Holmegårdsskolen
Skolebestyrelsen
Den 15. september 2015
Høring vedr. budget 2016 - II
Skolebestyrelsen må med stor bekymring konstatere, at om- og udbygning af Holmegårdsskolen i det supplerende budgetmateriale er placeret
i kategorien ’under udvikling eller ændring af periodisering’.
Skolebestyrelsen påpegede i høringssvar til Budget 2016, nødvendigheden af en om- og udbygning af skolen snarest muligt.
Der har været igangsat en stor proces i foråret 2015 med inddragelse af
personale, elever og forældre, denne proces skulle helst ikke være forgæves.
Processen har på ingen måde har været billig, men kostet op mod 1.
mio. kr. Vi ønsker ikke, at dette beløb skal være spildt og vi forventer
naturligvis, at den periodisering, der lægges op til, skal udmøntes i en
samlet handlingsplan for Holmegårdsskolen - vi har behov for, at kommunalbestyrelsen forpligtiger sig til en plan, vi kan arbejde efter.
Vi har forståelse for, at kommunalbestyrelsen ikke kan iværksætte alle
investeringer på en gang, men mener det må være rimeligt, at der lægges en realistisk plan for, hvornår der så kommer den helt nødvendige
om- og tilbygning.
Eleverne er der, både nu og fremadrettet, så kan vi ikke lukke øjnene
for, at der er behov for mere plads.
Skolebestyrelsen ønsker, at Holmegårdsskolen også fremadrettet er et
attraktivt skoletilbud og en attraktiv arbejdsplads, derfor er det vigtigt, at
kommunalbestyrelsen nu får truffet en beslutning omkring håndteringen
af det voksende elevtal i Hvidovre Nord og ikke udskyder denne.

Vedr. 3440 Ipads/tablets til skoler og 0-18 års inst.
De afsatte beløb for de kommende fire år, giver ikke mulighed for udskiftning 1:1 og projektet vil derfor indeholde færre enheder med årene
eller belaste skolernes økonomi.
I forvejen er skolernes økonomi belastet af kraftigt øgede udgifter til service og reparation af den store mængde it-hardware.
Hvis man ønsker, at Hvidovres skoler fremadrettet kan tilbyde børnene i
kommunen moderne og tidssvarende undervisningsmaterialer, herunder
it-udstyr, så skal der prioriteres midler til dette.
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