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Høringssvar afgivet af:

Skolebestyrelsen, Borgerskolen

Dato:

29/09-21

HØRINGSSVAR:
ISU01 – Udvidet opfølgning på Elever i eksterne specialiserede skole og
dagbehandlingstilbud
Bestyrelsen er i tvivl om hvad intentionen er med dette forslag?
Øget Hjemtagning?
Skal det være så billigt som muligt?
Vi Kunne godt være bekymret for at man ved at lave hyppigere opfølgning kunne finde på at
sende yderligere børn med specielle behov ind i den ordinære folkeskole hvilket kun ville gå
ud over de implicerede børn og de øvrige børn og voksne
ISU02 – Ændret fordeling mellem lærer og pædagoger i UUV
Bestyrelsen finder at den fordeling af medarbejdere som varetager UUV på 50/50 er den
rigtige
I indskolingsklasserne kunne det måske til nød fungere med en anden fordeling da relations
opbygningen de første skoleår er i højsædet men det vil ikke give mening hverken på
mellemtrin eller udskolingsårgangene da de pædagoger som evt. ville skulle være i klasserne
ikke naturligt har nogen relation til eleverne efter stoppet i SFO og overgangen til klub
Bestyrelsen finder at dette vil være en væsentlig kvalitet forringelse af den Understøttende
undervisning for vores mellemtrins og udskolings elever som jo reelt set ikke længere vil
være undervisning
Bestyrelsen deler ikke forvaltningens oplevelse af at det på et pædagogisk arbejdsmarked
hvor det i forvejen er svært at skaffe kvalificeret arbejdskraft vil være tale om attraktive
stillinger
Tvær06 – Rammereduktion på 1 %
Bestyrelsen finder at denne besparelse vil ramme daglig liv på skolen hårdt
1 % besparelse svare for borgerskolen til ca. 1 fuldtids stilling og vi kan IKKE undvære nogle
ØU01 – Reduktion af budget til vedligeholdelse af kommunes bygninger
Bestyrelsen finder (Stadigvæk) at dette er forslag er decideret tåbeligt
ISU var på gennemgang af vores bygninger og fik med selvsyn set hvor meget borgerskolens
bygninger trænger til renovering
Kunne dette være undgået hvis man have prioriteret at vedligeholde bygningerne ordentligt?
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ISU06 – Antallet af pædagoger på klubområdet reduceres
Der vil her være tale om en væsentlig service forringelse af et klubområde som i forvejen
halter bagefter både pga. corona og dalende medlemstal
Pris og produkt hænger ikke længere sammen
ISU09 – Reduktion af uddannelsevejledning
Bestyrelsen finder set i lyset af de udfordringer man har i HTK med andelen af unge som ikke
gennemfører en ungdomsuddannelse og manglen på faglært arbejdskraft at det ville være
decideret grotesk at spare på uddannelsesvejledningen
ISU14A – 1 Uges sommerferielukning i daginstitutioner, SFO og Klub
Bestyrelsen finder (stadigvæk) at dette forslag vil være en væsentlig service forringelse for
kommunens borger og ansatte
I en kommune med et i forvejen højt antal af lukkedage vil det at man yderligere går ind og
”fastlåser” feriedage både for borgere og medarbejdere være meget attraktivt både t søge job
i HTK og flytte her til
Vi er desuden bekymrede for vores andel af gruppeordningselever som er børn med særlige
behov som ikke nødvendigvis ville kunne håndtere at skulle i nødpasning på de institutioner
der måtte være åbne
ISU16 & ISU17- Antallet af pædagogiske proceskonsulenter reduceres & Antallet af
indsatspædagoger reduceres
Bestyrelsen finder dette forslag stærkt bekymrende vi frygter at børn som skulle hjælpes
allerede i daginstitutionerne vil ”gå under radaren” og derved blive skolens udfordring når de
starter i skole
ISU25 & ISU26 – Pædagogressourcer til skolestartstimer i 1.klasse bortfalder &
Lærertimer i 0.klasse bortfalder
Bestyrelsen formoder at HTK ønsker at så mange børn som muligt tilvælger kommunens
folkeskoler og derfor mener vi også at det er essentielt at børnene oplever en god indkøring i
skolelivet
Bestyrelsen finder at dette effektiviserings forslag ikke bakker op om dette
P.B.V
Casper Dahl Stenfelt
Næstformand
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