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Høringssvar til Budget 2018

Skolebestyrelsen på Åvangsskolen

Skolebestyrelsen har følgende bemærkninger til det præsenterede budgetudkast:

Forslag BSU-12-02, 12-03, 12-04
Skolebestyrelsen finder det bekymrende, at der påtænkes besparelser på forebyggende foranstaltninger.
BRK’s nuværende anbringelsesgrundlag stiller store krav til forebyggelse. BRK har bl.a. med opprioritering af
Det Gule Team og nedsættelse af antal sager pr. sagsbehandler tidligere valgt at opprioritere forebyggelse.
Derfor går besparelserne beskrevet i punkt 12-02, 12-03 og 12-04 imod en prioritering af de forebyggende
indsatser og det kan skolebestyrelsen ikke anbefale.
Vi oplever, at skolerne er pressede af mange børne- og familiesager, som fordrer at forebyggelsesområdet
prioriteres.

Forslag BSU-13-01
Vi forstår slet ikke rationalet i forslaget om at sætte lærernes undervisningstimetal op over en årrække. Der er i
forvejen elevvandring fra den bornholmske folkeskole til privatskolerne på øen, så timingen af spareforslaget er
efter bestyrelsens mening imod bedre vidende. Lærernes timetal er netop blevet sat ned i år for at
imødekomme de særlige udfordringer som der er med arbejdet med folkeskolereformen. Når lærernes
undervisningstid sættes op, så bliver der mindre tid til at forberede gode læringsaktiviteter, og der bliver mindre
tid til at varetage den forældrekontakt som er afgørende for god social trivsel og læring for børnene.
Vi ønsker at lærerne minimum skal bevare det nuværende gennemsnitlige undervisningstimetal. Selvom alle
gode kræfter på skolerne gør det så godt som de kan, er det realistisk at forvente af kvaliteten af

undervisningen i det bornholmske skolevæsen vil lide under, hvis den enkelte lærer i 2018 skal undervise 43
timer ekstra pr år og i 2019-2021 skal undervise 86 timer ekstra pr år.. I forvejen er lærernes
undervisningstimetal højt på Bornholm (nogen af dem som underviser mest i Danmark). Det bemærkes at der i
beskrivelsen af de servicemæssige konsekvenser for forslaget beskrives at man faktisk forventer en
forringelsen i kvaliteten af undervisningen. Skolebestyrelsen foreslår at man i stedet skaber rammer for at gøre
kvaliteten af undervisningen bedre end i dag.

Forslag BSU 13-04
Skolebestyrelsen er bekymret over at modermålsundervisningen fjernes helt. Som nævnt i konsekvenser for
delmål, så dokumenterer forskning at børn som behersker modersmål andet end dansk, rent faktisk lærer både
dansk og matematik bedre end børn som ikke behersker deres modersmål. Forslaget vil ramme en af de
svageste grupper i folkeskolen hårdest, samt gøre at de ikke får fuldt udbytte af undervisningen.

Forslag BSU 13-07:
Åben skole var et af de nyskabende tiltag i folkeskolereformen. Det har givet skolen mulighed for at give
eleverne unikke læringsaktiviteter i samarbejde med lokalområdets foreninger og organisationer. Disse tilbud
falder bort med budgetforslaget, og i konkurrencen med øens privatskoler vil det stille øens folkeskoler ringere.
Det bemærkes at besparelsen på vikardækning ved efter- og videreuddannelse reelt betyder at
kompetenceudvikling forringes , og dermed ringere kvalitet af undervisningen jf. Bemærkninger til BSU 13-01.

Med venlig hilsen
Skolebestyrelsen Åvangsskolen

Claus Lind
Formand
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