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Høringssvar budget 2022
MED-udvalget og skolebestyrelse på Løve-Ørslev Skole har drøftet budget 2022 og afgiver følgende
høringssvar:
Vi ser med glæde, at kommunen har en sund økonomi, og at der er taget højde for fagligt løft i
folkeskolerne. Det er godt, der er åbnet op for yderligere pladser på vores specialiserede
tilbud/skoler. Der skal dog gøres opmærksom på, at trods det større antal visiteringer er der stadig
kraftigt brug for skolernes tildelte inklusionsmidler til det hjælpende og forebyggende arbejde ude på
de enkelte skoler.
Vi bliver generelt beskåret i vores tildelte ramme til indkøb. Trods SKI-aftalerne oplever vi ikke den
forhandlede rabat modsvarer nedskrivningen i forhold til vores indkøbsbehov.
Vi har gennem flere år haft god gavn af ”få det fikset-puljer”, hvor vi har haft mulighed for at
udbedre/indkøbe ting, vi ellers ville have været afskåret fra. Kraftig opfordring til nye puljer, hvis
der bliver mulighed for dette.
Ligeledes vil vi genfremsætte vores tidligere forslag. Når Kalundborg Kommune har en så god
økonomi, også årene fremover, synes vi, politikerne bør overveje om, det ikke er på tide, at få bygget
en svømmehal i den sydlige del af kommunen, for eksempel i Høng.
Kalundborg har en kyststrækning på 160 km. Gode strande. Og kun en svømmehal i Kalundborg by.
Vi undrede os over, da der blev iværksat byggeri af ny hal i Høng, at der ikke blev tænkt svømmehal
ind i projektet. Borgerne i den sydlige del af Kalundborg Kommune skal enten til Kalundborg eller
Slagelse. Vores familier tager oftest til Slagelse, da det er det nemmeste. Svømmehaller i dag, kan
laves væsentligt billigere end tidligere, da de bygges oven på jorden.
Løve-Ørslev Skole skal bruge 4 lektioner for at have 2 lektioners svømmeundervisning. Der skal
bruges det, der svarer til en lektion for at køre til svømmehal og en lektion for at køre til skolen igen.
En svømmehal i Høng vil ikke kun være godt for eleverne, men alle borgere i den sydlige del af
kommunen. Eleverne vil få lært at svømme og kunne benytte strandene mere sikkert langs
Kalundborgs 160 km kyststrækning.
Svømmehallen kan benyttes af borgere, skoler, institutioner, plejecentre, idrætsforeninger mv. Der er
et sundhedsfremmende perspektiv i at bygge en svømmehal i Høng. En svømmehal vil få en del
borgere, der i dag er inaktive til at blive aktive.
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