Budgethøringssvar kast Nordre Skoles bestyrelse 20180829
Som bestyrelse tilslutter vi os fuldt og helt høringssvaret fra skolens MED-udvalg indsat
nedenfor.
I øvrigt vil vi gerne udtrykke et ønske om, at det fremover i budgetmaterialet og til
infomødet fremtræder mere klart, hvad der er direkte besparelser, og hvad der er
effektiviseringer, og hvilke tiltag og besparelser, der realiseres hvornår og med hvilken
effekt.
Ikast Nordre Skoles bestyrelse

Budgethøringssvar Ikast Nordre Skole 20180824
Da vi naturligvis vil opleve øgede udgifter i forbindelse med tilbygning af hal og SFO, vil
vi gerne udtrykke tilfredshed med de tekniske korrektioner til dette.
Samtidig er der dog en usikkerhed om, om budgettet er dækkende til diverse
forbrugsmaterialer på skolen efter skolefusionen med Vestre, hvor vores elevtal blev
øget markant, men tildelingen forblev den samme.
I indeværende år mærkes et meget stramt driftsbudget og en meget lille inklusionssum.
Dette bevirker, at skolen trækker på de overførte midler (som er en opsparing gennem
de seneste mange år til skolegård og lokalerenovering) for at få driften til at hænge
sammen. Det siger sig selv, at det ikke er holdbart på sigt, at driften ikke hviler i sig selv.
Vi ser med stor bekymring på det fremtidige inklusionsarbejde, hvor der er et stigende
behov og vigende budgetter. Skolerne skal overholde gældende lovgivning, men får med
årene ringere og ringere mulighed for det ud fra de givne rammer og budgetter.
Den enkelte skole kan med den nuværende tildelingsmodel og de nuværende budgetter
reelt blive tvunget til at vælge, om man vil overholde gældende lovgivning eller sprænge
budgettet. Det bliver fx ikke muligt i fremtiden at vikardække i samme grad ved fravær.
Der kan således være klasser, der i praksis kommer under minimumstimetallet.
Forskere og praktikere er enige om, at tidlig indsats betaler sig, og i IBK har man et
selvstændig indsats om rettidig og tidlig indsats. Samtidig medfører de vigende
budgetter færre indsatser i 0.-6. års området? Dette medfører allerede nu en øget
kommunal belastning og udgifter for fx 6-18 års området.
Samlet set vil de planlagte besparelser på 30 mio. i 2019 i høj grad kunne mærkes for
personalet og skolens brugere. Det virker derfor helt urealistisk og på grænsen til det
absurde at overveje yderligere besparelser på 50 mio. i 2019. Vi vil få meget vanskeligt
ved at overholde lovgivning og bevare trivsel med de fremtidsudsigter.
Vi er desværre nødt til at nævne, at det virker mere og mere urealistisk at rekruttere og
fastholde dygtige medarbejdere, når vilkårene bliver ringere år for år.
Samtidig bør antallet af kommunale projekter og indsatser (fx Leder-DNA) have større
sammenhæng med de vilkår og rammer kommunen tilbyder.

Det er fint at være ambitiøs, men isfladen med ambitioner og visioner er efterhånden
gledet så langt fra fladen med midler, at ingen længere kan skræve imellem dem…
Vi vil slutteligt opfordre byråd og direktion til at forfølge mulighederne for at forbedre den
kommunale ramme via øgede bosættelser, øgede selskabsindtægter (også via en vækst
i selskabers hovedsædeplacering i IBK) og færre udgifter til arbejdsmarkedsområdet.
Ikast Nordre Skoles MED-udvalg

