Søren Kanneskolen den 15. sept. 2021

Høringssvar til Budget 2022-2025

MED-udvalget ved Søren Kanneskolen har drøftet det udsendte materiale og har følgende
bemærkninger:
Fastholdelse af effektiviseringsbidraget beløber sig til ca. 600.000 kr. for Søren Kanneskolen.
Dette beløb vil primært blive taget fra beløbene til undervisningsmaterialer, da vi ikke har
mange andre muligheder tilbage for at effektivisere yderligere. Der er ikke flere
lavthængende frugter at plukke.
I stedet for effektiviseringsbidraget foreslår vi, at der sættes ind med energirenovering i stor
stil. Dette fra en central pulje, hvor der målrettet kan sættes ind med skift af f.eks. belysning
i alle kommunens institutioner. Med investering i energioptimering, tror vi på, at
kommunen samlet vil kunne spare langt større beløb end hvad effektiviseringsbidraget
indbringer.
I budgettet for 2022 og overslagsårene tilføres der penge til almenområdet og til
specialområdet. Dette er positivt. Vi kunne dog godt ønske os, at pengene udelukkende
gives til almenområdet, hvor en styrkelse af den tidlige indsats, vil give en reel mulighed for
at henvisninger til specialklasser kan begrænses.
Vi håber desuden at de bedre normeringer i dagtilbud, på sigt vil smitte af på de kommende
skoleelever. Vi har mærket, hvordan nedskæringer i daginstitutionerne har bevirket at
skolestarterne var knap så godt forberedte på, hvad det ville sige at gå i skole. Vores håb er,
at den bedre normering i dagtilbuddene vil forbedre børnenes sociale kompetencer og
deres generelle dannelse frem mod skolestart.
Vi er glade for nu at have første udgave af kommunens kvalitetsstandard for folkeskolen. Nu
vil vi så gerne snakke om en prioritering af forslagene i kvalitetsstandarden, så vi, set fra
vores side, får basis/grundlaget for god skole i orden, inden vi begynder at pynte
kagen/skole.
Igen at kunne få råd til at komme på lejrskole er helt sikkert et stort ønske fra både
medarbejdere og elever, men er det nu, det rigtige sted at starte med at opfylde
kvalitetsstandardens mål? Og skal lejrskolen for en overbygningsklasse gå til Anholt?
Hvorfor ikke tage elever fra mellemtrinnet med til Anholt, og lade lærerne i overbygningen
selv vurdere, hvor det giver mest mening at tage på lejrskole med en udskolingsklasse?
En ting, som vi synes, mangler i kvalitetsstandarden er et mål for lærernes maksimale
undervisningstid. En velforberedt lærer, leverer bedre undervisning.
På Søren Kanneskolen vil det gennemsnitlige undervisningstimetal for en lærer kunne
sænkes med en lektion om ugen, ved at der ansættes 3 lærere mere. At sænke
undervisningsgennemsnittet til 25 lektioner om ugen vil koste ca. 4. mil.

SFO-taksten er slet ikke nævnt i budgettet. Vi finder det passende, at se på en nedsættelse
af forældrebetalingen til SFO. Forskellen mellem forældrebetalingen til Juniorklub og SFO er
alt for stor.
Den tidlige indsats overfor børn, der har svært ved at indgå i sociale sammenhænge bliver
vanskeligere, hvis antallet af børn i SFO’erne falder yderligere. Vi oplever allerede nu, at
børn under 10 år går hjem efter skoletid, og sidder alene i kortere eller længere tid, indtil en
af forældrene kommer hjem.
Det er vores store ønske at intet barn skal lades alene, men have mulighed for at indgå i
positive, lærerige sociale sammenhænge, derfor opfordrer vi kommunalbestyrelsen til at se
på om ikke der kunne bliver plads til at sænke SFO-taksten.
Der er fortsat afsat penge til indkøb af IT, men er beløbet stort nok? IT er nu en integreret
del af skolen, og udskiftning af pc’ere er nødvendigt ca. hvert femte år. Med 1 mil. kr. er det
kun muligt for Søren Kanneskolen at udskifte pc’erne hver tiende år. Mængden af forældet
IT-udstyr på skolen vil altså være konstant.
I forhold til indkøbsaftalerne kunne vi godt tænke os, at der blev lagt større vægt på
bæredygtighed.
Der går for meget til spilde, når der bliver købt så billigt, som der gør nu. Mapper, der reelt
ikke kan holde til at komme op og ned i tasker et helt skoleår. Materialer, som går i stykker i
almindeligt brug, så vi bliver tvunget til at købe ekstra ind. Unødvendigt spild, som kunne
være undgået, hvis der blev lagt større vægt på at få kvalitet for pengene i indkøbsaftalerne.
Ser vi lidt ud i den nærmeste fremtid vil de nye retningslinjer for affaldssortering blandt
andet kræve mange flere affaldsspande både ude og inde på skolerne. I den forbindelse må
det være muligt som kommune at gøre et samlet indkøb af affaldsspande i så god en
kvalitet, at de holder i brug i mange år frem.
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