
    17. august 2016. 

 

Center MED Skole, Kultur og Fritid. 

Høringssvar vedr. budget 2017 og overslagsår. 

Center MED har på møde den 17. august 2016 behandlet forslagene til budget 2017 i det 
administrative sparekatalog, udvidelsesforslag, anlægsforslag samt udvalgenes oplæg til mål 
og delmål for 2017. 

Center MED har følgende generelle bemærkninger: 

Skoleområdet har gennem de senere år været gennem en række reformer og 
strukturændringer, der fortsat kræver mange ressourcer at implementere. Derfor er det stærkt 
problematisk at reducere skoleområdets ressourcer. 

Center MED advarer mod at fremme forslaget om madskoler på bekostning af almindelige 
driftsopgaver. Hvis denne forudsætning kan tilgodeses ser vi gerne et pilotprojekt med 
madskoler (TMU 13c) iværksat efter en grundig involvering af de lokale aktører og 
medarbejdere. 

Center MED har følgende bemærkninger til de enkelte forslag: 

Forslag Emne Høringssvar  

BSU-13-01a 
 

Ungdomsskolen samles i Rønne - 
nedrivning af 
Klemensker gl. Skole 

Betænkeligt at centralisere 
ungdomsskoleaktiviteterne 
på én lokation, da det kan 
reducere brugen af 
ungdomsskolens tilbud. 

 

BSU-13-03 Nednormering af antallet af 
pladser på 
Heldagsskolen 

Det er problematisk, at 
ressourcen ved 
nednormering af antal 
pladser på Heldagsskolen 
ikke bevares i skolevæsenet 
og kommunens 
inklusionsmålsætning bliver 
vanskeligere at opfylde. 

 

BSU-13-06 Hæve lærernes undervisningstid Sidste år besluttede 
kommunalbestyrelsen at 
sænke den gennemsnitlige 

 



undervisningstid. En 
forøgelse af 
undervisningstiden vil 
forringe kvaliteten i den 
bornholmske folkeskole. 

BSU-13-08 Færre projekter Forslaget indebærer at der 
ikke længere iværksættes 
åben skole – og 
inklusionsprojekter, samt 
nedlæggelse af projekt Lego 
League. Her udover vil der 
blive reduceret i budget til 
vikardækning i forbindelse 
med efter- og 
videreuddannelse.  

 

TMU-55-11 Nedlæggelse af servicefunktionen 
på 
Rønneskolen 

Der ønskes samme 
serviceniveau på alle øens 
skoler, men ikke laveste 
fællesnævner. Det er 
uacceptabelt, at pædagogisk 
eller administrativt 
personale skal løse 
tekniske/praktiske opgaver 
som vask af håndklæder, 
karklude, udlevering af 
madvarer m.v. 

 

ØPU-61-01 Personalebesparelse Understøttelse af centrets 
drift vil blive forringet. 
Derfor må besparelsen 
frarådes. 

 

 
 
Center MED, Skole, Kultur og Fritid 
 
17. august 2016 
 


