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Til Børn – Familie og uddannelsesudvalget.

Med baggrund i de fremsendte 11 forslag, der er sendt i høring udtaler MEDudvalget og skolebestyrelsen på Sydfalster Skole følgende:

Høringssvar vedrørende røgfri arbejdstid:




Det er en personlig afgørelse, om man ønsker at ryge, det ønsker vi ikke
kommunen skal tage stilling til..
Kommunen kan tilbyde rygestopskurser.

Høringssvar vedrørende understøttende undervisning:





Faglighed og kvalitet i undervisningen skal sikres af lærerne.
Det vil kræve ekstra forberedelsestid og tid til samarbejde, for at pædagogerne kan udføre opgaven. Derfor er der ingen tidsmæssig besparelse for
lærerne. Kun ekstra arbejde.
Pædagogerne føler sig ikke fagligt kompetente til at varetage undervisningen i andet end indskolingsklasser. Dette varetager de allerede fra kommende skoleår.
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Da lærerne allerede underviser omkring 800 timer om året, giver de tal man
regner med ikke nogen mening.
Hvis lærerne skal undervise endnu mere end i det kommende skoleår, vil
det medføre dårligere planlagt undervisning og dermed faldende faglighed
og kvalitet.
Af hvem og hvordan skal undersøgelsen laves?

SIDE 2

Høringssvar vedrørende ændringer i tildelingen af ressourcer til skolerne:



En ændret ressourcetildeling vil ramme de mindre skoler hårdt og det vil give en voldsom skævvridning af skolernes tilbud.
For de små skoler, vil det være særdeles vanskeligt, at leve op til kravene i
folkeskoleloven.

Høringssvar vedrørende inklusion 10 klasse:


Vi tilslutter os Center-MEDs høringssvar.

Høringssvar vedrørende reduktion af PPR:




Skolerne er hårdt ramt af udfordringerne med inklusion og det er tvingende
nødvendigt med den fornødne psykologbistand, for at løfte opgaven på skolerne.
En reduktion af normeringen af PPR vil medføre ventetid på psykologiske
vurderinger, en forringelse af konsulentbistanden til skoler og institutioner
og ventetid på råd og vejledning til forældre, børn og unge. Besparelsen vil
ramme de sværeste stillede børn/unge og familier.
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