Høringssvar fra Holmeagerskolens skolebestyrelse vedr. budgetaftale
Skolebestyrelsen på Holmeagerskolen vil gerne henvise til høringssvaret afgivet i forbindelse med
direktionens budgetudspil 2022-2025, da mange af punkterne i budgetforliget, som Holmeagerskolens
skolebestyrelsen har kommenteret, er indeholdt i dette svar.
Forskønnelse af klasselokaler
Herudover vil Skolebestyrelsen gerne kvittere for at der afses midler til at forskønne klasselokalerne på
kommunens skoler. Dog bemærkes det at beløbet ikke rækker langt i forhold til det store behov der er efter
mange år med nedskæringer på området. Dette er beskrevet i tidligere høringssvar.
Halalfrit kød…
Vi undrer os desuden over, at der åbenbart er penge til ”at sikre halalfrit kød ” i dagtilbuddene. Det virker
meget pudsigt, at man godt kan bruge en million kroner (over et par år) til sådan noget symbolpolitisk
plattenslageri. Penge der meget bedre kunne være anvendt til forsømte klasseværelser, vedligeholdelse af
lokaler eller bedre rengøring på toiletter.
Indeklima
Elever og personale med Holmeagerskolen døjer med vinduer, der er faldet fra hinanden, og derfor ikke må
åbnes, hvilket har en uheldig indvirkning på indeklimaet, og dermed børnenes helbred og
indlæringsparathed.
Toiletforhold
Endvidere viser den sidste trivselsmåling, at der blandt børnene er stor utilfredshed med skolens
toiletforhold. Vi ved at der er børn, der kommer hjem med ondt i maven, fordi de ikke har haft lyst til at
anvende skolens toiletter. Bestyrelsen kan forstå at toiletterne, bliver ulækre som følge af, at
rengøringspersonalet ikke har tid nok til at udføre rengøring tilfredsstillende, samt for stort pres på
toiletterne, som følge af for få toiletter.
Manglende vedligehold er farlig
Som det er beskrevet i det oprindelige høringssvar, viste Rambøll rapporten helt tilbage fra 2014, et
vedligeholdelsesefterslæb for Holmeagerskolen på 33 millioner kroner. Et efterslæb der må antages at
være vokset betragteligt i den mellemværendeperiode. Her er det værd at bemærke at en del af
udluftningsanlægget i skolens idrætshal, netop er drattet ned, og efterlod et betragteligt hul i idrætshallens
gulv. Vi behøver næppe påpege, hvad der var sket, hvis der havde stået en person.
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