Føllenslev 30. august 2021
Høringssvar, budget 2022
Skolebestyrelsen og MED har på møder drøftet materialet i forbindelse med det administrative
budget for 2022 samt overslagsårene 2023 – 2025 og har følgende bemærkninger:

Resumé:
-

Det er opløftende at læse, at Kalundborg Kommune har en sund økonomi.

-

Høringsmaterialet virker uoverskueligt for medarbejdere og bestyrelse. Tidsfristen er meget
stram.

-

De demografiske udfordringer på ændringer i antallet af elever på inklusionscentre og
specialskoler ønskes prioriteret udenfor den nuværende budgetramme.

-

Serviceniveauet opleves som faldende på skolen på trods af, at kommunen ligger over
landsgennemsnittet i udgifter til skolerne.

-

Kloge investeringer.

-

Andre anlæg.

Overordnet set
Det er opløftende at læse og vide, at økonomien er sund i Kalundborg Kommune. Høringsmaterialet
virker uoverskueligt for medarbejdere og bestyrelse. Tidsfristen er meget stram og giver de
høringsberettigede parter vanskelige betingelser for en grundig gennemgang af materialet og
dermed også for et ordentligt gennemarbejdet høringssvar. Måske kunne man få et prioriteret
høringsbrev med henvisning til de punkter, der er vigtigst på skoleområdet?

De demografiske udfordringer
De demografiske udfordringer med stigninger i antallet af elever på inklusionscentre og
specialskoler ønskes prioriteret udenfor den nuværende budgetramme.
Firhøjskolens budget er over de 3 år blevet ca. 1 mio. kr. mindre. Vi har i perioden haft et fald på
ca. 10 elever og skal levere samme antal ugentlige lektioner. Medarbejdere og bestyrelse oplever
allerede, at serviceniveauet er faldet. Skal merudgifterne til inklusionscentre og specialcentre findes
på skolerne, vil det på Firhøjskolen gøre det meget svært at få indkøbt it udstyr, skolemøbler samt
andet for tidssvarende rammer på skolen. Den kraftige udvikling, som opleves på landsplan i
antallet af elever med særlige behov, hvilket også skitseres med understøttende data i
høringsmaterialet, genkender vi på Firhøjskolen. Vi har brug for eksisterende ressourcer til
inklusionsfremmende arbejde i akt-regi samt hos lærere og pædagoger. På trods af et par
visiteringer til specialtilbud er det stadig en stor og kompleks opgave, der skal udføres på skolen.

Hvis man fra politisk side prioriterer, at ressourcerne skal findes indenfor eksisterende ramme på
skoleområdet, ønskes et blik på hele områdets tildeling af midler; altså både på almenskolerne og
specialskolerne.

Serviceniveauet opleves som faldende på skolen på trods af, at kommunen ligger over
landsgennemsnittet i udgifter til skolerne
Skolestrukturen i Kalundborg Kommune passer til kommunens geografi, men betyder, alt andet
lige, at det koster flere penge at drive skolerne i Kalundborg Kommune. Firhøjskolens budget er,
som beskrevet ovenfor, over de 3 år blevet ca. 1 mio. kr. mindre. Bestyrelsen og MED er derfor
bekymret over, at der ikke er prisfremskrivninger på varer og tjenesteydelser. Skoler med færre
elever i klasserne har en betydelig lavere rådighedsprocent, end skoler med flere elever i klasserne.
Det vil være interessant at undersøge, hvordan de forskellige rådighedsprocenter ser ud skolevis
efter de ”faste udgifter”.

Kloge investeringer
MED og skolebestyrelse er glade for, at der anlægges en ny cykelsti mellem Havnsø og Føllenslev.
Samtidig har der tidligere været fremsendt ønske om gratis buskort til alle børn i landdistrikterne.
Dette vil betyde, at eleverne i langt større grad kan benytte sig af de forskellige tilbud, der gives til
skolerne. Ligeledes vil eleverne have bedre muligheder for at benytte sig af fritidstilbud i andre dele
af kommunen. Måske kan der træffes en politisk beslutning om, at alle elever i Kalundborg skal
have en god computer til rådighed i skolen og finansiere dette som en anlægsudgift. IT udstyr og
skolemøbler er store poster for skolerne med små rådighedsprocenter.

Anlæg
Der er tidligere fremsendt ønsker om følgende anlæg. Dette ønskes medtaget i fremtidige
beslutninger om budgetter:

-

-

Renovering af aktivitetsområder på Firhøjskolen (SFO, skolegård og områder omkring
skolen). Skolebestyrelsen har udarbejdet et godt projekt, som vil bringe områderne op
til en forsvarlig og moderne standard, og har gennem flere år forgæves søgt midler i
fonde. Da der nu er opstået et økonomisk råderum, ønsker vi at der tildeles midler til
projektet.
Renovering af faglokaler og fokus på de æstetiske undervisningsmiljøer på skolerne, så
skolerne fremstår lækre og tidssvarende.
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