Vordingborg, den 11. januar 2021

Høringssvar vedr. ny budgettildelingsmodel til specialskolerne
Lærerkredsen Faxe Vordingborg har efter gennemgang af det foreliggende materiale følgende bemærkninger:
Først og fremmest bifalder vi intensionerne om, at specialskolerne fremadrettet får en tydelig og gennemskuelig budgettildeling. Dette har været efterspurgt længe, og kan derfor være med til at skabe arbejdsro og
sikre et bedre arbejdsmiljø på området.
I forhold til de fremlagte modeller ser vi fordele og ulemper ved begge modeller.
Model A
Fordelen ved model A er, at økonomien tilpasses løbende efter elevtallet. Det betyder mindre udsving i økonomien hen over et skoleår. Vi kan dog være i tvivl om, hvorvidt udsvingene i økonomien kan udnyttes/tilpasses i forhold til personaleressourcer med den ønskede hastighed, da både ansættelses- og afskedsproces tager tid.
Model B
Fordelen ved model B er, at økonomien ikke påvirkes ved mindre udsving i elevtallet. Omvendt vil økonomien blive påvirket væsentligt, hvis elevtallet fx falder i en grad, så et hold bliver nedlagt.
I forhold til begge modeller bør der rettes en opmærksomhed på beløbet til Børn i Fællesskaber. Der er en
forskel på de to modeller på knap 1 mio. Når det politisk er besluttet, at der i det samlede skolevæsen skal
arbejdes målrettet med indsatsen i forhold til at etablere mellemformer som fx gruppeordninger o.l. for, at
eleverne i videst muligt omfang kan bevare tilknytningen til almenområdet, kan det få afgørende betydning
for succesraten, om der er 1 mio. mere eller mindre til dette arbejde.
Uanset hvilken model der besluttes, bør arbejdsmiljøet være i fokus, så de økonomiske udsving ikke bliver en
medvirkende årsag til et presset arbejdsmiljø for de ansatte på skolerne, hvor de konstant oplever en usikkerhed i forhold til deres ansættelse i takt med elevafgang og -tilgang.
Slutteligt så vi gerne en tydeliggørelse af, præcist hvornår et givent elevtal udløser et ekstra hold eller betyder nedlæggelse af et hold. Da det ofte tager tid at ansætte nyt personale, kan vi være bekymrede for, at
flere hold vil være overfyldte i længere perioder ved elevtilgang eller sammenlægning af hold, hvilket vil
være med til at presse arbejdsmiljøet i negativ retning.
Lærerkredsen står som altid til rådighed med vores viden og indsigt i et fortsat samarbejde om et stærkere
skolevæsen i Faxe Kommune.
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