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Høringssvar fra Djurs Lærerforening på budgetudkast 2021 for Norddjurs
Kommune
Vores første tanke ved gennemlæsningen af budgetudkastet til budget 2021 er, at det ikke anviser
nogen udviklingsvej i forhold til budget 2020 - Hvor er ambitionerne?
I udkastet fastslås det, at man ønsker at bibeholde det nuværende niveau. Men er det nuværende
niveau godt nok? Og hvordan er det overhovedet muligt at bevare niveauet, når man fortsat ønsker en
øget inklusion? Tidligere besparelser på specialområdet, er endnu ikke er slået igennem. De udgør et
større beløb, end hvad der i udkastet tildeles for at opretholde det nuværende niveau.
Regningen for Covid19-udgifterne ligger også som en stor usikkerhed for skolernes økonomi, og kan
ende med yderligere forringelser af det nuværende kvalitetsniveau.
Afsnittet om fastholdelse og rekruttering af dygtige medarbejdere er prisværdigt, men i budget 2020
hed det politiske opdrag til skolelederne, at der skulle oprettes et vikarkorps, der både sikrede
arbejdspladser og kvalitet i undervisningen ved vikardækning.
Vikarkorpset blev aldrig oprettet til trods for flere henvendelser fra Djurs Lærerforening, og det er nu
blevet skrottet helt. Tilbage står skolerne med et inspirationskatalog, som skolerne kan ’vælge’ at
bruge eller lade ligge alt efter økonomisk råderum.
De tilbagevendende utilstrækkelige budgetter (tydeliggjort ved skoleaftalen i januar 2020 og allerede
igen i juni 2020) sammenholdt med den manglende strategi for rekruttering og fastholdelse af gode
medarbejdere, vidner om et samlet skolevæsen, hvor visionen om en folkeskole i Norddjurs Kommune
er vanskelig at få øje på.
Det er på tide, at kommunen gentænker det folkelige tilbud, folkets skole, og sætter et mål for den
ønskede kvalitet, og på den baggrund fastsætter rammerne og ressourcerne.
Folkeskolen i Norddjurs Kommune har været ude i mange turbulente år med elevflugt til
nabokommunerne og friskolerne, som direkte resultat af hovsaløsninger og manglende langsigtet
overblik og strategi for en ordentlig folkeskole i Norddjurs Kommune.
Det er politikernes ansvar at sikre en ordentlig kvalitetsstandard for ALLE elever, uanset om de er
tilknyttet almenområdet eller specialområdet i Norddjurs Kommunes folkeskole.
Som udkantskommune burde det stå klart, at man er i konstant konkurrence om fastholdelse og
tilflytning af borgere. En konkurrence Norddjurs Kommune på nuværende tidspunkt ikke står til at
vinde.
I kraft af den netop indgåede arbejdstidsaftale mellem KL og DLF vil lærernes reelle forberedelsestid,
undervisningstid og dermed mulighed for at levere et kvalificeret stykke arbejde blive tydeliggjort - er
det nuværende niveau højt nok til, at borgerne vælger folkeskolen i Norddjurs Kommune?
Det er på tide, at politikerne tager ansvar for Folkets Skole!
Udvikling frem for afvikling!
På vegne af Djurs Lærerforening
Lisbeth Bøwes
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