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Høringssvar vedr. budget 2018
Skolebestyrelsen har på sit møde den 15.08.17 behandlet de udsendte
forslag til besparelser og for budget 2018.
Til sparekataloget:
BSU-13-01: Såfremt lærernes undervisningstimetal forhøjes vil det forringe serviceniveauet, hvilket igen vil gøre det sværere, at nå målet om, at
alle børn skal blive så dygtige, som de kan. Det vil også være uheldigt, at
der indføres en zig-zag-kurs i forhold til lærernes arbejdsforhold.
BSU-13-17: Det vil være yderst uheldigt, såfremt puljen til at arbejde med
nye tiltag som følge af skolereformen fjernes.
Derudover ønsker skolebestyrelsen gerne at udtrykke sin holdning til følgende:
Budget til SFO: På en lille institution som vores vil tilskuddet som følge af
antallet af elever ikke kunne dække udgifterne til at bemande SFO’en i
den samlede åbningstid. Vi håber således, at der findes en løsning, så
skoledelen ikke fortsat skal dække underskuddet på løn-delen i SFO.
Madskoler: Vi ønsker gerne at gøre opmærksom på, at vi synes, det er en
meget stor ressource, der skal bruges til et pilotprojekt vedr. indførelse af
madskoler. Projektet er ikke tilpasset mindre skoler på øen, og derfor er
det rigtig mange penge at bruge på et projekt, man ikke ved, hvordan alle
skoler på længere sigt kan benytte. Der gøres endnu engang opmærksom på, at vi stadigvæk har brug for en ”kantine”-ordning på skolerne.
Vi ønsker gerne, at projektet med nye og tidssvarende læringsmiljøer
færdiggøres først – også for skolerne ude på øen - inden der kanaliseres
ressourcer til et evt. madskoleprojekt.
Endelig vil vi gerne henlede kommunalbestyrelsens opmærksomhed på,
at vi fortsat skal have en en-til-en-digital løsning, omfattende alle klassetrin. For overbygningens vedkommende betragter vi en løsning omfattende en kombination af iPad og computer som den ideelle.
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