Udtalelse fra Lokal MED på Hotherskolen
Hotherskolen den 6. august 2021
Lokal MED har afholdt fysisk møde den 4. august 2021, for udtalelse til det administrative budget oplæg, som er sendt i høring.
Forslag 330 – 331 fra budgetforslag 2021
Stevns Kommune har en konkurrencemæssigt og dermed rekrutteringsmæssigt undervisningstimetal
for lærerne på årligt 750, hvilket Lokal MED absolut ikke ønsker skal ændres i opadgående timetal.
Ligeledes på øvrig tid, hvor det aktuelle timetal benyttes til utrolig mange forskellige indsatsområder,
og derfor ønskes dette tal ej heller ændret i nedadgående retning.
Lukkedage – nedsættelse af ugentlige åbningstid samt reduktion i normeringen for SFO
Forslagene 313 – 333 – 334 – 335 – 336 og 337.
Der ønskes ikke yderligere antal lukkedage, men faktisk færre lukkedage end de eksisterende 17 lukkedage. Vi er vidende om, at mange familier er udfordret med det eksisterende antal lukkedage, og
minder om, at Stevns Kommune omtaler sig som en pendler bosætningskommune.
Samme begrundelse kan benyttes i forhold til nedsættelse af den ugentlige åbningstid, som heller ikke
kan anbefale.
Endelig kan Lokal MED ikke anbefale en reduktion i normeringen på de foreslåede 1 %.
Tidligere overflytning fra børnehave til SFO
Forslag nr. 314 kan ikke anbefales, da vi bl.a. oplever, at flere af vores spirebørn – kommende 0
klasse elever ikke alle er skoleparate. Vi ser faktisk en stigende tendens på, at eleverne ikke er klar og
derfor skal de ikke begynde én måned tidligere end for nuværende.
Indarbejdede ændringer – Børn, Unge og Læring
Lokal MED tager de af BUL den 8. juni 2021 anbefalede forslag til efterretning.
Erhvervsklasse
Anbefaler forslag nr. 3.430 med bl.a. den begrundelse, at Stevns Kommune bør have flere tilbud til vores børn og unge i egne rækker fremfor at betale for ydelserne i andre Kommuner. Det kan være medvirkende årsag til, at visitationsmødernes fordeling af elever kan foregå endnu mere professionelt og
med placeringsmuligheder i egen Kommune.
Nedjustering af prisfremskrivning
Kan ikke anbefale nogen af de fire foreslåede muligheder for nedjustering af den af K.L. fremskrevne
procent. Det vil naturligt udhule købekraften for skolen, hvor vi allerede er økonomisk udfordret i vores
forskellige indkøb.
Lokal MED læser forslaget som det er udelukkende for P (Prisfremskrivningen) og ikke for L (Løn)
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Forslag nr. 370 – Tilbud til børn og Unge med særlige behov
I forslaget er der endnu ikke formuleret nogen økonomi. Vores holdning og oplevelse er, at vi endnu
ikke er i mål på dette område. Vi kan ikke anbefale, at der kan kalkuleres med personale besparelser.
Vi oplever derimod stadig lange ventetider i opgaveløsningen for vores elever og familier.
Forslag nr. 171 – Administration – Økonomiudvalget
Lokal MED kan ikke anbefale en besparelse på en stilling på området. Konsekvenserne er beskrevet
under forslaget og det vil give uhensigtsmæssige konsekvenser på de eksterne arbejdssteder.
Forslag nr. 1.430 – Uddannelsespulje – Økonomiudvalget
Forslaget betragter vi som vigtigt og vil gerne anbefale, at uddannelsespuljen udvides over den
nævnte periode på tre år med 1,3 mill.kr.
Anlæg
Lokal MED tager til efterretning af anlægsprojekterne alle af BUL afventer endelig politisk stillingtagen.
Vi udtaler dog, at de fem nævnte projekter alle positivt kan anbefales.
Til Kommunale legepladser kan der udtales, at der med den eksisterende økonomiske ramme ikke
kan stilles passende legeplads muligheder til rådighed. Legepladserne er nedslidte og mangelfulde og
personalet oplever sig, som frustrerede overfor både elever og forældre, da vi ikke kan tilbyde de faciliteter vi godt kunne tænke os.
Skole-IT er økonomisk udfordret. Både i forhold til udskiftning af computere til elever og personale. Vi
kan oplyse, at skolen via sit økonomiske overskud selv har prioriteret indkøb af computere til elever,
da den eksisterende løbende udskiftning ikke slår til. Den prioritering har vi indenfor få år gjort to
gange.
Lokal MED har enkelte ikke nævnte anlægsønsker til det administrative budgetforslag. Bestyrelsen
ønsker økonomi til indkøb af nye elevborde og stole til Stevns Kommunes to Velkomstklasser, hvilket
vil sige til 20 elever. Hotherskolen har via sine økonomiske overskud prioriteret en udskiftning af samtlige almen klassers møbler. Vi mangler udskiftningen af Stevns Kommunes to Velkomstklasser, som
består af tilsammen ca. 20 elever og dermed et økonomisk ønske på ca. 90.000.kroner. De eksisterende møbler i Velkomstklasserne er sat til rådighed af Hotherskolen og af de overskydende gamle
møbler.
Endelig ønsker vi økonomisk hjælp til udskiftning af borde og stole i vores velfungerende og fysisk velbesøgte kantine. Der har tidligere været givet kommunal bevilling til Strøbyskolen. Hotherskolen har
tidligere fremsendt dette ønske, hvilket vi hermed gør igen. Denne udgift vil være ca. 100.000.kroner.

Venlig Hilsen,

Birgitte Thrane Christiansen
Lærernes TR

René Tuekær
Skoleleder
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