Holmegårdsskolen
Den 8. august 2014

Skolebestyrelsens høringssvar - Budget 2015

Skolebestyrelsen på Holmegårdsskolen har behandlet forslag til Budget
2015 og har følgende kommentarer.
Skolebestyrelsen er bestemt ikke tilfreds med den korte svarfrist, dette
var også gældende sidste år og den er blevet endnu kortere i dette år.
Dette er ikke rimelige arbejdsvilkår for skolebestyrelsens medlemmer og
forringer mulighederne for, at der kan sammensættes et kvalificeret høringssvar.
Skolebestyrelsen ønsker derfor, at der fremover arbejdes med en justering af budgetprocessen således, at der afsættes en fornuftig tid til høringsperioden.
Derudover har skolebestyrelsen følgende kommentarer til forslag til
budget 2015
Ressourcer til it-området
Det er positivt, at der afsættes flere midler til it-afdelingen og styrkelse af
den it-mæssige infrastruktur, men meget ærgerligt, at der så samtidigt
nedskæres i projektet med Ipads i institutionerne.
Denne besparelse forringer skolernes muligheder for at leve op til den itvision og handleplan ”På vej mod Digital Dannelse”, der blev vedtaget af
kommunalbestyrelsen i 2012.
Holmegårdsskolens lærerværelse
Det er positivt, at der afsættes midler til renovering af lærerværelset på
Holmegårdsskolen, da det p.t. ikke overholder brandmyndighedernes
krav ift. personaleantallet.
Spørgsmålet er dog, om de afsatte midler rækker til en fyldestgørende
renovering/udvidelse.
Forundersøgelse/projektering
Det er ligeledes positivt, at der afsættes midler til forundersøgelse/projektering af en samlet bygningsmæssig løsning ift. Holmegårdsskolen nuværende og fremtidige lokalemæssige udfordringer.
Skolebestyrelsen havde dog gerne i stedet for set, at ansøgningen til
budget 2015 vedr. midler til renoveringen af det tidligere folkebibliotek,
var kommet med i forslaget til budget 2015. Bygningen har stået tom siden primo 2011, samtidig med, at skolen de seneste år har haft, og også
fremadrettet vil have, store lokalemæssige udfordringer pga. stigende
elevtal. Det behøver man ikke gennemfører en forundersøgelse, for at
kunne konstatere.
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Centralisering af administration på skolerne.
Skolebestyrelsen vil her helt klart pege på, at midlerne bør blive i området. Skolereform og ny fritidshjemsstruktur vil givet stillet store krav til
alle medarbejdere, hvilket helt klart betyder, at behovet for synlig, nærværende og tilstrækkelig ledelse er evident.
Ledelsesstrukturen på 0-18-års området.
Budgetanalysen har undersøgt ledelsesstrukturen på 0-18-årsområdet.
Man nævner, at ledelsesvilkåret er meget forskelligt om det handler om
en daginstitution eller en folkeskole. Selv for folkeskolerne er der forskellige niveauer. Alle skoler har i dag mindst 4 ledere – den nye SFO-leder
inkluderet og ifølge analysen er der gennemsnitlig 22 medarbejdere pr
leder. Et tal, der er højere end i flere andre kommuner.
Analysen stiller som forslag, at der fra 2016 skal reduceres med 1 leder
pr skole. Et forslag der står i skærende kontrast til de krav og forventninger om synlig og nærværende pædagogisk, personalemæssig og strategisk ledelse, som folkeskolereformen lægger op til – og som analysen
vedr. centralisering af administrationen ligeledes peger på.
Holmegårdsskolen har de seneste år haft et støt stigende elev- og personaletal, SFO lagt ind under skolens ledelse, øget inklusion, visitationer
lagt ud til den enkelte skole og lærerne arbejder pr. 1. august 2014 i
henhold til Lov 409, hvilket bl.a. betyder, at ledelsen skal afholde yderligere min. to årlige samtaler med hver lærer om deres arbejdstid.
Skolebestyrelsen ønsker en ledelse, der har tid, plads og rum til at udøve synlig, pædagogisk, strategisk og visionær ledelse og derigennem
skabe de bedste forudsætninger for vores børns læring.
Skolebestyrelsen må derfor på det kraftigste tage afstand fra forslaget
og forventer, at det trækkes ud af de videre budgetforhandlinger.

Venlig hilsen
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