Dragør Rådhus
Att.: Susanne Michelsen
Dragør Skole MED har på mødet den 25.8.2015 drøftet det udsendte høringsmateriale til budget
2016-19 og har følgende bemærkninger:
Finansiering af Folkeskolereformen
Set i lyset af eventuelle besparelser i 2016 på skoleområdet er det MED´s opfattelse, at udgifterne
som skolen har brug for til at finansiere reformen, ikke står mål med de givne bevillinger i 2015 og
fremefter. Der mangler stadig midler til de nye fag i skolen som engelsk i indskolingen, tidligere
tysk/fransk, nye valgfag, natur/teknologi, nye undervisningsmidler som understøtter reformen, it til
eleverne, og ikke mindst investeringer og renovering af skolernes udendørsarealer. Hertil kommer
de mange afledte udgifter som de nødvendige lærerarbejdspladser og mødelokaler, behov for ekstra
rengøring grundet lokalefællesskab med SFO og længere skoledage m.v.
D skema om klubpædagoger i skolen
MED Dragør kan ikke anbefale at den understøttende undervisning på mellemtrinnet bl.a. skal
varetages af klubpædagoger:
”Den mindre åbningstid som klubber har i forbindelse med at børnene får en længere skoledag,
hvor også lektiecafeen bliver obligatorisk, foreslår vi tilført til samarbejdet mellem pædagoger fra
klubberne og skolens lærere i mellemtrinnet.
Lektiehjælp og faglig fordybelse foregår nu helt eller delvist som en del af timetallet i fagene eller i
timetallet for understøttende undervisning. På Dragør Skole og St. Magleby Skole har vi valgt, at
den understøttende undervisning er ” bygget ind” i samtlige undervisningstimer ved at hæve
modullængden fra de 45 minutter til en klokketime. Da det er planlagt med, at det er lærere, der
varetager lektiehjælp og faglig fordybelse vil denne ombytning sikre kvaliteten ved, at det er
fagkompetente lærere, som varetager klassens undervisning. Uanset om lektiehjælpen og den
faglige fordybelse placeres i tiden til fagene eller som en del af den understøttende undervisning,
skal den som skolens øvrige undervisning være relateret til læringsmål.
Sparekataloget på ca. 5 millioner
Vi er enige i, at alle skal bidrage til at få driften til at balancere i Dragør kommune. Men reducering
af reformpuljen med 1. million kroner i 2016, når den nye folkeskolereform endnu ikke er
finansieret eller forslag om aflysning af lejrskoler, som vil betyde en reduktion af antal
lærerstillinger, vil vi stærkt fraråde. Også set i lyset af implementering af en stor udbygning af
ledelseskapaciteten på skolerne i 2015/16, som er beregnet til 2.6 millioner kroner.
Udgangspunktet er, at vi på trods af en overførsel af de oprindelige 3.3 millioner af Tårnbypengene
til Dragør kommune kun har fået lagt 1.5 millioner ud på elevtalstildelingen på skolerne. Selv med
dette store beløb har vi grundet besparelser m.v. haft færre midler til rådighed pr. elev i 2015 end
2014. Derudover har skolen selv skulle betale for støtte til f.eks. handicappede børn m.v., som
tidligere er blevet dækket af kommunen. En anden faktor, der har udhulet budgettet på Dragør
Skole i 2014 og 2015 har været, at overførslen af det ene spor fra Vierdiget til Dragør Skole Nord er
sket uden tilførsel af ekstra resurser, og derfor vil en yderlige reduktion i skolens rammebeløb eller
lønbudget være mærkbart for kvaliteten på skolen.

Høringsmaterialet på kommunens hjemmeside
Generelt om høringsmaterialerne, som danner grundlag for høringen, er der områder som MED
udvalget ønsker belyst f.eks. i A-skema nr. BFKU,A,02, som er et ændringsforslag til anlægsbudget
2016 – 2019 står der bl.a.: Skolen har 630 elever(0. til 10 klasse) og 70 ansatte fordelt på 30 klasser
som forventes at stige til 32 klasser.
I skoleåret 2015/16 er der p.t. 696 elever på Dragør Skole Nord.
Derudover mener vi at der skal der foretages en faktuel elevtilretning i budgetmaterialet for
budgettet for Dragør Skole Nord fra 2016 for sektor 03 (032201 Folkeskoler), når den allerede i
2016 går fra 30 klasser til 31 klasser og i 2017 til 32 klasser, når Nord forøges med endnu en klasse.
Det er oplyst, at fremskrivningen på lærerbudgettet i 2016 efter KL pris- og lønskøn på lønnen er
sat ned fra 1,79 til 1,62. I den tidligere normstyrede tildeling blev lønstigningerne på lærernes
anciennitet ud over den normale fremskrivning hvert år efterreguleret på lønfremskrivningen. Dertil
kommer, at lærerne i forbindelse med den nye overenskomst pr. 1.4. 2016, stiger et løntrin op til
løntrin 41, hvorefter de stiger et defineret kronebeløb. MED udvalget ønsker bekræftet om at denne
normale regulering ud over fremskrivningen plus den overenskomstmæssige regulering i 2016 er
indregnet i lønfremskrivningen til budget 2016 og fremefter.
Med venlig hilsen
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