Høringssvar til budget 2014 fra Medarbejder, Sektor - Med Dagtilbud

Ved implementeringen af den nye folkeskolereform vil der blive overflyttet 9,3 mio. fra dagtilbud
til skole delen i 2014 og godt 20 mio. fremad rette.
For have et bæredygtigt dagtilbud se vi det som vigtig, at man tilføre området de 8,1 mio. som der
modtages fra staten til at sikre ” Bedre kvalitet i dagtilbud”
Ved struktur analysen blev der trukket godt 12 mio. ud af dagtilbud, Til ”sikring af kvaliteten”
Disse er anvendt centralt, på følgende måde, sammen med den tidligere rumlighedspulje på området
Knæk kurven
Velfærdsteknologi
Vuggestuer
Forebyggelse
IT- udvikling
Rumlighedspuljen
Tidlig indsats

2.25 mio.
1.0 mio.
1,7 mio.
1.5 mio.
2.0 mio.
3.3 mio.
1.6 mio. kun i 2013

Herefter er der forsat uforbrugt 1,9 mio. frem til 2016.
I budget 2014 ønskes de anvendt til
Etablering af erhvervsklasser
Cykler og barnevogne dagplejen
Drift Tjørring skole
Videreførelse af 24/7
Projektet Industri

0.5 mio.
0.25 mio.
0.9 mio.
0.35 mio.
0.25 mio.

For at kunne bevarer og udvikle dagtilbuddene decentral i Herning kommune, er det derfor vigtigt
at de 8,1 mio. bruges til formålet, hvis vi fremover også skal have institutioner der har mulighed for
at være bæredygtig og med kvalitet i tilbuddet.

M.V.H
Viggo Dinesen.

BØRN OG U NGE

Referat af Sektor- MED på skoleområdet
fredag den 6. september 2013 kl. 10.00 til 13.00
på Hammerum Skole
Formøde B-siden kl. 10.00 til 11.00
Formøde A-siden kl. 10.30 til 11.00
Udsendt 17. sept. 2013
Velkomst til Hanne Lolholm og Henning Busted, der er nye repræsentanter
i Sektor-MED fra 1. august 2013.
1.

Godkendelse af referat fra mødet den 10. juni 2013.
Godkendt med bemærkning om, at næste møde den 25/11-13 afholdes på
Gjellerupskolen

2.

Flexpunkter, der ønskes optaget på dagsorden.
Ingen

3.

Budget 2014
Sven Nørgaard orienterede:
Der har den 2. september 2013 været afholdt fælles samrådsmøde, hvor
budget og folkeskolereform blev gennemgået.
Den 10. september inviteres Bestyrelser og Råd til et fælles budgetorienteringsmøde i kantinen i tidsrummet kl. 9.30 – 10.30. Høringsperioden løber
herefter fra den 10. til den 25. september.
Budgetmaterialet/høringsmaterialet vil være tilgængeligt på
www.herning.dk fra den 11. september.
Lønbudgettet vil blive fremskrevet og der er ikke lagt op til reduktioner.
Herning Kommune har umiddelbart overskud på bundlinjen over en 4-års
periode på driftsbudgettet.
Helen Sørensen oplyser, at hun ikke har mulighed for at deltage i det fælles budgetorienteringsmøde og at det er utilfredsstillende, at der ikke er
mulighed for at udtale sig inden 1. behandling af budgettet.

4.

Status - Folkeskolereformen
- herunder økonomiaftale
SN orienterede og henviser til tidligere udsendt PPT fra samrådsmødet
den 2. september 2013.
Regeringen har sendt lovforslaget i høring med frist den 18. september
2013. Herefter vil der ske endelig vedtagelse samt udarbejdelse af bekendtgørelse.
Hovedlinjerne er aftalt mellem KL og regeringen og efterfølgende udmøntet i økonomiaftalen.
Herning Kommune vil modtage 6 mio. kr. i reformfinansiering fra staten.
Økonomiaftalen lægger flg. forudsætninger: Hævelse af den gennemsnitlige ugentlige undervisningstid med ca. 2,6 lektioner samt en mindreudgift
på dagtilbudsområdet når skoledagen bliver længere, svarende til 18 mio.
kr.
Der vil i årene 2014-17 endvidere ske ekstra reformfinansiering fra staten
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der skævdeles. Herudover afsættes til kompetenceudvikling af skoleledere
samt lærere og pædagoger.
Ovenstående blev drøftet og fra B-siden blev bl.a. forespurgt:
- hvad sker der på SFO-området, hvor de 18 mio. forventes sparet?
- hvordan bliver SektorMED inddraget i beslutningerne der skal tages?
- puljen til kompetenceudvikling, hvordan udmøntes den?
SN: Der er endnu ikke udmeldt noget vedr. puljen til kompetenceudvikling,
der ønskes en landsdækkende definition.
Helen Sørensen foreslår, at der afholdes ekstraordinære Sektor-MED møder, således at der sker sparring med Sektor-MED i forbindelse med diverse udmøntninger.
SN er åben for ovenstående.
I Skolereformen indgår at 2. fremmedsprog bliver obligatorisk fra 5. klasse.
Fra B-siden udtrykkes bekymring ved elevers skoleskift, såfremt at alle
skolerne i Herning Kommune ikke lægger sig fast på samme fremmedsprog.
Et enigt Sektor-MED foreslår, at Herning Kommune indfører tysk som 2.
fremmedsprog fra 5. klasse. SN vil straks bringe forslaget videre.
5.

Status - Lov om lærernes arbejdstid
- herunder arbejdsmiljø
SN orienterede:
Byrådet behandler budget, implementering af folkeskolereform og lærernes arbejdstid/arbejdsforhold samlet.
I forlængelse af samrådsmødet har CBL til kommentering hos relevante
høringspartnere, udsendt mål for budget 2014-17, baggrundsmateriale
vedr. skolereformen samt udvalgte temaer fra reformen, herunder
- arbejdsforhold
- fysiske arbejdsforhold
- organisatoriske forhold
- personaleforhold
Temaerne blev drøftet, herunder tilstedeværelsestid, central eller lokal
udmøntning.
Helen Sørensen: Henviser til samrådsmødet, hvor hun blev opmærksom
på oplægget om tilstedeværelsestid og udtrykker kritik af fremlæggelsen i
forhold til tilstedeværelsestid. I materialet udsendt fra CBL er der fremlagt
2 muligheder til kommentering: Lærerne har tilstedeværelsestid i 40 timer
pr. uge i 42 uger eller lærerne har tilstedeværelsestid i 38 timer pr. uge i 42
uger.
På nogen skoler har dette været præsenteret som om lærerne m.fl. forventedes at forholde sig alene til disse to valgmuligheder – dette opfatter Bsiden som yderst manipulerende. At svarfristen i relation til folkeskolereformdelen blev afkortet efter mødet i Samrådet, kan forekomme uhensigtsmæssigt. Dette opvejes imidlertid af, at der denne gang kan ske en
høring, som politikerne reelt kan nå at forholde sig til, inden et evt. budgetforlig indgåes. B- siden opfordrer forvaltning/direktion til fremover at lægge
procedurer, der gør at budgethøringer bliver reelle. Samtidig gør HS opmærksom på de særlige værnsregler der ligger i lov om den nye arbejds-2-

tid.
SN: Der er ikke i oplægget tale om et enten eller. Det er to eksempler på
tilstedeværelse, der er skitseret ud af flere mulige eksempler. På baggrund
af drøftelsen er SN opmærksom på, at der er behov for en korrigering og
vil efter mødet udsende en præcisering.
B- siden udtrykker tilfredshed med, at der udsendes præcisering.
Fra A-siden blev det nævnt, at man ønsker en vis ensartethed som en
ramme lederne kan agere indenfor.

B-siden kan tilslutte sig, at antallet af arbejdsuger for lærere fastsættes til
42 uger.
B-siden vil gerne tilkendegive, at man ikke ønsker en byrådsbeslutning om
tilstedeværelsestid på hverken 40 eller 38 timer. Det bør være op til den
enkelte skole at beslutte antallet af tilstedeværelsestimer under hensyntagen til skolens fysiske rammer, kultur m.m.
6.

Flexpunkter
Udgår, jf. pkt. 2

7.

Evt.
Punkterne vedr. PCB og Strukturanalyse på det specialiserede socialområde er udsat til mødet i november.
Tak til Morten Holck for deltagelse i Sektor-MED. Morten har fået en stilling
i Ikast pr. 1. oktober 2013.

Ref.
Anette Nørtoft
Mødedeltagere:
Lederside:
Skolechef
Afdelingsleder
Skoleleder
Skoleleder
Skoleleder
Skoleleder
Skoleleder

Sven Nørgaard (formand)
Bo Meldgaard
Erik Søgaard
Kurt Stoustrup
Ketty N. Høj
Hanne Lolholm
Henning Busted

Medarbejderside:
DLF
DLF
DLF
DLF
BUPL
HK
FOA

Helen Sørensen (næstformand)
Kristina Taaning
Annette Rydder Henriksen
Jeanne Sunesen
Hanne Raahauge
Margrethe Sandfeld
Morten Holck
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AFBUD
AFBUD
AFBUD

AFBUD

Høringssvar budget 2014
Det er målet, at flere elever inkluderes i normalmiljøet.
Som udgangspunkt et godt mål, men man skal være opmærksom på, at der er en grænse for inklusion. For
enkelte elevers vedkommende vil en inklusion ikke kunne lykkes uanset pædagogisk indsats og
økonomiske midler.
Vi glæder os til en ny skolereform, hvor målet er at løfte Folkeskolen. Vi håber, at de afsatte midler er
tilstrækkelige til at opnå målet. Der vil være brug for mange midler til efteruddannelse af lærerne og det
pædagogiske personale, lige som de fysiske rammer skal forbedres.
Ved fordelingen af de økonomiske rammer i skolevæsenet vil vi kraftigt opfordre til, at lønsummen kan
give alle elever det lovbestemte timetal uanset skolestørrelse.
Vi ser med glæde på implementeringen af IT i skolen. Vi har allerede på 2 af skolens årgange erfaret, at ”Et
barn til en computer” giver mere undervisningstid og mindre spildtid, da hver elev fik tildelt sin egen PC.
Vi vil gøre opmærksom på, at efter etablering af nyt ventilationsanlæg er vores energiforbrug væsentligt
forøget og hermed udgiften hertil.

På bestyrelsens vegne
Bibbi Arlund
Bestyrelsesformand.

GJELLERUPSKO LEN
SKOLEBAKKEN 2
7400 HERNING
TLF.: 96 28 71 50
Dato: 18. september 2013

Høringssvar vedr. budget 2014
Skolebestyrelsen på Gjellerupskolen vil gerne påpege flg. i forhold til budgetudspillet på serviceområde 12.
-

Det er efterhånden en fast rutine, at der ikke sker en PL-fremskrivning på
dele af vores budget. Dette udhuler vores mulighed for at holde det serviceniveau, som vi er forpligtiget på gennem de politiske mål for folkeskolen.

-

0,3 mio. i 2014 til implementering af skolereformen virker som et meget lille
beløb. Alt efter udmøntningen af reformen, så må det forventes, at der skal
laves en investering i et udfordrende læringsmiljø ude og inde, så den understøttende undervisning bliver reelt anderledes og spændende. Desuden
kommer der nye fag i nye klasser, hvortil der kræves undervisningsmateriale.

-

Der er ikke afsat midler til arbejdspladser til lærerne. Loven om arbejdstid
siger, at lærerne skal lave deres arbejde på arbejdspladsen. Det kræver en
investering i fysiske forhold, der understøtter den nye kultur, og det er en
forudsætning for fuld tilstedeværelse.

-

Differencen mellem den tildelte gennemsnitstimeløn og den reelle timeløn
øges år for år. Igennem flere høringer er der gjort opmærksom på problematikken vedr. overgangen fra tjenestemandsansatte til overenskomstansatte, hvor vi bærer pensionsindbetalingsforpligtigelsen. I de seneste år har
der desuden været næsten ansættelsesstop i kommunen, og vi har oplevet,
at ledige stillinger er blevet besat af overflyttere fra andre skoler. Det får ancienniteten til at stiger markant, hvilket yderligere skubber den reelle gennemsnitstimeløn i vejret.

Med venlig hilsen

Formand for skolebestyrelsen
Martin Hansen

Skoleleder
Erik Søgaard

Gjellerupskolen

HADERUP SKOLE
Skolevænget 1, 7540 Haderup, tlf. 96287920 – E-mail: haderupskole@herning.dk

Høringssvar vedr. budget 2014
Skolebestyrelsen for Haderup Skole og børnehus ser med bekymring, at det forudsættes at
forældrebetalingen er uændret i forhold til de frigørende ressourcer v. SFO personale når
skoledagen forlænges og tiden i SFO forkortes. Vi forudser at op mod 1/3 af det nuværende
børnetal meldes ud, når skolereformen træder i kraft, og ser det som afgørende at dette
medregnes i budgettet, for at undgå et underskud i skolereformens første år.
Det er glædeligt, at der sættes fokus på den nødvendige opgradering af vedligeholdelsen af vores
kommunale ejendomme og at det skal undersøges om der er behov for kloakrenovering.
Vi ser desuden en stor fordel i at der afsættes midler, der øremærkes renovering og
vedligeholdelse af daginstitutioner.

Med venlig hilsen

Jette Toft Jørgensen
Skolebestyrelsesformand

Per Larsen
Konstitueret skoleleder

HAMMERUM SKOLE
25.09.2013

Høringssvar vedrørende budget 2014
Ledelse, skolebestyrelse og MED-udvalg ved Hammerum Skole har gennemgået det
fremsendte materiale vedrørende budget for 2014 for Børne- og Familieudvalget.
Vi har med tilfredshed noteret, at der er afsat anlægsmidler til ”en ny skole i øst” samt den
efterfølgende passus om, at der såfremt der fortsat skal være skoledrift på Hammerum
Hovedgade afsættes midler til en renovering af de nuværende skolebygninger. Uanset
hvilken model det ender med, er det vigtigt, at der afsættes tilstrækkelige midler til en
tidssvarende løsning.
Byrådets mål om at nedbringe antallet af elever i specialklasser og centerklasser fra 4,8%
til 4,0% er et ambitiøst mål. Med flere års erfaringer med inklusion af elever med særlige
udfordringer i normalundervisningen, må vi påpege, at det er nødvendigt at afsætte
supplerende midler til en lokal indsats, hvis inklusionen skal lykkes.
Det er vores opfattelse, at dele af den ”Skolefond”, der blev oprettet af de opsparede
midler i forbindelse med KL´s lockout af lærerne i april 2013, bør lægges ud til skolerne
som en decentral ressource til lokal anvendelse. Pengene er sparet ved en aflysning af
undervisningstimer, og vi finder det derfor mest rimeligt, at skolerne bruger pengene til
undervisningsformål, i stedet for at gå til efteruddannelse og inventar.
I lighed med tidligere år vil vi påpege, at det aktuelle tildelingsniveau for indvendigt
vedligehold ikke er i nærheden af det beløb, det koster at opretholde et rimeligt arbejds- og
undervisningsmiljø. Skolen overfører derfor hvert år betydelige ressourcer fra
undervisningskontoen til indvendigt vedligehold for at dække blot akutte fejl og skader.
Endelig må vi endnu engang påpege, at den aktuelle ressourcetildeling, hvor det endelige
budget først kendes i midten af september måned ikke er særlig hensigtsmæssig. Det gør
det meget svært at forholde sig ansvarligt til budgettet samt lave retvisende
budgetopfølgninger i løbet af kalenderåret. Det gør det endvidere meget svært at
disponere skolens væsentligste omkostning – løn til medarbejderne, hvor reaktionstiden
ikke kan ske samme korte varsel, som budgetmæssige korrektioner sker fra forvaltningens
side.

Henriette Nielsen
Bestyrelsesformand

Karen Skyum
skoleleder

Hammerum Skole, Hammerum Hovedgade 1, 7400 Herning, tlf. 96 28 75 50
www.hammerum-skole.dk, email: hammerum-skole@herning.dk

Ilskov Skole

SKOVMYREN

Kommunalbestyrelsen, Herning Kommune

Ilskov den 25/9 2013

Hłringssvar budget 2014
Fllesbestyrelsen for Ilskov Skole og daginstitutio n Skovmyren har gennemget det udfrdigede
hłringsmateriale. Kommunen har ambitiłse ml p bd
e skole- og daginstitutionsomrdet, som
korresponderer godt med mlene i den kommende skole reform. Overordnet ser budgettet fornuftigt
ud, om end en ny skolereform kan głre det vanskelig t at forudsige det eksakte behov. Der er i den
forbindelse nogle overvejelser, som kommunalbestyrelsen błr głre sig inden den endelige
vedtagelse:
• Er det ikke uambitiłst, nr der ifbm skolereformen ikke afsttes yderligere midler end
skolepuljens ca. 20 mio. kr. til indretning/opfłrel se af faglokaler (hndvrk og design) og
lrerarbejdspladser p kommunens skoler (samt evt.
kompetenceudvikling til lrerne). I
Viborg kommune afstter man fx 168 mio. kr.?
• Nye fag som fx tysk i 5. kl. og engelsk fra 1. kl. krver nye materialer. Men der er ikke afsat
flere midler til materialer p skoleomrdet tvrt
imod ligger der en besparelse p dette
omrde ift. den manglende PL fremskrivning. Det m da vre en forglemmelse?

Med venlig hilsen

Lotte Słndergaard
Skoleleder
P vegne af Fllesbestyrelsen ved Ilskov Skole og S

kovmyren
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