Høringssvar til det administrative budget fra Områdemed Dagtilbud og skoler

Område Med har gennemlæst budgetoplægget fra administrationen. Vi er naturligvis glade for, at der ikke
er lagt op til store besparelser.
Vi har et par nedslag, vi gerne vil gøre opmærksom på.
I forhold til U1. Vi har stor forståelse og sympati for forslaget om fortsat at have fokus på det lave
sygefravær, det kommer os alle til gavn. En personalekonsulent yderligere er en forståelig prioritering. Dog
vil vi gøre opmærksom på, at området for Dagtilbud og skoler har været under pres personalemæssigt i
mange år, så vi har ikke brug for yderligere beskæringer i antallet af personaler, ligegyldigt på hvilket niveau
vi taler.
I forhold til udvidelsesforslaget (U4), der handler om at ansætte en konsulent til at analysere
sammenhængen mellem almen- og specialskoleområdet, så er det fornuftigt at få lavet den analyse. Den
vurderer vi som nødvendig. Men det er stærkt beklageligt, at man ønsker at tage pengene fra løft af
folkeskolen. De midler er sat af i Folketinget primært til at ansætte flere lærere, for der er behov for flere
lærere til at løfte opgaven i folkeskolen. Vi mangler hænder. Så vi vil opfordre til, at pengene IKKE tages fra
de midler. Midlerne til løft af folkeskolen er hidtil fordelt ud til skolerne efter en fordelingsnøgle. De midler,
der indtil nu er kommet ud på skolerne, er ikke i nærheden af at være en hel stilling på hver skole. Da de
først blev delt ud, gjorde vi opmærksom på, at man måske skulle fordele midlerne til de skoler, der var
mest trængende i forhold til lærerkræfter. Man valgte at smøre det tyndt ud, med besked om, at man ad
åre, når pengene kom fra Folketinget, kunne få noget der ligner hele stillinger ud af det. Det kan man ikke,
hvis pengene tages til konsulenter på rådhuset.

I forhold til U13, mere ledelsestid på dagtilbudsområdet. Vi hilser det velkomment, at der sættes mere af til
ledelsestid i dagtilbud, det er nødvendigt.
I forhold til U14, tidlig implementering af minimumsnormeringer. Vi har brug for flere kvalificerede
hænder, så det forslag hilser vi velkomment.
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