsats, der sikrer at arbejdsmiljø og -vilkår har
en sådan kvalitet, at medarbejdere vil ønske at arbejde i Kalundborg. Manglende
inklusionsmidler vanskeliggør opgaven for den enkelte lærer i klasserummet og presser
lederne i ansvaret over for få såvel medarbejdere og forældre samt hensynet til alle
elevers trivsel og læring. Dette vil ikke forbedre rekrutteringsudfordringen, og kun ved
rekruttering og fastholdelse af uddannede lærere og kvalificerede ledere kan man opnå
målene for bedre resultater i Folkeskolen i Kalundborg.
På vegne af Skolebestyrelsen
Mette Pedersen
Formand
På vegne af MED-udvalget
Marianne Labuz
Næstformand
Tina Mandrup
Formand
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