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HØRINGSSVAR:
INDLEDNING
Borgerskolens MED-udvalg har gennemgået budgethøringsforslagene og vi har svært ved at
se sammenhængen mellem Høje-Taastrups kommunes ambitiøse planer for folkeskolerne og
dette budgetforslag. På fremtidensskole.htk.dk står der med store bogstaver ”Høje-Taastrup
Kommune har store ambitioner på vores børn og unges vegne - Derfor udvikler vi skolerne og
undervisningen”. Det klinger meget hult, når man ser hvor mange forslag til besparelser og
nedskæringer på netop børn- og ungeområdet der er i dette budgetforslag.
ISU02
Forslaget vil vi på det kraftigste fraråde at gennemføre. Det vil koste afskedigelser af
nødvendige kernemedarbejdere, som ikke kan erstattes med andre fagprofessionelle, da
lærere og pædagoger ikke er uddannet til samme job. Ifølge folkeskoleloven er det fra 1.10.klasse i alle tilfælde læreren som har ansvaret for, at undervisningen samlet leder frem
mod de faglige mål for fag og klassetrin.
Efter at det er blevet muligt at flytte UUV timer op til to-lærer timer, er det ikke længere
muligt at anvende pædagoger til opgaven, da de ikke er uddannet til det fagfaglige.
Desuden må vi virkelig undre os over at man i Høje-Taastrup kommune vil vælge at gå direkte
imod regeringens ønske om flere uddannede lærere i folkeskolerne, som de har tydeliggjort
og afsat betydelige midler til i Finansloven 2020. I øvrigt efter ønske ikke bare fra DLF, men
også fra KL. Det ønske udspringer af et ønske om at højne fagligheden – det gør man ikke ved
at fjerne de fagprofessionelle.
ISU25 og ISU26
Forslagne rammer børnenes første skoleår meget hårdt. Vi oplever i forvejen en stor stigning i
udfordringerne i indskolingen, hvor personalet og ledelsen er under hårdt pres for at skabe
kvalitet og trivsel for alle børn og for alle klassefællesskaber. Disse besparelser vil nedsætte
elevernes trivsel og læring markant på et meget sårbart og i forvejen presset stadie i deres
skoleliv, nemlig skolestarten. Den udvidede inklusion i både daginstitutioner og folkeskole
stiller også øgede krav til personalets kompetencer og til antallet af hænder i indskolingen.
En skidt skolestart kan være meget svær at rette op på senere hen, og give barnet
vanskeligheder med både tilliden til voksne, forholdet til jævnaldrende kammerater og ikke
mindst deres faglige udvikling i skolen.
Det vil også blive endnu vanskeligere at lære børnene at samarbejde og tænke kreativt, som
Fremtidens Skole kræver. Denne arbejdsform kræver især i indskolingen ekstra voksne til at
guide og udvikle elevernes færdigheder for samarbejde.
ISU09
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Dette vil fjerne ressourcer fra den lovpligtige uddannelsesvejledning til de ældste elever og
igen skubbe flere opgaver over på andet personale. Det kan ikke undgå at påvirke de unges
fremtidsmuligheder og vil lægge et pres på det tilbageværende personale i en kommune, som
i forvejen har vanskeligheder ved at rekruttere og fastholde kvalificeret personale.
ISU14A
Vi har med dette forslag en bekymring for øget forbrug af vikar i de uger der ligger før og
efter lukke uge.
Det vil betyde en serviceforringelse for familierne/borgerne, og gøre det mindre attraktivt at
søge til som arbejdsplads, da pædagogerne dermed har mindre indflydelse på egen
ferieplanlægning.
Sårbare familier og børn bliver ramt ekstra ved denne besparelse, (Gruppeordning), da de har
meget vanskeligt ved at trives udenfor de vante rammer og velkendte voksne.

TVÆR01
Vi må også kommentere på dette, som forslår at spare 1% på alle områder. Vi har i tidligere
høringssvar gjort tydeligt opmærksom på at der ikke kan spares yderligere på folkeskolerne i
Høje-Taastrup uden at vi rammer kerneopgaven på vitale punkter. Dette gælder i høj grad
stadigvæk.
ØU01
Forslaget vil forringe vores arbejdspladser og vores arbejdsmiljø, og man kan virkelig undre sig
over denne prioritering – en nedskæring på så mange menneskers daglige arbejdsplads –
både børn og voksne harmonerer ikke med ordene ”Danmarks bedste hverdagskommune”,
som borgmesteren igen går til valg på.
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