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Resume:
Det er meget positivt at kommunens økonomi grundlæggende er solid, og dermed
giver mulighed for sikker drift og udvikling.
Inklusionsopgaven er fortsat vigtig, prioriteret og stor på skolen.
Anbefaling om at SFO-takster ikke stiger.
I budgettet vil det være at der tilgodeses indsatser, som prioriterer tidlige indsatser
i børnenes liv, så der kan forebygges fremfor behandles/visiteres. Langsigtet
strategi anbefales.
Besparelser på servicerammen
Servicerammen er udfordret – kan buffer med fordel minimeres til gavn for den
borgernære velfærd?
Direktionens forslag til besparelser på servicerammen er relevante i den aktuelle
situation. Dog anbefaler MED og SB at løn fremskrives.

Takster
I foråret, hvor vi lukkede skolerne pga. Corona faldt børnetallet i SFO. Vi vil gerne have
børnetallet op igen og derfor er det bekymrende at SFO-taksten sættes op, når takster på
børneområdet i øvrigt sættes ned. Mange børn har brug for et stærkt og ikke for dyrt
fritidstilbud.
Demografinotatet

Det faldende børnetal på skoleområdet i KK bør kalde på politisk opmærksom, da den
samlede tildeling til området falder. Det høje indekstal på skoleområdet er iøjnefaldende
og MED har drøftet hvordan skolestruktur, socioøkonomi og en tilsyneladende stor central
afdeling påvirker tallet. Hvad tælles med?
Flere børn visiteres og flere børn har behov for inkluderende indsatser på baggrund af
stigende antal diagnostiserede børn, børn med skoleværgring, overbelastningssymptomer
og angst. Opgaven eksisterer stadig i skolen. Der anbefales drøftelser med alle relevante
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Der er fortsat behov for en passende ressourcefordeling for at løfte de komplekse og
krævende opgaver skolerne fortsat står med.
Folkeskolerne i Kalundborg er udfordret af at friskolerne tager børn ”på prøve” og sender
de udfordrende børn tilbage i folkeskolen. Dermed stiger folkeskolernes udfordring
forholdsvist og ”normalbilledet” ændrer sig. Det er med til at vanskeliggøre
inklusionsopgaven.
Kloge anlægsinvesteringer

Rynkevangskolen gennemgik for en del år siden en renovering, men tidens tand begynder
at vise sig på lokaler og bygninger. Det bliver nødvendigt at have for øje at skolen også i de
kommende år fremstår med fysiske rammer, som afspejler og hæver kvaliteten i løsningen
af kerneopgaven. Det ude af skolens hænder at allokere anlægsmidler til denne vigtige
opgave og det bør have politisk fokus at folkeskolen fremstår som et værdigt og attraktivt
skoletilbud i lokalområdet og i rekrutteringsøjemed.
Desuden vil kloge og attraktive løsninger for folkeskolerne medføre at flere forældre vil
opfatte folkeskolerne som et attraktivt tilbud og dermed vil kunne fastholdes med en
elevgruppe, der afspejler sammensætningen i skoledistriktet.
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i forhold til denne demografiske udfordring, som i høj grad løses af folkeskolerne. Der bør
fortsat være ekstra ressourcer til at løfte opgaven i folkeskolen.

