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Høringssvar fra Bavnehøj skoles bestyrelse, MED udvalg og ledelse

Overordnet set er det tilfredsstillende, at der ikke skæres direkte på skolernes budget, som
ville gå ud over kerneopgaven ift antal lærer/ pædagog timer. Samtidig er der mange
spareforslag, som rammer mulighederne for at lave åben skole og en varieret og
spændende undervisning og derudover understøtter inklusion.
Når man vil skære så meget i FU området, kan det ikke undgå at ramme børnene - hvis man
omlægger FU ledelsen til skolerne, vil man spare penge og få løftet en stor inklusionsopgave
og samtidig bevare drift og udvikling af klubområdet. SFOérne i Aarhus kommune er
velfungerende og der er ikke data som kan understøtte at klubområdet ikke ville kunne
fungere på samme måde.

Ophør af frikøb af ressourcepersoner der understøtter digitale læreprocesser - “De
32”

Byrådet i Aarhus har besluttet at der er Chromebooks til alle elever i 2. - 9. klasse. Dette
understøtter lige læring for alle og en øget digital undervisning. De 32 har som opgave at
understøtte at lærerne kompetenceudvikles ved at de 32 laver læringsforløb for elever og for
lærere/ pædagoger. Når de 32 bortfalder vil der være mindre fokus på kompetenceløft og
udvikling af undervisningen.
Opgaven omkring understøttelse af den digitale undervisning vil i så fald bortfalde, da
skolerne ikke selv har råd til at løfte denne opgave og børnenes læring vil forringes.
En mulighed er også at indføres chromebooks fra 5. klasse i stedet for 2. klasse.

Lukning af Center for læring

Ved lukning af CFL er det vigtigt at være opmærksom på om VIA har den nødvendige
kapacitet til at overtage driften af læremiddel udlån, som er særlig vigtig for skolernernes
undervisning. Skolerne har gennem de seneste år skåret ned på indkøb af fysiske bøger og
det vil blive en uoverkommelig opgave at skulle indkøbe materialerne ude på skolerne.

Ophør og nedskalering af samarbejde med kulturinstitutioner
De mange undervisningstilbud, som vi gør stor brug af vil ophøre, hvis de spares væk.
Edison,  Albus festival, Aarhus Symfoniorkester, Aarhus Teaters forløb “Ej blot til lyst”,
Aarhus Medie og Billedskole samt Skoletjenesten i Den Gamle By er vigtige ift. dannelse,
kultur og kreativitet i undervisningen, en udgift man ikke kan flytte ud på skolen da
tilbuddene vil blive sparet helt væk, og skabe store forringelser i den åbne skole.

Forhøjelse af forældrebetaling i SFO
Vi kan være bekymret for om flere forældre vil vælge SFO tilbuddet fra fordi prisen stiger,
samtidig med at man laver øvrige besparelse på, hvor man kan frygte at kvaliteten falder.

Reduktion i ledelsesbudgettet til SFO og ændring i andelen af uddannede i opgaven
omkring vidtgående støtteressourcer betyder reelt en rammebesparelse for SFO’ens
samlede budget. Det vil have en negativ effekt på det pædagogiske arbejde i dagligdagen.

Reduktion i ungdomsskolen



Ungdomsskolen løfter en vigtig inklusionsopgave via “Mellemrummet” på Rosenvangskolen
og “Praksisskolen” på Motorgården. Vi har elever som har haft lang skolevægring og en
usammenhængende skolegang, som lykkes i “Mellemrummet” og kommer ud med
afgangsprøven gennemført. Disse to tilbud er en uundværlig mellemform i sydbyen, som
skolerne ikke kan undvære og ikke selv kan løfte.

Ændring af IT support strukturen
Vi ønsker at IT supporten lægges ud på skolerne under de adm. fællesskaber, hvor man selv
ansætter en medarbejder med de kompetencer, som man har brug for. De nuværende
udgifter til IT support vil kunne finansiere en deltidsansat medarbejder, alternativt kan flere
AFér gå sammen om opgaven, som løses decentralt.
Vi ønsker at følgende opgaver skal løses af IT supporterens: Sørge for opsætning og
reparation af de elektroniske tavler i klasserne samt printere, at elevernes Chromebooks
fungerer eks understøttelse elevernes login, installationer af programmer og fejlmeldinger,
som kan løses “på stedet”. Ordblinde elever er særligt afhængige af denne løbende support.
Disse opgaver bliver i dag ikke understøttet af It - dvs. at vi har brug for en ny løsning.

Byggetekniske fællesskaber

Det er vigtigt, at der er teknisk servicemedarbejdere på alle skoler, der styrer al teknik, eks
CTS anlæg, el tavler, alarmsystemer, svømmehaller, videoovervågning, ABA anlæg. Det er
vigtigt, at bygningernes tilstand ikke forringes ved eks, at der ikke er en pedel på den enkelte
skole. Ved pludselig opståede hændelser, eks en smadret rude, varmen svigter, en dør kan
ikke låses eller lign. at der er kendte medarbejdere til at løse opgaverne. Kendte
medarbejdere instruerer alle håndværkere i bygningens systemer og sparer tid og penge
ifm. byggerier og vedligehold.
Vi er i forvejen i en situation hvor teknisk service skal dække mange matrikler i dagtilbud og
skole, hvor fleksibiliteten udfordres.

På vegne af Bavnehøj skoles MED udvalg, skolebestyrelse og ledelse

Vibeke Kjær Agger


