Vedrørende Høringssvar vedrørende budget 2022-2025
Lundevejsskolen

Dato: 31.08.2021

Lundevejsskolen

Kontakt
Thomas Nyborg
Skoleleder
tny@horsholm.dk
Direkte tlf. 4849 6461

Vi har i Lundevejsskolens bestyrelse diskuteret de fremsendte
råderumsforslag og driftsønsker på vores bestyrelsesmøde d 23.
august 2021. Vi vil i dette høringssvar sammenfatte vores
kommentarer til de opstillede råderumsforslag.
BSU 12 Reduktion i familiebehandlerteamet i Familiehuset
Vi opfordrer til, at familiehusets behandlerteam bevares på det
nuværende niveau. Vi oplever, at det i forvejen kan være vanskeligt
for de sårbare familier at få den hjælp og støtte, de har brug for, så
vi ser det som problematisk, hvis der er færre ressourcer at trække
på i Familiehuset. Vi har på Lundevejsskolen familier, der benytter
sig af Familiehuset og deres behandlere, og disse familier giver
udtryk for at være glade, for den hjælp de får, men har samtidigt et
ønske om, at hjælpen kunne være større. Hvis denne besparelse
vælges, ser vi gerne, at den Åbne Anonyme Rådgivning i stedet
udvides som foreslået i driftsønsket BSU 5, men med en
opmærksomhed på at denne rådgivning alene henvender sig til børn
og familier i aldersgruppen 13-25 år, og dermed ikke rammer hele
skolegangen.
BSU 13 Servicereduktion i Sprog- og motorikhuset
Hørsholm Kommune har for nuværende et meget travlt team af
audiologopæder, og vi oplever ventetid på opstart af forløb, der
kræver audiologopædisk bistand. Hvis der skæres yderligere i den
sproglige indsats, kan det have vidtrækkende konsekvenser for de
børn, der har brug for ekstra hjælp, og dette kan på sigt have
konsekvenser for børnenes skoleforløb. Vi ønsker ikke, at den åbne
rådgivning hos hverken fysioterapeuter eller audiologopæder lukkes
ned, da denne er en god support for de forældre, der er i tvivl om
deres børns vanskeligheder, og et godt skridt forældrene selv kan
tage inden en eventuel indstilling.
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Notat

Driftsønske BSU 4 Personaleopnormering i PPR
Vi er positivt overraskede over dette forslag til driftsønske og bakker
op om tiltaget. Lundevejsskolens elever og familier har ofte
psykologer inddraget i langt højere grad end elever på
normalområdet, og det kan være særdeles vanskeligt at få den
støtte fra en psykolog, som det kræves for at skabe trivsel for vores
elever. Vi håber, at BSU tager tabellen med antal psykologer pr.
borger alvorligt, og vedtager dette driftsønske, så vi kan være på et
sammenligneligt niveau med vores nabokommuner.
Konklusion
Ligesom de øvrige skolebestyrelser i Hørsholm kommune anmoder
vi kommunalbestyrelsen om at prioritere Hørsholms skoler højt og
at friholde skolerne generelt for yderligere besparelser. Derudover
anmoder vi som kommunens specialtilbud kommunalbestyrelsen
om at undlade at skære i de i forvejen skrabede tilbud, der er til
børn med særlige vanskeligheder og deres familier i Hørsholm
kommune. Vi ser det som dybt problematisk, hvis disse tilbud
indskrænkes yderligere og har en begrundet formodning om, at
dette på den lange bane bliver endnu dyrere for kommunen end at
fastholde det nuværende niveau.
Vi takker for muligheden for at kommentere på budgetforslagene,
både her og på budgethøringsmødet.
På vegne af Lundevejsskolens bestyrelse
Christina Sveistrup
Formand
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