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Høringssvar til Randers budgetforslag 2020-2023:
Effektivisering på 0,5%
Det er med stor bekymring, at vi i budget 2019-22 kan se, at der er indlagt et årligt
effektiviseringsbidrag svarende til ca. 1⁄2 procent af kommunens serviceudgifter. På skolerne er
der ikke mere at spare på. I ”Uddannelsespolitikken” fremgår det bl.a., at ”Vi vil investere i
mennesker” og ”Vi vil skabe gode muligheder for læring, trivsel og den enkeltes tro på egne
muligheder".
Reducerede udgifter på centrale konti
I har en drøm om at folkeskolen skal være Randers borgernes 1. valg. Folkeskolen skal være
kendetegnet af høj kvalitet og gode historier. I har visioner om, at 95% af en ungdomsårgang skal
være i stand til at gennemføre en ungdomsuddannelse. Der nævnes skolens fysiske rammer skal
være indbydende og funktionelle, om støttende læringsmiljøer, der sikrer at alle børn udfordres på
individuelle niveauer. At der er dygtige kompetente lærere og pædagoger, der kan inkludere flere
og flere børn med særlige behov. Og vi drømmer med jer. Men alle disse drømme koster, og skal
vi gå med jer i den rigtige retning, kan vi ikke klare flere besparelser på skoleområdet. Her foreslås
i stedet, at der skal spares 8 millioner kr. på centrale konti. Hvordan besparelsen hænger sammen
er ikke nærmere beskrevet. Men spares der penge på de centrale konti, skal det komme eleverne i
folkeskolen til gavn. Det kunne f.eks. være til implementering af ændringer i specialundervisningen,
efter- videreuddannelse af personalet.
MS 0365 licenser (licenser til microsoft-programmer)
At afskaffe disse programmer ude på skolerne for lærere og elever vil give store udfordringer på
skolerne. I stedet skal der anvendes løsningen fra google. Ministeriet, læringskonsulenter m.fl.
opfordrer til at arbejde på platforme, der kun kan anvendes på pc/mac.

Skolerne skal fremover betale for fremskudte rådgivere på skolerne
De fremskudte rådgivere på skolerne løser en opgave i forhold til tidlig indsats og rådgivning. Den
tidlige indsats kan medføre, at eventuelle indgreb bliver mindre omfattende og dermed billigere.
Indsatsen er alene en socialrådgiveropgave og bliver forbundet med envejskommunikation og
strenge regler om og begrænsninger i vidensdeling.
Udførslen af opgaven er vigtig i forhold til, at elever straks fra starten får den rigtige hjælp – altså
en tidlig indsats, der i det lange løb sparer familieafdelingen for penge. Dette skal ikke betales af
skolerne.
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Generel besparelse på specialskolerne
Besparelser på specialskolerne skal komme den almene folkeskole til gode. Hver gang, der sker
forringelser på specialskoler og specialklasser, presses inklusionsindsatsen også i den almindelige
folkeskole. For at imødegå dette, skal eventuelle forringelser på specialskoler følges op af
forbedrede muligheder for inklusion i den almene folkeskole.
Vi er i forvejen udfordret økonomisk af et stort budgetunderskud og har derfor meget svært ved at
finde ekstra råderum til besparelserne. Der er skåret helt ind til benet. Vi har brug for, at der
investeres i vores folkeskole.

På vegne af MED-udvalget og skolebestyrelsen på Vestervangsskolen.
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