Hjørring Kommune

Referat
15-05-2019

Børne- og Undervisningsforvaltningen

Side 1.

00.01.00-P35-1-13

Referat - dialogmøde BFU-udvalget og bestyrelser for skoler og dagtilbud 13.05.19
Tid og sted: 13/5-19, kl. 17.00-19.00, Rådhuset, lok. 469
Referat:
1. Budget2020 v. direktør Jesper Carlsen
JC orienterede om overvejelserne bag Budget2020. Oplæg/slides blev
udsendt 9/5-19.
I år er der ikke et reduktionskatalog, men derimod en række temaer, der
analyseres.
De præsenterede budgettal står oven på de allerede vedtagne besparelser.
Rammen bliver mindre pga. den demografiske udvikling.
Fokusområder i budgetprocessen:
- Dagtilbudsområdet: Har været et emne igennem flere budgetprocesser.
BFU-udvalget har bedt forvaltningen om at se på konsekvenserne af en
tilførsel på henholdsvis 5 mio. kr., 10 mio. kr. og 15 mio. kr.
- Sygefravær: BU (skole og dagtilbud) har ikke et højt sygefravær
sammenlignet med de andre velfærdsområder.
- Ungestrategi: Fælles strategi mellem Arbejdsmarkedsområdet og Børneog Undervisningsområdet. Godkendes i Byrådet 29. maj. Alle er
velkomne til at møde op. Det er intentionen, at der prioriteres penge til
indsatsen i budgetforhandlingerne. Ressourcerne skal anvendes på
folkeskoleområdet og på børne- og familieområdet.
- Tildelingsmodel på skoleområdet: BFU-udvalget har besluttet at få KLK til
at analysere modellen. Rammen vil fortsat være den samme, men det er
fordelingen, der kan ændres på. Resultaterne forventes klar inden
sommerferien. Der indkaldes til et særskilt møde med skolebestyrelserne
omkring tildelingsmodellen.
2. Gruppedrøftelser
Spørgsmål: Hvilke kommentarer og opmærksomhedspunkter har I ift. de
fokusområder, der er præsenteret i budgetoplægget ?
3 grupper: 1 dagtilbudsgruppe og 2 skolegrupper
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3. Dialog i plenum v. Mai-Britt Beith
Hvilke kommentarer og opmærksomhedspunkter har I ift. de fokusområder,
der er præsenteret i budgetoplægget ?
Kommentarer og opmærksomhedspunkter:
Skolerne:
- Ambitioner i Skolepolitikken og de midler, der er at drive skole for hænger
ikke sammen. Hvad er det i skolepolitikken, der er vigtigst at prioritere?
Bestyrelserne ønsker en tilkendegivelse af hvilket ambitionsniveau, man
skal lægge ift. skolepolitikken. Eksempelvis er der sket en halvering i
tiden til vejledertimer.
- Dejligt at der ikke er nye besparelser oven i de eksisterende
- Tildelingsmodellens sammensætning: Der er generelt for få midler til
skoleområdet.
- Sygefravær: Det er en god investering at gøre noget ved at nedbringe det
ift. de ansattes trivsel. Vi skal tale skoleområdet op.
- Ungestrategien: Bestyrelserne er positive overfor den.
Dagtilbud:
- Gruppen drøftede om der skal være personale i ydertimerne eller øget
grundormering? Gruppen peger på en øget grundnormering.
- Personalesammensætning: flere hænder eller mere faglighed? Gruppen
drøftede det ikke til ende, så der kom ikke nogen anbefaling til det punkt.
Ovennævnte kommentarer indgår som bestyrelsernes høringssvar til budgettet.

