LINIE 10

....... ...................

.... ..................

Høje-Taastrup Kommunes 10.-klassecenter
Parkvej 76 B, 2630 Taastrup, tlf. 43 35 38 80

budget@htk.dk

LINIE 10, 14. september 2021
Høringssvar – budget 2022
Vi har i MED-udvalget på LINIE 10 gennemgået høringsmaterialet vedrørende
budget 2022, som har såvel direkte og indirekte indflydelse på vores arbejdsplads og uddannelsesinstitution.
TVÆR01 – rammereduktion på 1 pct.
Der er i de seneste år indarbejdet en række effektiviseringer på LINIE 10’s
område, hvilket både har betydet personalereduktioner og en mindre
økonomisk ramme til at dække de udgifter, der er forbundet med skolens drift
– en ramme der i det væsentligste er bundet op af ’faste’ udgifter, som vi kun i
begrænset omfang har mulighed for at påvirke/reducere (abonnementer,
KODA, m.v.).
En rammereduktion på 1 pct. giver os blot endnu mindre råderum – og det kan
betyde, at vi må reducere i udgifterne til afvikling af skolens linjefag,
temadage, ekskursioner, skolerejser og inspiration fra eksterne aktører i
forbindelse med vores fællestimer (rollemodeller, mindset-forløb, den gode
historie, m.v.).
Det er ærgerligt - ikke mindst for de unge på LINIE 10, hvor målgruppen jo
netop er unge på kanten af fællesskabet, som har brug for en yderligere faglig
kvalificering og uddannelsesmæssig afklaring. De har brug for et anderledes og
særligt tilrettelagt skoleår, hvor der kan fokuseres på deres behov og
udviklingspotentialer.
ISU09 – reduktion af uddannelsesvejledning
Jf. ovenstående er formålet med 10. klasse en yderligere faglig kvalificering og
uddannelsesmæssig afklaring. Ved at reducere med en uddannelsesvejlederstilling, vil mængden og kvaliteten af den samlede vejlederindsats blive
forringet, og det er igen bekymrende for målgruppen på LINIE 10.

Indenfor de seneste år er vi blevet reduceret i den tid, hvor der er en
uddannelsesvejleder til stede på skolen (fra to dage til en dag). Samtidig har vi
set en stigning i antallet af elever, som har brug for uddannelsesvejledning,
såvel som støtte i form af tilknytning til en ungeguide. En yderligere reducering
af uddannelsesvejledning vil betyde, at UU-vejlederen vil få mere end svært
ved at afvikle de to årlige vejledningssamtaler + planlægge og gennemføre:
temadage indenfor Job og Uddannelse + den obligatoriske brobygning +
gruppevejledninger + den supplerende erhvervspraktik og brobygning, der
gives mulighed for i bekendtgørelsen for 10. klasse.
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