Høringssvar vedrørende budget 2020-23
Med stor undring kan det læses i forslaget til budget 2020-23, at der flyttes økonomi fra skoleområdet til
familieområdet. Mange folkeskoler har de seneste år været under økonomisk pres, udarbejdet handleplaner, reduceret i personalet og ihærdigt arbejdet på at minimere underskud samt holde budgetterne, som
det politisk har været efterspurgt. Derfor må det siges at være højest overraskende, at penge fra skoleområdet overføres til familieområdet. Hvor er incitamentet til fremadrettet at holde sine budgetter?
MED-udvalget på Munkholmskolen anbefaler, at hvert område skal have styr på egen økonomi, og at underskud på familieområdet ikke finansieres af skoleområdet.
Den fremskudte rådgiver foreslås i budgettet finansieret af skoleområdet, med henvisning til at det overvejende er støtte til skolernes elever i hverdagen. Den fremskudte rådgiver er næsten udelukkende en særlig
støtte for familierne. Rådgiveren er en del af det forebyggende arbejde, så færre familier ender med at opleve større indgribende tiltag. Med denne begrundelse vil vi anbefale, at det fortsat er familieområdet, der
finansierer den fremskudte rådgiver.
I forhold til de foreslåede besparelser på den øgede koordinering mellem PPR og LCR, så er det meget svært
at få øje på, hvor der er overlap i ydelserne. Fra LCR fås praksisnær kompetence udvikling, konsultativ sparring og rådgivning til teams omkring klasseledelse, didaktik og læring samt udlån af materialer, mens vi arbejder sammen med PPR om enkelte børn.
Det kan undre, at der er forslag om at reducere midlerne til førskolearbejdet mellem børne- og SFO-området, når Randers Kommune netop har dette område som prioriteringsområde.
Netop i disse måneder er personalet på byens skoler i gang med at indhente erfaring i brugen af Chromebooks. Derfor er det med stor undren, at det kan læses i budgetforslaget, at der ingen aftale skal være for
MSO 365 på skoleområdet. Det ville være ordentligt at høste erfaringerne og derefter beslutte, om det er
muligt at afskaffe programmerne.
Som konsekvens af besparelserne på specialområdet må det forventes, at der i almen skolen kommer flere
børn der vil udfordre, og derfor forventer vi i almen skolen at skulle løfte en endnu større opgave omkring
inklusion, hvilket i høj grad vil påvirke den aktuelle kerneopgave.
For at løse denne opgave tilfredsstillende, vil det derfor være vores anbefaling, at der investeres i uddannelse af personalet til denne opgave.
Munkholmskolen anbefaler at pengene bliver på skoleområdet til at bibeholde den aktuelle drift samt evt.
til uddannelse af personalet, og så kunne der med fordel genindføres den årlige hovedrengøring på skolerne. Midlerne kunne bruges til materialer og indkøb af skolemøbler, da disse investeringer gennem en
længere periode har været meget begrænset.
Så en klar anbefaling om at beholde pengene på skolerne til investering i skolerne.
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