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Høringssvar fra MED-udvalget på Hvidebækskolen.
MED udvalget bemærker at kommunen har en solid økonomi, hvilket må anses som værende symptom
på en generel sikker drift.
MED udvalget har forståelse for at der i kommende budgetår vil være en underfinansiering af det
samlede skoleområde på omkring 11 mio.
MED udvalget er bekymret for at politikkerne ikke vælger at prisfremskrive.
MED udvalget synes det vækker stor bekymring, hvis der tages økonomi fra almenområdet til at
finansiere øgede antal pladser på det specialiserede område.
Antallet af elever med diagnoser er, som materialet beskriver, steget med over 50 % i perioden 20092019. Derudover er kommunes socioøkonomiske sammensætning af en karakter, der betyder at
mange børn i større eller mindre omfang har brug for støtte og hjælp.
Det vil sige, at selvom flere elever gives pladser inden for det specialiserede område, så er der fortsat
en stor inklusionsopgave i almenområdet på kommunens mange folkeskoler.
Folkeskolerne har, trods et år med gode resultater, fortsat en stor opgave forude med at øge elevernes
faglighed og trivsel. Med seks skoler i tilsyn har kommunens politikere et særligt ansvar for at sikre et
bredt kvalitetsløft, så skolerne kan udvikle sig i ønsket retning.
Hvis man vælger at fjerne inklusionspuljemidlerne, vil skolerne i ringere grad have mulighed for tolærer
og AKT (adfærd-kontakt-trivsel) indsatser.
MED udvalget gør opmærksom på, at den politisk valgte skolestruktur er dyr i drift, og ønsker at
politikkerne står på mål for den beslutning, de har taget vedr. koblingen mellem lokalmiljø og skole.
Politikkerne er velvidende om, at Kalundborg Kommune drifter skoleområdet dyrt, grundet de
strukturelle udfordringer/demografien. Den nye ressourcetildelingsmodel presser flere af kommunens
overbygningsskoler.
Skal det samlede skolevæsen tage konsekvensen af denne beslutning på driften og dermed skabe
forringelse i et forvejen hårdt presset skolevæsen?

Alle kommunens børn skal prioriteres!
MED – valget ser positivt på ny anlæggelse af cykelsti i lokalområdet omkring
Hvidebækskolen.
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