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Den 2/9 2016
Høring vedr. Omstillingskatalog Budget 2017 - Børne & Familie
Skolebestyrelsen og MED-udvalget ved Fjerritslev Skole afgiver hermed høringssvar vedr. de forhold i omstillingskataloget, der vedrører politikområde 2.

Høringssvar Budget 2017
Nr. på omstillingsforslag:

Overskrift: Generelt om benchmarking

Fagudvalg: B&F

Afsender: MED-udvalg og skolebestyrelse ved Fjerritslev Skole

Høringssvar:
Såvel MED-udvalg som skolebestyrelse finder det bekymrende, at der foretages en benchmarking, der udelukkende omhandler udgiftsniveauet i de kommuner, der sammenlignes.
Kommunernes muligheder for at tilpasse ressourcetildelingen til elevtalsudviklingen påvirkes af
mange forskellige forhold, bl.a. strukturelle rammebetingelser som befolkningstæthed, skolestørrelse, klassekvotient og privatskolefrekvens.
De strukturelle rammebetingelser har betydning for ressourcetildelingen på flere måder. For
eksempel kan en kommune med høj befolkningstæthed lettere skabe store skoler med mange
elever og høje klassekvotienter end kommuner med lav befolkningstæthed. Ligeledes kan
kommuner med skoler, der er geografisk tæt placeret, bedre optimere de enkelte skolers elevoptag ved at justere skoledistrikterne. På den måde kan kommunen sikre et højt antal elever pr.
klasse, hvorved udgifterne pr. elev reduceres. En kommune, hvor der er stor afstand mellem
skolerne, vil alt andet lige have sværere ved at styre klassekvotienterne igennem skoledistrikternes udformning, da nogle elever så kan få en for lang vej til skole.
Der er således nogle strukturelle forhold i Jammerbugt Kommune, der qua den geografiske udstrækning, befolkningstætheden og de socioøkonomiske forhold fordrer en politisk stillingtagen
i forhold til skolestruktur og infrastruktur. Denne stillingtagen har Kommunalbestyrelsen tidligere taget på sig i forhold til at fastholde en decentral skolestruktur.
En decentral skolestruktur giver nogle økonomiske udfordringer og gør det vanskeligt umiddelbart at foretage sammenligninger med udgiftsniveauet med andre kommuner, der ikke har de
samme udfordringer i forhold til skolestrukturen.
I den benchmarking, der ligger til grund for omstillingskataloget vurderes det endvidere ikke,
om de sammenlignede kommuner generelt ligger på et ønskeligt niveau i forhold til en kvalitativ vurdering af tilbuddene i de respektive kommuner eller i forhold til Jammerbugt Kommune
ønsker at ”sælge” sig selv på som kommune.
En benchmarking, der alene handler om, hvorvidt den ene kommune har højere udgifter på et
område end de andre kommuner, vil på lang sigt være skruen uden ende.
Af de fem kommuner, der indgår i Koras og BDO’s benchmarking, er de tre af kommunerne
blandt de kommuner, der i forvejen bruger færrest penge pr. elev (Jammerbugt, Brønderslev og
Ikast-Brande) og Viborg ligger i gruppen af kommuner, der bruger næstfærrest.
Der er en del forældre, der har valgt at bo i Fjerritslev, og derfor må pendle ret lange afstande
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til og fra arbejde. De er således ikke mere bundet til kommunen, end at de, hvis skoler og institutioner ikke fremstår som gode og attraktive, kunne de finde på at søge til andre kommuner,
hvor der er bedre muligheder for deres børn.
Samtidig er det væsentligt for det at kunne tiltrække nye familier, at Jammerbugt Kommune
fremstår som en kommune, der tør og vil investere i børnene.

Høringssvar Budget 2017
Nr. på omstillingsforslag: 2.3

Overskrift: Reduktion af ressourcen i almenområdet

Fagudvalg: B&F

Afsender: MED-udvalg og skolebestyrelse ved Fjerritslev
Skole

Høringssvar:
En reduktion i ressourceren til almenområdet vil betyde en nedskæring i de aktiviteter, der ikke
umiddelbart følger af den del af BDO’s analyse, der omtales som minimumsmodellen.
Minimumsmodellen omhandler udelukkende timerne til den fagopdelte og understøttende undervisning. En lang række andre opgaver er en del af det at drive en folkeskole i henhold til
folkeskoleloven. For Fjerritslev Skoles vedkommende vil en reduktion i almenressourcen betyde en reduktion i muligheden for:
 Den målrettede indsats i forhold til læsning.
 Timer til faglig og social støtte.
 Timer til det pædagogiske læringscenter.
 Videreuddannelse.
 Kvalitetsudvikling.
 Vikardækning.
Aktiviteterne hører ind under de lovpligtige opgaver i folkeskolen, men der er ikke fra ministeriets side stillet krav om et minimumstimetal, hvorfor det kun er på disse aktiviteter, en ressourcereduktion vil kunne gennemføres.

Høringssvar Budget 2017
Nr. på omstillingsforslag: 2.4

Overskrift: Reduktion af den specialpædagogiske ressource.

Fagudvalg: B&F

Afsender: MED-udvalg og skolebestyrelse ved Fjerritslev
Skole

Høringssvar:
Den ressource på det specialiserede område, der er decentraliseret, anvendes til:
 Takstbetaling til elever i specialklasser.
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 Tildeling til skoler med særlige socioøkonomiske udfordringer.
 Inkluderende tiltag.
En reduktion i disse ressourcer betyder således, at Fjerritslev Skole – på trods af en konstateret
socioøkonomisk udfordring – får færre ressourcer til inkluderende tiltag.
Samtidig bliver almenressourcerne beskåret på de områder, der også støtter op om de svageste
elever (læseløft, social og faglig støtte).
Inklusionsindsatsen skal - for at den kan lykkes - være vedvarende, målrettet og systematisk.
Den kræver, at der indsamles viden om, hvad der virker, og at der opbygges de rette kompetencer i den samlede organisation.
Den foreslåede reduktion i ressourcen på årsbasis på 3,6 mio. kr. svarer til en besparelse på
knap 8 % af den samlede ressource – en meget voldsom reduktion på et område, hvor der er
brug for at blive investeret i at opbygge viden og kompetencer, der kan understøtte skolernes
arbejde med inklusion.

Høringssvar Budget 2017
Nr. på omstillingsforslag:
2.5 og 2.6

Overskrift: Reduktion i SFO’ernes åbningstid og normering.

Fagudvalg: B&F

Afsender: MED-udvalg og skolebestyrelse ved Fjerritslev Skole

Høringssvar:
Disse to forslag vil begge betyde, at der skal skæres i antallet af medarbejdere i SFO’en.
Forældrene skal således betale det samme beløb for et tilbud med færre åbningstimer og færre
pædagoger pr. barn.
SFO’ens eksistens er betinget af, at tilbuddet opfattes som et attraktivt tilbud med kompetente,
veluddannede og tilstrækkelige medarbejdere, der modsvarer forældrenes behov for pasning.
For en kommune med Jammerbugt Kommunes geografiske og socioøkonomiske udstrækning,
hvor en del forældre pendler langt til og fra arbejde, er det nødvendigt for bosætningspolitikken, at der også er attraktive fritidstilbud til børnene.

Høringssvar Budget 2017
Nr. på omstillingsforslag: 2.7

Overskrift: Reduceret tildeling til ledelse i SFO

Fagudvalg: B&F

Afsender: MED-udvalg og skolebestyrelse ved Fjerritslev Skole

Høringssvar:
Vi anerkender, at der kan være en rimelighed i at ledelsesressourcen i SFO’en differentieres
i forhold til antallet af børn. Samtidig er det dog væsentligt at SFO-lederne kan indgå i et
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ligeværdigt samarbejde i det samlede ledelsesteam på skolerne og har mulighed for at deltage i fælleskommunale aktiviteter som f.eks. netværksdannelse, møder og kompetenceudvikling.

Afslutningsvis ønsker såvel MED-udvalg som skolebestyrelse at gøre opmærksom på, at Fjerritslev
Skole er midt i en større gældsafviklingsproces.
En reduktion i de ressourcer, som skolen tildeles, vil derfor for Fjerritslev Skoles vedkommende
betyde, at det er nødvendigt at revurdere afviklingsplanen.

Finn Pretzmann
Skolebestyrelsesformand

Annette Jensen
MED-udvalget

Pernille Hovaldt
Skoleleder
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