D. 14/9 2020
Til Kommunalbestyrelsen
Norddjurs Kommune

Høringssvar til forslaget for budget 2021.
Bestyrelsen har læst og drøftet det udsendte materiale. Vi har følgende bemærkninger:
Vi finder det positivt at:
-

-

-

Der er afsat penge til at opretholde det nuværende niveau for folkeskolens almen del. Vi har dog
svært ved at gennemskue, hvad der forstås ved det nuværende niveau, og hvordan
mængdereguleringen samt den nuværende tildelingsmodel vil påvirke den fremtidige økonomi for
de enkelte skoler. Vi frygter, at der fortsat vil være forskel på, hvilket beløb man får pr klasse pr år.
Der er afsat penge til specialdelen. De beløb der er afsat i de kommende år, opvejer dog ikke de
tidligere vedtagne besparelser på området. Der er fortsat et stort pres på specialtilbuddene i
kommunen, og vi kan frygte, at den ikke bliver mindre, da almendelen fortsat vil være presset.
Der er afsat penge til uddannelse af praktikvejledere. Nu er det vigtigt, at det følges op med aftaler
med læreruddannelserne, så vi kan få lærerstuderende til Norddjurs.
Der er indarbejdet fuld løn- og prisfremskrivning.
Der afsat flere penge til bygningsrenovering og asfalt.

Vi er dog usikre på følgende:
-

-

Effektiviseringsbidraget, hvordan skal det udmøntes. Vi kan frygte en procentvis besparelse på hver
enhed, hvilket blot vil bevirke en besparelse efter salamimetoden. Vi ønsker, at der i stedet bliver
fokus på større enkelt områder, hvor der evt. kan findes en effektivisering.
Der er et forslag om, at lukke Børneby Midt`s afdeling i Ørum og måske også genetablere en
overbygning i Glesborg. Dette giver endnu engang usikkerhed om skolerne i Norddjurs. Hvilken
skole skal lukke om to år? Det er før blevet nævnt, at der er et stort behov for ro på skoleområdet.
Dette vil vi gerne gentage. Frem for disse hovsaløsninger, er der brug for en samlet skoleplan, der
tager hensyn til udviklingen af elevtallet i kommunen, den økonomiske udvikling og den geografiske
sammensætning af kommunen.
Vi vil også gentage vores ønske til udarbejdelsen af en fælles kvalitetsstandard for folkeskolen i
Norddjurs Kommune. Vi har en fornemmelse af, at den nuværende tildelingsmodel giver forskellige
muligheder for kvalitet i de enkelte områder, hvilket vi finder uheldigt.

Nye forslag:
Vi kan forstå, at der fortsat er lidt penge at forhandle om. Vi vil derfor forslå følgende:
-

Ekstra penge til indvendig vedligehold af skoler. Der mangler penge til større indvendige
renoveringer som nye gulve og lofter, nye toiletter, håndværk- og design-lokale mv.
Ekstra penge til busruter. Der er store udfordringer med skolebusserne. Eleverne langvejs fra har
for nuværende en stor samlet transport tid. Det kan gøres anderledes, ved ekstra måske mindre
busser, der kører mere direkte ind til afdeling Søndre. I forbindelse med etableringen af en samlet
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-

overbygning i Grenaa, var der fra politisk side mange argumenter for samlingen af overbygningen.
Betingelserne for at lave en god overbygningsskole i form af økonomi og gode transportforhold, er
desværre ikke fuldt med.
Rengøring af hallen og k-salen i Kulturhuset Pavillonen. Der er i 2020 sket en besparelse af
rengøringen af omklædningen og haller i Kulturhuset. Der ligger tilbage fra udvidelsen af
Kulturhuset i 90’erne en aftale om, at Vestre Skole, nu Søren Kanne-skolen afdeling Vestre, har ret
til at anvende disse faciliteter fra kl. 8.00-15.00 hver dag. En meget reduceret rengøring, er derfor
ikke foreneligt med elevernes brug af omklædning og haller, specielt ikke i disse tider med meget
fokus på god hygiejne.

Som altid er bestyrelsen villig til at gå i dialog om ovenstående bemærkninger og ønsker.

På bestyrelsens vegne

Bjørn Johansen

Jette Jensen
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