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Høringssvar vedrørende prioritering af indsatser på Børn- Familie- og UddannelsesområdetUndervisning
Guldborgsund Kommune har sendt forslag til prioritering på Børne-, familie- og undervisningsområdet for
det kommende budgetår i høring. Her er BUPL’s bemærkninger.
Generelt
BUPL ønsker først og fremmest at tilkendegive, at de fremlagte prioriteringer ikke kan stå mål med
de besparelser, der er lagt op til på området de kommende år. Som de fleste andre steder i
Danmark kan man også i Guldborgsund Kommune konstatere et markant fald i børnetallet. Derfor
undrer BUPL sig over, at der ikke er foreslået nogen former for kapacitetstilpasning på området,
der tager højde for det faldende elevtal på skolerne, da der er udsigt til et fortsat dalende elevtal i
kommunen.
Endnu engang vil BUPL opfordre udvalget til at tænke langsigtede visioner og strategier for
området. Der er brug for en erkendelse af rækkevidden og betydningen af de demografiske
forandringer i Danmark, som i særlig grad præger landområderne. Mange landsbysamfund vil i
fremtiden ikke eksistere i den form, vi kender dem i dag, og det bør man fra politisk side tage højde
for i sine strategier og planlægning. Ellers risikerer man at eskalere en udvikling, hvor antallet af
børnefamilier i kommunen bliver endnu færre, og at ressourcerne til at opretholde kvalitetstilbud på
Børne, skole og fritidsområdet udhules.
Kommunen har formuleret en børne- og ungepolitik og en vision for skoleområdet, som bør sætte
rammerne for de konkrete beslutninger og planer på børne- og skoleområdet. Med det seneste
høringsudspil fra forvaltningen er BUPL bekymret for, om der handles fra dag til dag og ikke
langsigtet som ønsket. Det skaber utryghed for medarbejdere og ledere på området, der hver dag
yder en stor indsats for Guldborgsund Kommunes børn og unge.
Lukkedage SFO
Forvaltningen foreslår, at der indføres fem lukkedage i SFO’erne, hvorved der kan spares personaletimer.
Forslaget forudsætter, at SFO’erne i dag ansætter vikarer for at holde åbent i ferieperioderne. Men sådan er
realiteterne ikke, og derfor vil man fra SFO’ernes side være nødt til at tage pengene fra den daglige
personalenormering.
Hvis forslaget gennemføres, vil det medføre en forringelse i den service, der tilbydes forældrene,
manglende pasningstilbud på lukkedagene og øget forældrebetaling pr. time set over resten af
året.

Understøttende undervisning - 70 procent pædagoger
BUPL er fortalere for at give pædagogerne mest muligt af den understøttende undervisning, men
ikke med besparelser for øje. Som forslaget er lagt frem, risikerer man, at skolerne skærer ned
andre steder i driften og det er uhensigtsmæssigt. Ikke mindst midt i gennemførelsen af
skolereformen. Derfor fraråder BUPL forslaget.
Af forslaget fremgår det, at man mener, at folkeskolelærere befinder sig på et kompetencemæssigt
højere niveau end pædagoger. Den formulering er udtryk for uvidenhed. I det formelle
uddannelseshierarki er de to fag ligestillede professionsbacheloruddannelser, hvilke blandt andet
afspejler sig i, at de bygger på det samme antal ects-point og giver adgang til ligestillede
videreuddannelser. Påstanden om, at eleverne ikke vil modtage optimal understøttende
undervisning, hvis forslaget vedtages, holder ikke.
BUPL mener også, at det er en besynderlig formulering set i lyset af, at kommunen ikke har
defineret, hvad man forstår ved understøttende undervisning.
Anbefaling
Der er i regeringens reformudspil lagt op til at tænke mere helhedsorienteret og have fokus på
barnets hele dag: Børnene skal trives bedre både individuelt og i fællesskabet og fritid og
undervisning skal tænkes ind i et samlet hele.
Med budget 2015 lægger Guldborgsund Kommune op til, at SFO’erne stort set skal klare sig alene
med indtægter fra forældrebetalingen, men det er næppe nok til at indfri skolereformens mål.
Derfor opfordrer BUPL politikerne til at prioritere flere ressourcer til skolereformen og stå klar med
en handleplan for fritidsområdet, hvis vilkårene viser sig at være utilstrækkelige, eller hvis
forældrene i større omfang melder børnene ud.
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