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Høringssvar vedr. det administrative sparekatalog for 2018

Skolebestyrelsen ved Kildebakken har haft det administrative sparekatalog for 2018 i høring.
Vi har følgende kommentarer:
• At hæve lærernes undervisningstid vil betyde en dårligere kvalitet i undervisningen, da
forberedelsestiden nedsættes. Det bekymrer os, og vi forudser øget sygefravær og stress blandt
medarbejderne.
• Projektpuljen har gennem de sidste 3 år givet skolerne mulighed for at udvikle sig gennem tværfaglige
samarbejder med både kulturinstitutioner og virksomheder. På Kildebakken har vi haft et fantastisk
samarbejde med både Kunstmuseet, Middelaldercentret, 4H´s madskole og en musikpædagog fra
Musikskolen. Puljen har sat fokus på inklusion og åben skole, og er blevet en del af elevernes
forståelse af, hvad der er af tilbud på Bornholm, som kan inddrages i deres undervisning. I deres
nærområde er Skovhuset blevet brugt som et udelæringsmiljø. Det er bekymrende hvis puljen fjernes,
da implementeringen af folkeskolereformen har været hjulpet godt på vej at puljen.
• Lukning af Sønderbo vil betyde, at vi ikke kan leve op til folkeskolens krav om svømning i 4. klasse for
alle elever, da vi jævnligt har elever, der kun kan anvende Sønderbo på grund af deres fysiske
handicap. Til alle vores multihandicappede elever tilkøber vi desuden svømmetilbud en gang om ugen,
på Sønderbo, som en del af deres skoletilbud.
• Skovhuset i Tejn ligger i Kildebakkens nærområde, og er en del af vores åben-skole tilbud til
indskolingen. Lukning af Skovhuset vil betyde en afvikling af det udelæringstilbud, som vi gennem de
sidste 10 år har udviklet for vores indskoling. Hver torsdag lejer vi Skovhuset, og har en hel
udelæringsdag for 10 – 20 børn. Stedet er perfekt til formålet. I stedet for at lukke det, kunne man
eventuelt sætte prisen lidt op for at leje det.
• En reduktion af tale/hørekonsulenter i PPR, som vil betyde færre timer til Kildebakken, vil få store
konsekvenser for Kildebakkens elever. Vi synes at behovet er voksende, vi har pt. en stor gruppe
indskolingselever med sprogvanskeligheder.
Det undre os meget, at vi skal beskæres, da vi faktisk for år tilbage har overført og dermed financieret
den ene konsulentstilling i PPR. På trods af dette har vi alligevel i årene efter overførslen oplevet en
nedskæring i tale/hørekonsulenttimer.
Venlig hilsen
på skolebestyrelsens vegne
Skoleleder Lise Dandanell

