28. september 2021

Hermed afgives høringssvar til budget 2022 på vegne af klublederne.
Vedrørende:
ISU06 og TVÆR01 – disse 2 besparelser vil tilsammen betyde mere end 2% reduktion
af personalet på klubområdet.
I lyset af vi stadig slås med følgevirkningerne af Corona epidemien, vil det gøre det
yderligere vanskeligt at få de unge tilbage til klublivet.
Vi kan desuden se at antallet af børn og unge med sager i BURC har været støt
stigende, og besparelsen vil gøre det vanskeligt for klubberne at hjælpe med gode
løsninger i de sager.
Kvaliteten af klubarbejdet er helt afhængig af vores mulighed for at tilbyde attraktive
stillinger, og besparelserne vil enten betyde at vi bliver færre om opgaverne, eller der
ikke kan opretholdes stillinger med tilstrækkeligt højt timetal.
ISU14A – Forslaget vil være en serviceudvidelse for nogle klubber og en
indskrænkning for andre klubber. Epidemien har medført at der rejses meget mindre,
hvilket vi tydelig kan mærke på fremmødet i ferien, vi håber derfor at vi alle får lov til
at holde åbent hele ferien.
ISU02 – Forslaget vil ikke være den bedste åbning på et godt samarbejde mellem
lærerne og pædagogerne, og det er klubledernes vurdering at en kommunal
forpligtigelse på at inddrage klubberne i den understøttende undervisning, så der i alle
skoledistrikter kan etableres samarbejde til gavn for børn og unge, samt muligheden
for at skabe fuldtidsstillinger på klubområdet vil være at foretrække.
Der skal også være en opmærksomhed på at ”to lærer” ordninger skaber et behov for
at udvide klubbernes åbningstid, og dermed økonomi.
Nogle klubber har så mange timer på skolerne, så en udvidelse af timetallet, vil vælte
balancen mellem klubarbejde og skolearbejde for den enkelte medarbejder.
ISU09 – Klubberne arbejder allerede med at understøtte uddannelsesdagsordenen, og
yderligere opgaver vil tage fokus fra klubtilbuddet.
ØU01 – Vedligeholdelses besparelser medfører som oftest større udgifter på langt sigt.
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