Hermed høringssvar i forbindelse med Randers Kommunes budget 2020-2023 på vegne af
Langå Skoles bestyrelse og MED-udvalg

Reel besparelse eller overførsel til familieområdet?
Det er vores forståelse, at udmøntningen af besparelserne på specialområdet blev gennemført
med en klar hensigt. Hensigten om at højne kvaliteten i folkeskolerne i Randers kommune ved
at tilføre disse den ovennævnte besparelse fra specialområdet. Vi ser i forslaget en samlet
besparelse på skoleområdet på kr. 14.400.000,- hvor 7.500.000,- overføres til familieområdet.
Samtidig foreslås der, at skolerne overtager udgiften til de fremskudte rådgivere fra
familieområdet på kr. 3.100.000,-.
En samlet overførsel af midler fra skoleområdet til familieområdet på kr. 10.600.000,-.
Det hænger dårligt sammen med tidligere udmelding om, at ville overføre midler fra
specialområdet til almenområdet, og det harmonerer dårligt med øvelsen ”inklusion til mindre
specialiserede tilbud”.
Inklusion til mindre specialiserede tilbud, øget kompleksitet og reduktion i muligheden
for understøttelse
Vores specialklasser ”Satellitten” står pt. midt i en forandringsproces, da byrådet med virkning
fra den 1. august 2019 lukkede tilbuddet heldagsskole og satte skole og special-SFO i stedet.
En forandring, der betyder besparelser på ca. kr. 3.000.000,-, og som får konsekvenser i både
skoledel og SFO-del, idet færre ressourcer fordeles over en udvidet åbningstid.
Vi frygter at færre hænder til vores elever, vil resultere i en mere konfliktfyldt hverdag med flere
stressede/pressede elever, skolevægring, nedsat skoledag, nedsmeltninger og uadadreagerende adfærd.
Vi forudser, med yderligere besparelser på området, at kompleksiteten i vores specialklasser
vil stige yderligere, og kravene til personalet maksimeres. Til dette arbejde har vi som
minimum brug for midler til efter-/videreuddannelse samt at vores gode samarbejde med PPR
øges.
I forslaget lægges der modsat op til besparelser på PPR og andre understøttende enheder –
muligheden for understøttelse af inklusionsopgaven reduceres. Vi er i den sammenhæng
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bekymrede for vores allermest sårbare elever, personalets arbejdsmiljø samt byrådets
ambitioner for ”Skolen for alle”.
Besparelser på Ejendomsservice
Tiltænkte besparelser/reduktion fra 12 til 4 distriktsserviceledere på Ejendomsservice vil få
indirekte negative konsekvenser for serviceniveauet. Det er vores oplevelse, serviceniveauet
burde øges og ikke reduceres. Efter ejendomsservice blev oprettet, så er serviceniveauet
faldet på skolernes omgivelser. Skolerne har brug for bedre omgivelser og stimulerende
læringsmiljøer, som ikke kun vedligeholdes til et absolut minimum.

0,5 % generel besparelse
Den generelle besparelse på 0,5% foringer mulighederne for intentionerne i
uddannelsespolitikken. Med disse spareforslag vil det efter vores mening blive sværere at
overbevise forældrene om, at Folkeskolen i Randers skal være det naturlige førstevalg.
Vi foreslår derfor, at skoleområdet friholdes for nedskæringer eller at de som minimum
reduceres væsentligt.

Høringsprocessen
Vi oplever det uhensigtsmæssigt med den korte høringsperiode – placeret i efterårsferien. Vi
kunne have tænkt os mere tid til seriøse drøftelser og kvalificering af budget 2020-2023 i vores
MED-udvalg og skolebestyrelse.
Vi håber og forventer, at kommende høringsprocesser får bedre vilkår end denne.

Med venlig hilsen
Skolebestyrelsen og MED-udvalget på Langå Skole
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