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Høringssvar vedr. Budgetskitse 2021-2024
Djurslandsskolens MED-udvalg har modtaget Budgetskitsen for 2021-2024 og har følgende
kommentarer:
Folkeskolen i Norddjurs
Vi vil gerne kvittere for, at forslaget om at anvende Mølleskolen til ny afdeling for
Djurslandsskolen udgår, og Djurslandsskolen dermed bibeholder sin nuværende placering midt i
kommunen. Det vurderer vi, er den rigtige løsning.
Vi kan derudover læse, at en lukning af Ørum Skole muliggør en samling af Djurslandsskolen i
Ørum og Fjellerup – hvorved Stenvad-afdelingen kan afvikles. MED-udvalget på Djurslandsskolen
mener ikke, Djurslandsskolen bør bruges som begrundelse til skolelukninger, da vi ingen andel har i
beslutningen om at lukke folkeskolen i Ørum. MED-udvalget vil desuden give udtryk for, at
afdelingen i Stenvad pt. er meget velfungerende, og et samlet personale giver udtryk for, at den er
godt indrettet og velplaceret i forhold til den specifikke elevgruppe, som er elever med specifikke
vanskeligheder - ligesom i Fjellerup. Hvis man fastholder en eventuel fremtidig samling af
afdelinger på Djurslandsskolen, vil vi tydeligt give udtryk for, at afdelingerne i Stenvad og Fjellerup
fortsat hører sammen – og KUN kan samles fysisk i Fjellerup.
Efter den sidste besparelse på ledelse, som blev besluttet i forbindelse med budget 2019, er der på
Djurslandsskolen kun to afdelingsledere tilbage – én afdelingsleder er placeret på afd. i
Stenvad/Fjellerup og én afdelingsleder er placeret på afd. i Ørum. Begge afdelingsledere varetager i
dag den daglige personaleledelse af omkring 50 pædagogiske medarbejdere hver.
MED-udvalget på Djurslandsskolen vil gerne henlede opmærksomheden på, at det generelt koster
mange penge at ombygge tidligere almen-skoler til specialskoler, som rummer elever med meget
forskellige handicaps og helt særlige behov, som man er nødt til at imødekomme. Vi kan se at der er
afsat en økonomisk ramme til en eventuel ombygning i 2022 i Fjellerup og Ørum, men MEDudvalget vurderer ikke det er muligt at lave en samling af afdelinger indenfor den afsatte
økonomiske ramme, som fortsat giver både elever og personale sikre og optimale betingelser i
hverdagen. Man bør få foretaget en grundig analyse af behov for ombygning i både Fjellerup og
Ørum FØR der tages politisk stilling til en eventuel lukning af Stenvad-afdelingen.
Vi ser frem til dialog med fagudvalget om Djurslandsskolens fremadrettede udvikling.
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