Høringssvar til BUL vedrørende Budget 2022 fra Store Heddinge Skole
Dette høringssvar er på vegne af skolen MED udvalg og skolebestyrelsen.

Nummer

Børn, Unge og Læring - Anlæg

30.001

STH anbefaler, at puljen overvejes inddraget til at imødekomme det store ønske skolen har
for at få flere elevcomputere.

30.002

STH anbefaler, at puljen bruges til opgradering af PLC.

30.003

Iab

30.200

STH anbefaler, at puljen til IT bruges på pc’er til eleverne. Vi anbefaler, at det fra politisk
hold opprioritere dette område, idet vi lige nu ikke kan overholde de mål Folkeskoleloven
indeholder i forhold til brugen af IT i undervisningen. Lige nu har vi på Store Heddinge Skole
7 klassesæt til 30 klasser, og af de 7 sæt er 2 løbet ud på dato. Disse forhold gør det
umuligt at leve op til Folkeskoleloven. Særligt for vores ældste elever er det problematisk,
idet alle deres skriftlige afgangsprøver er digitale. Det kræver vedholdende træning og
arbejde at forberede eleverne til disse digitale afgangsprøver, og dette kan vi ikke leve op
til nu med vores eksisterende vognpark (læs hardware). Dermed kommer vores elever til at
stå ringere i forhold til elever fra de kommuner vi sammenligner os med, når de skal videre
på en ungdomsuddannelse. Desuden kan vi ikke udelukke, at de horrible IT vilkår har en
negativ effekt på skolens karaktergennemsnit.

30.201

Vi afventer spændt flere konkrete oplysninger om oprettelse af erhvervsklasser.

Børn, Unge og Læring – Indarbejdede ændringer
3.110, 3.111,
3.112, 3.113,

Iab

3.130, 3.131,
3.132, 3.133,
3.134

Iab

3.150-3.152

Iab

3.160-3.162

Iab

3.170-3.173

Iab

3.180

Iab

3.186

Iab

3.200-3.202

Iab

3.230-3.238

Iab
Børn, Unge og Læring - Budget, Ikke indarbejdede ændringer

3410

Iab

3440

STH anbefaler udvidet åbningstid i morgenåbningen, idet vi ligeledes har forældre der har
behov for aflevering allerede klokken 6.00.

3441 A+B

STH anbefaler lavere klassekvotient. Vi anbefaler lavest mulige kvotient. En mindre
klassekvotient læner sig i øvrigt op ad de gode erfaringer vi gjorde os med mindre klasser i
den igangværende Corona krise, selvom der her var tale om klasser med kun 12-14 elever.
Vi anbefaler samtidig, at årgange der i forbindelse med overgangen til ny lavere
klassekvotient bliver til en klasse mere (eks fra 2 til 3 klasser på årgangen) ikke kan
sammenlægges igen, idet det særligt på de ældste årgange giver store udfordringer i
forhold til de forestående eksamener.

3470-3472

Iab

3490

Iab

Børn, Unge og Læring - Budget 2021-2024, Balancekatalog
310-313

Iab

314

STH anbefaler IKKE en tidligere overflytning fra Børnehave til SFO med mindre der følger
midler med til tidligere overflytning. Hvis dette ikke sker vil de medføre en forringelse af
det nuværende SFO tilbud. Ved en tidligere overflytning vil de nye elever få en hverdag
med meget mindre voksenkontakt i SFO end de er vant til i børnehaven.

330

STH anbefaler IKKE en ændring af lærernes undervisningstid fra 750-760 timer. For det
første er det ikke praktisk muligt at håndtere med mindre 3 lærere deler en lektion
henover skoleåret. For det andet oplever vi lige nu lærere der søger stillinger på skolen
fordi de ved vores undervisningstid er 750 hvilket er mindre end flere af de kommuner vi
sammenligner os med, og dette særligt set i lyset af, at vi ikke kan konkurrere objektivt på
andre parametre ift rekruttering – hverken løn, klassekvotienter, IT udstyr el. lign.

331

STH anbefaler IKKE en reduktion i øvrig tid, idet en reduktion vil medføre en forringelse af
de foranstaltninger/tiltag puljen øvrig undervisning bruges til. Her kan nævnes AKT, PLC,
vejlederfunktioner, m.fl

332

STH anbefaler IKKE reduktion i antal åbningsaftener i Ungecafeerne, idet disse er et godt
tilbud til vores unge. Vi har i forvejen få tilbud til kommunens unge. I øvrigt er det i
modstrid med intentionerne og forslagene i den sammenhængende børnepolitik, som der
lige nu arbejdes med.

333

STH anbefaler ikke en stigning af antal lukkedage fra 17-18 dage, da dette er en forringelse
af serviceniveauet for borgerne.

334

STH anbefaler IKKE en nedsættelse af den ugentlige åbningstid i SFO 1, da vi som pendler
område har flere forældre der har brug for de nuværende åbningstider.

335

STH anbefaler IKKE en nedsættelse af den ugentlige åbningstid i SFO 2, da vi som pendler
område har flere forældre der har brug for de nuværende åbningstider. Dette vil være
imod det arbejde der lige nu foregår med øget fokus på at få flere elever til at tilgå SFO2,
som har lidt under flere udmeldinger under Corona krisen.

336

STH anbefaler IKKE en reduktion i den nuværende normering, da dette generelt set vil
forringe vores SFO 1 tilbud.

337

STH anbefaler IKKE en reduktion i den nuværende normering, da dette generelt set vil
forringe vores SFO 2 tilbud. Dette vil være imod det arbejde der lige nu foregår med øget
fokus på at få flere elever til at tilgå SFO2, som har lidt under flere udmeldinger under
Corona krisen.

Økonomiudvalget – Ud over vedtaget service, ikke indarbejdede ændringer
Iab

Økonomiudvalget – Balanceforslag, ikke indarbejdede ændringer
Iab

