Åbyhøj 20 december 2015

Høringssvar vedrørende ”Spareforslag budget 2016-2019 Børn & Unge”
Det er selvfølgelig med beklagelse, at vi på Gammelgaardsskolen skal finde besparelser.
Når besparelserne nu er uomgængelige, så er det ikke ligegyldigt, hvordan disse tages, og hvor
ansvaret placeres. Vi er derfor glade for, at besparelsesforslaget fra B&U ikke er efter
grønthøstermetoden, der ville tvinge os til at skære på den tidlige og forebyggende indsats.
Det er også fornuftigt, at der finde en del midler central i B&U regi.
Forslag MBU 1: Tidlig SFO-start
På Gammelgaardsskolen ser vi frem til at skulle håndtere +100 børn ekstra fra 15. maj 2016
og frem til og med sommerferien i en førskole SFO. Da vi ikke har pladsen til dette, skal der
bygges til. Vi ønsker at sikre os, at der ikke blot er afsat midler til indendørs rum, men at der
også skal kunne rummes +100 ekstra børn på legepladsen samt på udearealer generelt.
Forslag MBU-14: Lokalefællesskaber mellem skole og FU-tilbud
Der er der lagt op til at klubben på Ludvig Fejlbergsvej (5.-6. klasse) flyttes til
Gammelgaardsskolen, hvilket vi synes giver stor mening og er utroligt glade for. Også her er
der afsat midler til at tilbygge til skolen.
Vores bekymring er dog, at der kun er afsat midler til at bygge klasselokaler om til
fælleslokaler. Vi ønsker at pointere, at det ikke giver mening at have et poolbord og andre
typiske klubremedier stående i et fælleslokale, der skal benyttes til almindelig undervisning i
skoletiden. Der er brug for selvstændige lokaler med helt anderledes møblering.
Fra det store Rull projekt i 2010 har vi en gennemarbejdet, god vision og udbygningsplan for
Gammelgaardsskolen. Den har vi selv fulgt med egne midler i små skridt. Vi står nu i en
situation, hvor der ikke er flere små skridt mulige, og det næste skridt må nødvendigvis være
et stort skridt. Vi ønsker, at der også fremover skal være sammenhæng i skolen, og at man
derfor vil samtænke de nye pladskrav ind i en helhedsløsning for skolen frem for at spilde
penge på klatløsninger mht. bygningsomdannelse.
Vi mener med andre ord, at der er afsat for få midler til at skabe den fornødne plads på
Gammelgaardsskolen på en forsvarlig måde.
Vi ønsker en gang for alle at få løst Gammelgaardsskolens lokalemæssige mangler med en
helhedsløsning, der både sikrer ordentlige vilkår for undervisningen samtidig med, at der
skabes ordentlige fysiske rammer for fritidstilbuddet i 5. - 6. klasse samt førskolebørnene fra
15. maj til skolestart i august.

MBU 13: Effektivisering af IT-support
Vi er enige i målsætningen om at have en velfungerende IT.infrastruktur, hvor der er styr på
og overblik over hardwaresituationen på skolerne, en sikker brugerstyring, klar
arbejdsfordeling imellem skolen og den centrale IT-funktion og ikke mindst et velfungerende
netværk.
Vi har på Gammelgaardsskolen ansat en IT-uddannet medarbejder, som netop har formået at
opfylde ovennævnte målsætning.
Det er helt afgørende for opfyldelsen af ovennævnte målsætning samt opfyldelsen af BYODstrategien, at den teknisk IT-ansvarlige er på skolen hele arbejdsugen.
Vi foreslår derfor, strømliningen af IT-strategien foregår igennem uddannelse af de lokale
teknisk IT-ansvarlige, og at de lokale løsninger bevares.
Besparelsen foreslås i stedet for opnået igennem en rammebesparelse på hver enkelt skole.

Skolebestyrelsen på Gammelgaardsskolen
Andreas Bach Aaen
formand

