PA R A D I S BA K K E S K O L E N
Høringssvar til ”Budgetbesparelsesforslag 2018”
Skolebestyrelsen på Paradisbakkeskolen har med stor tilfredshed registreret de politiske udtalelser om stabilitet og ro i Folkeskolen:
BSU-13-01
Hæve lærernes undervisningstid

Skolebestyrelsen har ingen forståelse for dette forslag.
Lærernes tid til andre opgaver – herunder forberedelse og møder med
forældre – har været et politisk fokuspunkt gennem de sidste tre år, hvor
man ved skolereformens indtog havde presset lærerne til for megen undervisning (836 uv-timer), og derved for få timer til bl.a. forberedelsen. Vi
er nu nede på landsgennemsnittet (750 uv-timer), og har ikke evalueret
på dette, hvilket først kan gøres, når skoleåret er gennemført.
Vi mener, at forslaget virker ugennemtænkt – og udtrykker en slingrekurs, der ikke er politisk holdbar.

BSU-13-05
Reduktion af beløbet til materialer
m.v. til tosprogede
elever i 2018.

At bespare kr. 1947.- pr tosprogede elev i 2018 vil få store konsekvenser
også for almenområdet, da der så ikke vil være økonomi til at gennemføre den nødvendige undervisning i DSA (dansk som andetsprog). Det vil
betyde, at de tosprogede elever ikke får den nødvendige ”specialundervisning”, og derfor vil have endnu sværere ved at følge med i almenundervisningen. Det betyder, at lærerne skal bruge ekstra tid på at hjælpe
de tosprogede elever, og at der derfor bliver mindre elevkontakt med de
øvrige elever i klassen.

BSU-13-07
Færre projekter i
2018.

Vi mener godt, at vi kan reducerer puljen, men ønsker at fastholde budgettet på kr. 450.000 til vikardækning i forbindelse med efter- og videreuddannelse, da vi ellers frygter, at skolelederne vil undlade at sende lærere på linjefagsuddannelser. Da vi er underlagt en national målsætning
om linjefagsuddannede lærere i 2020 kan dette forslag vanskeliggøre
målsætningen.
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