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Høring af Børne- og Skoleudvalgets forslag til ændring af
styrelsesvedtægterne på baggrund af evalueringsrapporten

MED-Udvalget på Hedegårdsskolen har følgende kommentarer:

MED-udvalget mener, at det er en god idé, at Hedegårdsskolen selv har mulighed for
at anvende deres ledelsesressourcer, så det passer til Hedegårdsskolens hverdag og
organisatoriske praksis.

Den foreslåede ledelsesstruktur på BFO området mener vi ikke på nogen måde er
hensigtsmæssig. For det første vil ledelses tæt på ikke længere være muligt, da BFO`
en mister 21 ledelsestimer og to personer. Det vil betyde, at en leder skal varetage
samme funktioner som nu deles mellem tre personer, på to matrikler. I praksis vil det
betyde, at det vil blive vanskeligt for en BFO leder at være blandt sine medarbejdere,
da møder og tilrettelæggelse af hverdagen, de facto vil tage hele BFO lederens dag.
Desuden løser det ikke problematikken med, at pædagogerne har to leder de skal
forholde sig til i deres hverdag, som beskrevet i skolestrukturrapporten. Der er stadig
en indskolingsleder i skolen og en leder af BFO´en. MED- udvalget på
Hedegårdsskolen mener, at det bør være mulighed for, at de forskellige distrikter får
differentierede løsninger. F. eks. er vores klubstruktur anderledes end alle de andre
distrikter.

Økonomimodellen finder MED-udvalget betænkelig. Vi mister næsten 25 % af vores
inklusionspulje, som vi i forvejen har svært ved at få til at række langt nok. Desuden
vil tildelingen af støttepuljen ligeledes blive reduceret ift., hvis man brugte nuværende
model. Altså ligeledes en reduktion.
Principielt er MED-udvalget enige i, at så mange midler som muligt bør gives
decentralt for at kunne skabe de bedste lærings betingelser for vores børn. Det er
fordelingsnøglen, der skævvrider ressourcerne skolerne i mellem.
MED-udvalget mener umiddelbart at 200.000 kr. er et rimeligt beløb. Vi kan dog godt
være nervøse for om, elever der visteres til specialinstitutioner altid fordeles sig efter

modellens hensigt. Altså kan vi komme i økonomisk uføre på, at vi et par år har
mange visitationer, hvilke vi ikke selv kan bestemme.

Med-udvalget på Hedegårdsskolen.

