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Høringssvar fra LMU Heldagsskolen i Slimminge vedr. budgetanalyser
og spareforslag skole-dagbehandling maj 2019
Slimminge LMU hilser velkomment, at der i analysen lægges op til, at
undervisningstilbuddene fremadrettet i højere grad målrettes de enkelte børn
og unges særlige behov, i form af en øget grad af specialisering på de enkelte
specialskoler / skole-behandlingstilbud.
Slimminge LMU anerkender ligeledes, at der i processen gives tid, så ingen
børn, unge og familier som udgangspunkt vil opleve pludselige skift i tilbud,
men at processen vil ske så gradvist, at den vil udgøre en naturlig fremdrift i
de enkeltes skolegang.
Fra 40 til 45 elever:
Som det er beskrevet for de øvrige tilbuds vedkommende, vil Slimminge LMU
gerne understrege, at justeringer i Slimminges elevtal fra 40 til slutteligt 45
elever ikke vil medføre et fagligt løft og øget kvalitet, men vil betyde, at den
nuværende indsats vil blive smurt tyndere ud over et større antal elever og
familier.
Der vil blive flere børn til samme antal voksne i skole og socialpædagogiske
tilbud, og familierne vil være flere om at dele de 2 årsværk familieterapeuter,
som Slimminge råder over.
De fysiske rammer og udgifter til drift:
På side 2 i Analyse skole-dagbehandling – Skoleudvalget og Børneudvalget står
beskrevet: ”Efter en mindre tilpasning af den fysiske kapacitet kan der
yderligere indskrives 3 børn fra 1. august 2020…” Slimminge LMU forespørger
hvorledes vi skal forstå/tolke; ”tilpasning af den fysiske kapacitet” Vil der blive
tale om en mindre udbygning, eller evt. opstilling af en mindre pavillon?
Slimminge LMU vil gerne gøre opmærksom på, at indskrivning af sluttelig 5
ekstra elever vil medføre behov for at lease og bemande yderligere en bus til
kørsel til og fra skole, ligesom der skal investeres i yderligere skolepc´er,
skolemøbler, flytning af smartboards mv. foruden de daglige aktivitets- og
driftsudgifter.
Slimminge har mange, men meget små lokaler, hvilket betyder, at der er et
loft over, hvor mange børn der kan opholde sig i de enkelte lokaler. Hvis vi
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fordeler eleverne ud på flere lokaler, vil det medføre behov for flere lærere og
pædagoger i de yderligere anvendte lokaler, så med de 45 elever er vi oppe på

en absolut maksimal udnyttelsesgrad af de nuværende faciliteter og
personalenormering.
Vedr. reduktion af midler til supervision med 25 %:
Slimminge LMU ønsker at gøre opmærksom på, at der både ift. den nuværende
elevgruppe men i særdeleshed ved et udvidet antal elever, vil være et øget,
ikke formindsket behov for supervision af personalet, ift. at løfte den
komplekse opgave omkring arbejdet med udsatte børn, unge og deres familier.
Derfor virker det ikke hensigtsmæssigt at rette spare-mål på den faktor, der
udover at sikre den faglige kvalitet også sikrer den helt nødvendige
forebyggelsesindsats omkring de høje følelsesmæssige krav der stilles til
personale der arbejder med udsatte børn, unge og familier.
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