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Høringssvar fra MED-udvalget i UngSlagelse vedr. Budget 2019-22 

Børne- og Ungeudvalget 

Vedr. Bilag 6. Drifts- og anlægsønsker støtter vi meget forslaget om at sikre et budget til Xclass, så 

tildelingen bliver bragt tilbage til den af Byrådet i 2014 vedtagne model, så eleverne på 10. klassetrin kan få 

mere end det minimumstimetal, som loven foreskriver. 

 I den nuværende tildelingsmodel får Xclass 27.072 kr. pr. almenelev og 101.737 kr. pr. specialklasselev. Til 

sammenligning får almenskolerne 35.796 kr. pr. elev i 7.-9- klasse og 134.522kr. pr. specialklasseelev på 7.-

9. klasse. En uhørt stor forskel, når man kan konstatere, at mere end 50% af eleverne er ikke-

uddannelsesparate ved skolestarten og ved afslutningen af 10. klasse var i 2018 kun 1 elev svarende til 

0,4% stadig dette. Desuden er det nødvendigt at satse på yderligere timer i de obligatoriske fag som dansk, 

matematik og engelsk for at hæve elevernes faglige standpunkter. I skoleåret 2017/18 gav dette følgende 

resultater (tallene for skoleåret 2016/17 i parentes): 

Fag Efter 9. kl., FA9  Xclass, FA10 

Dansk mundtlig 5,57 (5,2) 7,24 (6,3) 

Dansk skriftlig 4,39 (5,3)  5,42 (5,3) 

Matematik skriftlig 3,53 (4,0) 4,69 (5,2) 

Engelsk mundtlig 6,05 (5,7) 6,22 (6,2) 

 

I skoleåret 2019/20 træder de nye optagelseskrav i kraft ift. de gymnasiale ungdomsuddannelser, hvilket vil 

øge andelen af ikke-uddannelsesparate elever i 10. klasse og derved yderligere fordre et øget 

undervisningstimetal på Xclass. 



 

 

 

Vi ser meget gerne, at Ungdomsskolens rammebudget bliver bragt op på tidligere niveau inden sidste års 

besparelse på 1 mio. kr. Ungdomsskolen har afviklet en række intensive læringscamps, som har hjulpet 

mange unge til at få øget deres faglige, sociale og personlige kompetencer. Et fast ansat lærerteam har 

været tilknyttet disse intensive læringscamps og den erfaring og ekspertise, de har opnået, vil vi meget 

gerne forsat kunne bringe i spil ved fortsat at tilbyde disse læringscamps i Ungdomsskolen. 

Vi er bekymret ved en del af de under Børne- og Ungeudvalget angivne handlemuligheder 

(råderumskataloget) inden for driften: 

Ad. Nr. 1.8.1.1 Svømmeundervisning 

 Forslaget vedrørende afskaffelse af svømmeundervisning for kommunens fjerde klassers elever, er 
en voldsom besparelse. Det virker ligeledes uigennemtænkt, når der samtidigt i anlægsbudgettet 
for 2019 er påtænkt finansiering af en udbygning af svømmehallen med et 50 meters bassin. 
 

Ad. Nr. 1.8.1.2 Møder, konference og ledertræf 

 Vi støtter forslaget om at spare på møder, konferencer og ledertræf. 
 

Ad. Nr. 1.8.1.3 Lejrskole, ekskursioner o.l. 

 Forslaget om besparelser på lejrskoler og ekskursioner er svært at se det betimelige i, når deri 
forbindelse med skolereformen er vedtaget et øget krav om at leve op til intentionerne om ”Den 
åbne Skole”. 
 

Ad. Nr. 1.8.1.4 Skole/hjem-samtaler, forældrearrangementer o.l. 

 En besparelse på skole-hjemsamarbejdet vil betyde langt dårligere kommunikation mellem 
udfordrede elever og hjemmene. Forslaget kan hurtigt give bagslag. 
 

Ad. Nr. 1.8.1.5 Øget undervisningstid til lærerne 

 Forslaget om at øge lærernes undervisningstid vil betyde en forringelse af kerneydelsen og øge 
presset på lærerne. 
 

Ad. Nr. 1.8.1.7 Reduktion i ledelsestid 

 Forslaget om reduktion i ledelsestid er ikke acceptabel, da ledelsestiden i forvejen reguleres hvert 
år via tildelingsmodellen, når elevtallet enten stiger eller falder. 
 
 



 

 

Ad. Nr. 1.8.1.9 Reduktion i undervisningsmaterialer 

 Reduktionen i undervisningsmaterialer er nærmest uladsiggørlig, da der i forbindelse med den 
seneste 360 graders analyse, blev reduceret på alle udlagte konti for at få retvisende budgetter på 
lærerlønkontoen. 
 

Ad. Nr. 1.8.1.10 Grænsen for garantitildeling sættes op fra 22 til 23 elever 

 At hæve grænsen for garantitildeling fra 22 til 23 elever virker nærmest som en rød klud. Den 
økonomiske skævvridning pr. elev mellem skoler er alt for stor. Forslaget rammer igen skoler med 
klassekvotienter på over 22 elever. Denne gang skal 5 skoler svarende til halvdelen af kommunens 
elever aflevere 3,7 millioner kroner til den fælles kasse svarende til ca. 1100 kr. pr. elev. Det er 
tankevækkende at 11 skoler går fri for besparelsen. Skolerne straffes så at sige for at være 
effektive. 
 

Ad. Nr. 1.6.3.13 Bygningsvedligehold   

 Forslaget om yderligere besparelser på ejendomsservice ved nedprioritering af 

bygningsvedligehold virker underligt på skoler, der har afleveret store beløb til 

Ejendomsservice. Desværre har centraliseringen kun medført store forringelser på 

vedligeholdelsen af skolerne. 

 

Ad. Nr. 1.1.2.4 Økonomiudvalget forslag om digital post 

 Forslaget er en ”gammel traver”, og der er hentet de kroner, der kan hentes ved digital 

post. På skoleområdet bruges der kun porto, når elevernes afgangsprøver skal sendes til 

censorerne.  

 

Afslutningsvis vil vi gøre opmærksom på en fejl side 87 under 8.1 Skole, Beskrivelse af området under 

Ungdomsskolen står der, at det er for 4. klasse til 18 år. Det er ikke korrekt. Ungdomsskolen er for alle fra 7. 

klasse-18 år. Ungdomsskolens klub på Byskovvej er dog for elever i 5. – 7. klasse. 

MED-udvalget vil anbefale Byrådet at vælge nogle af de muligheder, som man har ansøgt om at få lov til at 

anvende, som låneoptag, så der undgås at save mere af velfærdsområdernes kerneydelser.  

    

Pva. 

MEDudvalget i UngSlagelse 

   Henning Rasmussen 

   Virksomhedsleder 


