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MED på Katrinebjergskolen har følgende høringssvar. 
 
 
MED på Katrinebjergskolen vælger at afgive et høringssvar på trods af, at der ikke er 
et prioriteringsrum. Da der ikke er prioriteringsrum, vil eventuelle nye /andre 
besparelser ikke være mulige at få i høringsproces. Det finder vi problematisk. 
 
Generelt bemærker MED, at en stor del af de forslåede besparelser får negative 
konsekvenser for den undervisning der bliver muligt at planlægge.  
 
Mere specifikt finder vi, at besparelserne inden for skoleområdet, primært rammer de 
udsatte elever (flere i de ældste specialklasser, besparelse på kørsel til eleverne i 
specialklasser, ændret nedadgående normering på det specialiserede SFO-område 
mv.)  
 
 
Vedr. punkt 11 – Ændret klassekvotient i specialklasserne på 8.-10. klassetrin 

• Eleverne i de ældste specialklasser, er ikke primært kendte elever på skolen. 
Der er ofte klasser der bliver blandet fra forskellige skoler, elever med flere 
skoleskift mv. Derfor er arbejdet med at få disse elever til folkeskolen 
afgangsprøve/uddannelsesparate, en stor og udfordrende opgave, hvor 
antallet af elever er afgørende.  

• MED ønsker besparelsen fjernet 
 
Vedr. punkt 15 – Optimering af kørselsområdet 

• MED stiller sig forbeholden i forhold til den store forventede besparelse. Det er 
vigtigt, at eleverne ikke sidder for længe i taxaer, og at det ikke bliver en 
tilfældig taxa-medarbejder der skal håndtere eventuelle konflikter under en 
lang kørsel. 

• Allerede nu har vi udfordringer med elever der ikke starter 
undervisningsparate pga. den lange kørselstid. 

 
Vedr. punkt 22 Ændring i andelen af uddannet personale i forbindelse med 
vidtgående støtteressourcer i SFO 

• Uddannelse betyder noget. Det er et område hvor special- såvel som 
almenpædagogiske kompetencer er vigtige – disse kan vi ikke forvente, at 
uuddannede medarbejdere besidder. 

• MED ønsker besparelsen fjernet. 
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Vedr. punkt 23 – Forhøjelse af forældrebetaling i SFO 

• MED peger på, at det i en periode med en presset privatøkonomi for flere, kan 
selv en mindre forhøjelse af egenbetalingen betyde fravalg af SFO. 

 
Vedr. punkt 25 Reduktion i ledelsesbudgettet SFO 

• MED peger på, at ledelse betyder noget. Der er et ønske om ledelse tæt på den 
pædagogiske praksis.  

• MED ønsker besparelsen fjernet. 
 
 
 


