Til hele Randers kommune – NEJ TAK TIL BESPARELSER
Dette er et høringssvar fra Min mand og jeg, som er så bekymret på vores søns fremtid og vi kan ikke forstå
hvordan I fra kommunens side overhovedet kan overvejer alle disse besparelser, da det vil have så stor negativ
påvirkning på Vores søns fremtid og på alle børn i Randers Kommune, samt på Specialskolerne.
I vores lille hjem er Vi stærk bekymret på vores søn som går i ”følsom personoplysning slettet” skolen.
En bekymring som vi mærker hverdag med daglige konflikter. Da vores søn også mærker disse voldsomme
BESPARELSER på sin lille krop.
For Igennem de sidste mange år, har vi set hvordan antallet af lærer og pædagoger er dalet drastisk i antal. Og
hvordan antal af børn udefra er kommet til.
Men det hænger jo ikke samme, at vi til sidst kun har 1 Voksen til 10 børn og med hvert barn har deres at slås
med.
”følsom personoplysning slettet” SKOLEN løber stærkt og for stærkt for, at nå alle vores børn og tilgodese
HVER enkelt person.
Men det er bare ikke nok – For der er for få FAGPERSONER ??
Vi skal netop Invester i vores dejlige børn og sikre Dem en fremtid så de ikke ender på ”Bistanden”.
OG det kan vi godt Randers Kommune – For her i hjemmet, har vi NETOP set hvordan vores søn kan få en
eksamen og en UDDANNELSE, som kan blive til virkelighed for ham.
Drømme som nok alle forældre har til Deres børn.
OG Kun fordi ”følsom personoplysning slettet” SKOLEN kæmper for alle vores dejlige børn som går der.
Så Randers kommune lad ikke Vores HÅB til vores søn gå til grunde, så han skal lægge samfundet på sinde
MEN det kan kun lade sig gøre hvis I DROPPER JERES BESPARELSER PÅ OMRÅDET.
Trods det, der bliver færre og færre FAGFOLK til at løfte opgaverne.
Vi håber at I politikere vågner op og forstår hvordan denne tåbelige beslutning berøre alle børn, PÅ alle skoler i
Randers kommune og ikke kun på SPECIALSKOLERNE.
Vi har forståelse for at vi lever i en tid hvor vi skal spare – men vores penge bliver brugt forkert!

Med venlig hilsen
”følsom personoplysning slettet”

Høreringssvar fra Min søn.:
Dette er et dagligdags billede fra Min søn som går i ”følsom personoplysning slettet” klasse, om hvordan
han selv har oplevet Jeres besparelser indtil nu
Og med hans egne ord.:
Der har også været en episode hvor jeg var så træt, at jeg bare ikke kunne klare at have undervisningen.
Vi havde matematik som jeg er rigtig god til, men i den her time havde vi division som vi ikke har prøvet før
og fordi der ikke var nok voksne til at hjælpe os med at forstå hvad division gik ud på, måtte vi selv prøve at
finde ud af hvad vi skulle.
Jeg ku bare ikke overskue det så jeg tog min mp3 afspiller og gik ind i et pause rum som vi har 5 af på
skolen. Men fordi at en af pædagog ikke synes at jeg måtte være der inde og ikke kunne være bekendt at
sidde der på min flade røv. Så jeg fik at vide at det måtte jeg ikke. Men jeg sagde at jeg ikke kunne
overskue at være inde i klassen. Men nej jeg måtte ikke sidde der det var ikke i orden efter hans mening
jeg ku godt sætte mig ind i klassen igen lige som de andre i klassen.
Men det ku jeg ikke så jeg lod som om at jeg ville gå ind i klassen men da jeg så var ude på gangen satte
jeg i sprint
Og 15 meter ned ad gangen til højre for mig så vil venstre ned af ad gangen. Men da de andre lære og
pædagoger så mig sprinte ned ad gangen prøvede de at tag fat i mig men jeg kastede mig på gulvet kom
om bag dem og rejste mig fra gulvet og satte i sprint de sidste 50 meter ned ad gangen mod udgangen.
Jeg spurtede ud ad døren forbi 5-6 klasserne udenfor og ned gennem pladsen udenfor. Forbi 2-3
klasserne ned mod skurene nede ved siden af fodboldbanen. Jeg løb ind fandt en super pro mountainbike
tog en skateboard hjelm tog den på ste op på cyklen den og begyndte stille og roligt at cykle rundt på
skolens grund fandt noget elektronisk dupstep musik på min mp3 og så en at de voksne bag mig komme
løbene efter mig så hurtigt som man nu kan løbe når man vejer 120 kilo. Jeg skyndte mig komme væk fra
ham ud via porten ud til parkeringspladsen og cyklede hen af cykel stien godt på vej mod byen som der er
cirka 3 kilometer ned ad cykel stien……………..

- Så kunne Min søn ikke magte at skrive mere. Og jeg som Mor forsætter mens min søn sidder ved siden
af.
Han kørte hjem igen og han fik en god snak med sin lærer om hvordan og hvorledes. Og med pædagogen
som selv var så stresset da, denne person skulle tilse jeg ved ikke hvor mange små mennesker (i alt i alt
for få pædagoger den dag)
Og jeg blev ringet op og vi havde så også en god snak om hvad der rørte sig i ham, da han kom hjem.
Det var bare en dum dag og en dag hvor han havde mere brug for hjælp, Men hvor han ikke kunne
overskue og skulle sidde og vente til det blev hans tur, grundet manglende Fagfolk i timerne.

De er flere i klassen og færre FAGFOLK og min søn føler sig mere og mere stresset i sin dagligdag og i
denne situation hvor alle snakker om NYE besparelser igen og hvor han kan se, hvad de besparelser som
er lavet, allerede har gjort og den angst han har for hvad der vil komme til at ske i fremtiden hvis DE NYE
BESPARELSER bliver til virkelighed.
Min søn er stresset og mere udadreagerende og har fået mange Tics og han kæmper for gøre alle tilpas
og glade for sådan er vores søn også –
En glad dreng som elsker at gå i skole. – Men til hvilken fremtid ???

Hilsen en ulykkelig MOR

