Vordingborg, den 27. september 2021

Høringssvar vedr. ændring af centerstrukturen i Faxe Kommune
Lærerkredsen Faxe Vordingborg har gennemgået det fremsendte materiale vedr. ændring af
centerstrukturen i Faxe Kommune og har på den baggrund følgende bemærkninger:
Intensionen om at styrke samarbejdet mellem almen- og specialområdet giver god mening.
Når en ny centerstruktur skal implementeres, bør der være stort fokus på dialog og samarbejde. Som
faglig organisation er det vores indtryk og oplevelse, at det nuværende Center for Børn og
Undervisning er veldrevet og samarbejdet prioriteres højt bl.a. via hyppig dialog og sparring.
Lærerkredsen oplever altid positiv respons på vores henvendelser, og vi har fået opbygget en god
relation til centerchef Henrik Reumert, hvor tillid, respekt og samarbejde er i fokus. Vi indgår i
ligeværdige drøftelser med respekt for hinandens kasketter og oplever udelukkende positive
hensigter og stor vilje til at finde de bedste løsninger i fællesskab til gavn for skolerne i Faxe
Kommune.
Med udsigten til en ny centerstruktur, hvor centerchefen skal fordele sine kræfter blandt flere, er vi
bekymret i forhold til, hvilken betydning det vil få for samarbejdet – og i sidste ende for de
beslutninger, der træffes på skoleområdet. God skole laver vi sammen! Forudsætningen er tid til
dialog, sparring og samarbejde.
I forhold til økonomistyringen fremadrettet har Lærerkredsen en bekymring for, hvorvidt skolernes
budgetter vil blive påvirket i negativ retning. I indeværende år åbnes budgetterne ikke, men alligevel
er der meldt ansættelsesstop ud på administrative stillinger, så i sidste ende kommer alle skoler ikke
til at kunne udnytte det tildelte budget. Vi er bekymret for, hvorvidt indkøbs- og ansættelsesstop
igen bliver en årlig tilbagevendende begivenhed i Faxe Kommune.
Den transparens, der er skabt i forhold til økonomien gennem de seneste år, bør fastholdes. Det
giver arbejdsro blandt ledere og medarbejdere. Samtidig bør der være en for alle kendt plan for,
hvordan det specialiserede børneområde finansieres – også ved budgetoverskridelser. Erfaringerne
med pludselige opbremsninger, indkøbsstop m.v. er ikke positive og bør undgås.
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