
 

Høringssvar Budget 2020 

Nr. på omstillingsforslag: 1.40 Overskrift: Reduktion kompetenceudvikling 

Bestyrelse: Fjerritslev Skole Afsender: Finn Pretzmann 

 
Bestyrelsen på Fjerritslev Skole vil gerne pointere det uhensigtsmæssige i, at der igen i år 
midt i et budgetår skal foretages kompenserende besparelser, som også får konsekvenser 
ind i overslagsårene. 
Det er vanskeligt at få det samlede overblik over de årlige besparelser, og over hvilke 
alternativer der evt. kunne være.  
Det svækker tilliden til processen og giver den en rituel karakter, der ikke fremmer den 
politiske mulighed for at få en kvalificeret feedback på de foreslåede besparelser fra 
forældrene til de børn, besparelserne vedrører. 
 
Reduktion kompetenceudvikling 
 
Vi finder det altid meget uheldigt at spare på kompetenceudvikling – ikke mindst på de 
decentrale midler, hvor den enkelte institution kan målrette indsatsen i forhold til de 
konkrete behov, der er på den enkelte institution. 
 
De decentrale midler Jammerbugt Kommune har modtaget de seneste år, har været givet 
ud fra et ønske om at give et ekstra løft. Når man anvender denne anledning til samtidig at 
skære i kommunens egne midler, vil der ikke i samme omfang blive tale om et løft – men 
blot om at holde nuværende niveau. 
 
Danmarks Evalueringsinstitut har undersøgt, hvad forskningsprojekter siger om efter- og 
videre uddannelse på dagtilbudsområdet. En af konklusionerne er: 
 
Det understreges, at uddannelse er vigtigt for at øge kvaliteten i dagtilbud. 
Videreuddannelse sikrer en løbende refleksion, som ifølge den kortlagt forskning er med til 
at øge læringen hos børnene og medfører færre konflikter. 
 
 

 

Høringssvar Budget 2020 

Nr. på omstillingsforslag: 2.70 Overskrift: Ungdomsskolen – 
demografiregulering. 

Bestyrelse: Fjerritslev Skole Afsender: Finn Pretzmann 

 
De tre besparelsesforslag 2.70, 3.10 og 3. 50 rammer alle de mest udsatte børn i 
Jammerbugt Kommune. 
 
Ungdomsskolen i Jammerbugt Kommune levere en lang række ydelser ind i folkeskolen, 
som har betydning for elevernes trivsel og læring. En reduktion i medarbejdertimerne 
betyder derfor en reduktion i de tilbud, der på forskellig vis støtter op om folkeskolernes 
praksis. 
 
Ungdomsskolen leverer endvidere klubtilbud, som i høj grad også benyttes af sårbare 



 

unge, der ellers ikke er en del af det etablerede foreningsliv. 
 
 

 

Høringssvar Budget 2020 

Nr. på omstillingsforslag: 3.10 Overskrift: Budgettildeling og 
demografiregulering - PPR 

Bestyrelse: Fjerritslev Skole Afsender: Finn Pretzmann 

 
De tre besparelsesforslag 2.70, 3.10 og 3. 50 rammer alle de mest udsatte børn i 
Jammerbugt Kommune. 
 
PPR’s arbejde kan ikke udelukkende ses ud fra et demografiperspektiv. Andelen af børn 
med særlige behov, herunder andelen af anbragte børn er høj i Jammerbugt Kommune, 
hvorfor der også er større behov for PPR-betjening. 
 
PPR har endvidere været omfattet af besparelser i de foregående år.  
 
Det er vores opfattelse, at det er forkert at spar på de indsatser, der skal arbejde 
forebyggende og understøttende i forhold til børns og unges trivsel og udvikling. 
Tværtimod burde der investeres mere i dette arbejde. 
 
Når et barn først er indstillet til pædagogisk/psykologiske undersøgelser og vurderinger, er 
det utilstedeligt over for barnet, forældrene og de medarbejdere, der dagligt møder barnet, 
at der skal gå lang tid, før undersøgelser og vurderinger kan blive gennemført og en 
ændret handling kan sættes i værk. Vi oplever allerede nu, at der gå lang tid af et barns liv, 
før vurderinger er foretaget og vi reelt kan gennemføre ændret praksis ud fra PPR’s 
anbefalinger. 
 

 

Høringssvar Budget 2020 

Nr. på omstillingsforslag: 3.50 Overskrift: SSP – nedjustering 
serviceniveau 

Bestyrelse: Fjerritslev Skole Afsender: Finn Pretzmann 

 
De tre besparelsesforslag 2.70, 3.10 og 3. 50 rammer alle de mest udsatte børn i 
Jammerbugt Kommune. 
 
Som vi skrev omkring besparelser i PPR, så er det vores opfattelse, at det er forkert at 
spare på indsatser, der skal arbejde forebyggende og understøttende i forhold til børns 
trivsel og udvikling. Tværtimod burde der investeres mere i dette arbejde. 
 
SSP-medarbejderne udfører et meget vigtigt arbejde i børn og unges meget komplekse og 
til tider uoverskuelige hverdag. 
Det er væsentligt for skoleledere, lærere og forældre at have professionelle 
sparringspartnere med fingeren på pulsen, når det drejer sig om 
at forebygge misbrug af rusmidler og kriminalitet – herunder også at gennemskue de 



 

kæmpe udfordringer, der er i den digitale verden, som børn og unge lever i. 
 
Jammerbugt Kommune er en geografisk meget stor kommune, og det skal tænkes ind, når 
man fastlægger serviceniveauet på området. 
 
Vi ønsker i stedet, at der bliver investeret yderligere i SSP-indsatser omkring f.eks.: 
 

• De unges brug/misbrug af digitale medier 

• Samtaleforløb ift. unge, der kan være på vej ud i skolevægring og evt. 
kriminalitet/misbrug. 

 
 

 


