
                  

                                 

 

 
 

Søren Kanneskolen den 15. sept. 2022 
 
 
MED-udvalget ved Søren Kanneskolen har læst budgetudkastet og udtaler følgende: 
 
Vi er glade for, at der umiddelbart ikke er yderligere besparelser på folkeskolen i Norddjurs 
Kommune på budgettet. 
Vi hæfter os dog ved at effektiviseringsbidraget sættes op til 0,55% i 2023 og til 0,8% fra 
2024. Dette vil for Søren Kanneskolen betyde, at medarbejder skal afskediges. Det er ikke 
længere muligt for skolen at opnå den stadig stigende effektivisering på driften. 
For Søren Kannskolen vil effektiviseringer af energiforbruget nu kun kunne ske ved 
investering i mere energieffektive løsninger på f.eks. elektricitet. En sådan investering har 
skolen ikke økonomi til. 
 
Vi finder de nye initiativer med et børnekulturelt netværk spændende, men vi ved også at 
der ikke er økonomi på skolen til at benytte nye tiltage. Faktisk vil det, på trods af at 
Skoletjenesten har meget fordelagtige tilbud, bliver yderligere begrænset, hvor meget vi får 
mulighed for at benytte disse tilbud. 
 
Vi ser med interesse, at der er forslag om at nedsætte et §17 stk. 4 udvalg til at se på 
rekruttering og fastholdelse af medarbejdere under Voksen- og Plejeudvalget. 
Her vil vi pege på, at rekrutterings- og fastholdelsesproblematikkerne også berører 
skoleområdet. Hvad end udvalget kommer frem til, må dette meget gerne udbredes til 
andre områder i kommunen. 
Den praktikaftale for lærerstuderende, der nu er indgået mellem Norddjurs kommune og 
VIA University College, Århus, håber vi, vil bidrage til flere ansøgere til de stillinger skolen 
slår op. 
 
Vi glæder os over at vores faglige organisationer er tænkt ind i det §17 stk. 4 udvalg, der er 
nedsat under Børne- og Ungeudvalget. 
Vi ser frem til at høre mere om, hvad udvalget kommer frem til omkring forbruget af midler 
til specialundervisning. Vi ser det dog som centralt at specialundervisningsområdet ikke 
behandles som et selvstændigt område under forvaltningen, men ses i sammenhæng med 
almenskolen, og tildelingen af midler her til. 
 
Dette var ordene fra MED-udvalget ved Søren Kanneskolen 
 
 
På MED-udvalgets vegne 
 
Jacob Hørlyk   Charlotte Høje Kristensen 
Formand   Næstformand 
Aftaleholder 


