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Sølystskolen, den 14. september 2018

Høringssvar vedrørende Sparekatalog 2018
Sølystskolens og Kaløvigskolens bestyrelse har læst de udsendte forslag til besparelser på Børn og Unges område og
ønsker at udtrykke bekymring for, om kvaliteten af folkeskolerne i Aarhus kan fastholdes med de foreslåede besparelser. Skolebestyrelsen ønsker som minimum, at de givne rammer, som de ser ud fra Sølystskolen og Kaløvigskolen bevares.
Da vi har usikkerhed omkring, hvorvidt de omfattende besparelsesforslag er funderet i en gennemgribende analyse og
indsigt, mener vi, at forslagene for skoleområdet skal tages af bordet, indtil der har været tid til at gennemføre en analyse af ressourcefordelingen på skoleområdet.
For at finansiere udsættelse vurderer skolebestyrelsen, at der kan sættes stop for aftaler om konsulentydelser, stop for
ikke nødvendige/lovpligtige anlægsarbejder, indefrysning af opsparede midler, idet skole, dagtilbud og FU i alt har en
akkumuleret opsparing på mere end 120 mio. (Ultimo 2017). Eventuelt manglende budgetbeløb må herefter findes ved
en ”grønthøster”.
Bestyrelsen kan fuldt ud tilslutte sig ønsket om, at besparelserne så vidt muligt sker på opgaveløsning, der er mindst
muligt knyttet til kerneopgaverne. Bestyrelsen anbefaler derfor den foreslåede nedlæggelse af ledelseslaget med områdechefer. Derimod fraråder skolebestyrelsen, at der uden forudgående analyse gennemføres en ændring af de
decentrale administrative fællesskaber, da det ikke er sandsynliggjort, at den ændrede fordeling af de administrative
ledelsesopgaver fører til en besparelse. I den forbindelse er det værd at bemærke, at der i 2007 var ca. 700
medarbejdere ansat i den centrale administration, og i 2018 er der fortsat ca. 700 ansatte, selv om der i flere omgange
er gennemført omfattende sparerunder, hvor det er oplyst, at der i væsentligt omfang er reduceret i den centrale
administration. Det er i sparekataloget oplyst, at der er stor forskel i opgavevaretagelsen på de decentrale enheder,
hvilket må betyde, at der ved en opkvalificering af den decentrale opgaveløsning kan opnås betydelige effektiviseringer
uden en strukturændring, der efter al erfaring vil betyde en kortere eller længerevarende effektivitetsnedgang.
Skolebestyrelsen kan fx henvise til erfaringerne fra sammenlægningen af Tranbjerg Skole og Grønlykkeskolen, hvor den
nyskabte skole på trods af ekstraordinære tilskud på 3 mio. kr. har opbygget en gæld på mere end 5 mio. kr. Endvidere
viser erfaringerne med udlicitering og omlægning af opgaver som fx rengøring og IT-support entydigt, at der samtidig
opstår et betydeligt behov for mere administrativ ledelse på skolerne. Samtidig forholder vi os undrende overfor at der i
spareforslaget er estimeret en ekstra anlægsudgift på 16 mio. for at skabe plads til de foreslåede nye administrative
fællesskaber.
Skolebestyrelsen fraråder, at Sølyst Dagtilbud og Skæring Dagtilbud sammenlægges, fordi der i den eksisterende konstruktion med et dagtilbud pr. lokaldistrikt er skabt et tæt, ligeværdigt og lokalt samarbejde mellem skole og dagtilbud. I
den foreslåede konstruktion vil dagtilbudslederen få et asymmetrisk samarbejdsforhold med skolelederne, idet
”opholdsskolen” for dagtilbudslederen vil blive favoriseret pga. den daglige kontakt mellem skoleleder og dagtilbudsleder.
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Skolebestyrelsen ønsker undersøgt, om der vil kunne ske en effektivisering af samarbejdet mellem skole og klub ved en
sammenlægning af skole- og FU-opgaverne for de -16 årige under skolens ledelse, mens opgaverne for de 16-18 årige
bevares i et bydækkende FU.
Kort sagt ønsker skolebestyrelsen, at de centrale og decentrale opgaver vurderes i et tæt samarbejde mellem ledere og
medarbejdere, således at nye effektiviseringsforslag skabes af centrale og decentrale fagfolk i fællesskab. Det foreliggende forslag er skabt af centrale administratorer uden tilstrækkeligt kendskab til den aktuelle decentrale opgavevaretagelse.

Med venlig hilsen
På vegne af skolebestyrelsen for Kaløvigskolen og Sølystskolen
Line Vogdrup
Formand for skolebestyrelsen
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