Grenå den 18. sept. 2020
Til Kommunalbestyrelsen
Norddjurs kommune

Høringssvar til budgetudkast for 2021 til 2024 fra MED udvalget på Søren Kanne-skolen
MED-udvalget ved Søren Kanne-skolen har læst og drøftet budgetskitsen for 2021 til 2024, og har følgende
bemærkninger:
Vi ser positivt på, at der nu tilføres penge til skoleområdet, for at opretholde det nuværende
undervisningsniveau, men er meget i tvivl om, hvad det egentlig vil få at betydning for vores
arbejdsforhold.
Ved I hvad det nuværende undervisningsniveau er for f.eks. Søren Kanne-skolen? Ved I hvad det
nuværende undervisningsniveau har af afsmittende virkning på arbejdsmiljøet for lærerne, pædagogerne,
sekretærerne, pedellerne, rengøringspersonalet og på ledelsen?
Der er endnu engang blevet reduceret i personalet til start på dette skoleår. Det er klart at et faldende
børnetal fordrer færre medarbejdere, men vi er nu nede på så få medarbejdere, at det, som
medarbejderne tidligere har forudsagt, er blevet virkelighed: undervisningstimetallet for en almindelig
lærer er steget, tid til elevpauser og skift mellem fag er steget, og antallet at lektioner med 2 lærere, eller 1
lærer og 1 pædagog, i klasserne er faldet. Alt dette betyder, at tiden til forberedelse og efterbehandling af
undervisningen er blevet endnu mindre.
Med færre medarbejdere i SFO’erne oplever man, at det er sværere at få hverdagen til at hænge sammen,
med mindre tid til det enkelte barn til følge.
Det minimum af kvalitet, som alle medarbejdere ønsker at yde i deres daglige arbejde, er nu endnu
vanskeligere at opnå.
Vi er 6 uger inde i skoleåret, og alle medarbejdergrupper er allerede voldsomt pressede af den
opgavemængde, der fra start af dette skoleår ligger på vore skuldre. Ikke bare er der undervisning der skal
leveres, børn der skal passes, regnskaber der skal afstemmes, toiletter der skal rengøres; der er også fortsat
ekstra opgaver ved at skulle sikre at Covid19-retningslinjerne bliver fulgt.
At skulle fortsætte med det nuværende økonomiske niveau, og dermed det nuværende arbejdspres, i flere
år frem, giver allerede nu store frustrationer hos mange medarbejder i alle medarbejdergrupper.
Det er på tide at kvaliteten i folkeskolen i Norddjurs kommune kommer på dagsordenen. Skal folkets skole i
Norddjurs fortsat være et attraktivt alternativ til fri- og privatskoler, så skal vi have en åben debat om
kvaliteten i folkeskolen.
Hvilket undervisningsniveau vil, kan og skal vi tilbyde?
Hvilken folkeskole kan vi egentligt få for pengene i Norddjurs kommune?
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