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Noter fra Holbæk Kommune.
Byrådsmødet 08-03-2017.
Ændret timetal for pædagogers deltagelse i undervisningen 0.-6. klasse.
Som led i udmøntningen af budget 2017 har administrationen sendt et forslag i høring hos de fire skolebestyrelser, om at reducere ressourcer til pædagogers deltagelse i undervisningen i 0.-6. klasse fra skoleåret
2017-18. Der foreligger nu høringssvar, og der skal tages politisk stilling til om forslaget skal indgå som et
led i udmøntningen af budgettet for 2017 og frem.
Forslaget betyder, at ressourcer til pædagogers deltagelse i undervisningen i 0.-6. klasse reduceres fra nuværende på 12 timer om ugen pr. klasse til 9 timer om ugen pr. klasse.
Skolebestyrelserne bakker ikke op om forslaget, i høringssvarene fremhæves bl. a.:
At der er brug for pædagogernes deltagelse i undervisningen for at understøtte almen undervisning og indsatser om inklusion, bekymring for om det resulterer i dårligere kvalitet og mindre trivsel.
Nogle af lærerens traditionelle opgaver for eksempel klasselærerfunktion i dag løses af pædagoger.
Samarbejdet mellem lærere og pædagoger kan skabe bedre sammenhæng i børnenes hverdag.
Sagen er behandlet i Udvalget Læring og Trivsel for Børn og Unge, herfra er indstillingen:
Karen T. Clausen, Ø, Lars Dinesen, A, Solvej Pedersen, B, kan ikke tilslutte sig indstillingen. Rasmus B.
Larsen og Rolf Rasmussen, V, og Steen Klink, O, undlod at stemme.
Ved Økonomiudvalgets behandling af sagen blev beslutningen følgende:
V og O indstiller til godkendelse følgende ændringsforslag:
I stedet for det samlede finansieringsbehov i udvalgsbehandlingen i Aktiv Hele Livet og Læring og Trivsel
indstilles finansieringsløsningen ved:
En slankere administration målrettet stabsfunktionerne med 3 mio. kr. samt færre sagsbehandlere m.v. i
Vækst og bæredygtighed med 2 mio. kr.
Tilbageføring af ikke disponerede koncertmidler 0,25 mio. kr.
Billigere administration af vandløbsvedligeholdelsen 1 mio. kr.
Billigere drift af havneområdet 0,5 mio. kr.
Færre uddannelses- og beskæftigelsesrettede tiltag på flygtning og integrationsområdet 0,3 mio. kr.
Reduktion af midler til Projektudvalget for Vækst 4,5 mio. kr.
Samlet finansiering 11,55 mio. kr.
A, B og C undlader at stemme

2.
Ved Byrådets behandling af sagen blev resultatet følgende:
Økonomiudvalgets indstilling godkendt, for stemte 16, V, I, O og C. Imod stemte 4, Ø og B, 8 undlod at
stemme A.

Initiativsag fra Enhedslisten, Radikale Venstre og Socialdemokratiet, beslutning om forhandlinger med
Lærerkredsen vedr. arbejdstidsaftale.
Enhedslisten, Radikale Venstre og Socialdemokratiet indstiller, at:
1. Byrådet beslutter, at der indledes forhandlinger med Lærerkredsen om en arbejdstidsaftale, der indeholder bestemmelser om undervisnings- og forberedelsestid, herunder maximalt timetal, tid på opgaverne samt sikring af tilstrækkelig forberedelsestid.
2. Forslag til aftale forelægges Udvalget for Læring og Trivsel til orientering, så snart det foreligger,
dog senest i maj 2017.
Partierne bag forslaget ønsker at skabe mest mulig ro og stabilitet på skoleområdet, og det vil en aftale med
Lærerkredsen bl. a. medvirke til.
I dag arbejdes der ud fra et såkaldt forståelsespapir, som er udarbejdet i et samarbejde mellem Holbæk
Kommune og Lærerkredsen, der er således ikke indgået en egentlig aftale, det forudsættes, at forhandlingerne tager afsæt i forståelsespapiret.
Beslutning ved Byrådets behandling af sagen:
Indstillingen blev ikke godkendt. Imod stemte 15 V, O undtagen Steen Klink, I og C. For stemte 12 A, B og
Ø. Steen Klink undlod at stemme.

Beslutning om udvidelse af lokalekapaciteten ved Holbæk By Skole, afdeling Bjergmarken.
Administrationen indstiller at Byrådet efter høring blandt de høringsberettigede parter træffer beslutning om,
at Holbæk By Skole som erstatning for midlertidig pavillon får rådighed over undervisningsfaciliteter til fem
klasser på Holbæk Seminarium.
Forslaget og herunder notat med forslag til disponering af lokalerne på seminariet sendes i høring i:
Skolebestyrelsen ved Holbæk By Skole, bestyrelsen for Center for Specialundervisning, CSU, og Handicaprådet. Der vil forud for Byrådets behandling af sagen blive indhentet udtalelse fra MED- organisationen,
udtalelsen vil i lighed med høringssvarene indgå i sagen til Byrådet.
Ved Udvalget Læring og Trivsel for Børn og Unges behandling af sagen blev indstillingen:
Rasmus B. Larsen og Rolf Rasmussen, V og Steen Klink, O, tilslutter sig indstillingen og indstiller til godkendelse.
Karen T. Clausen, Ø, Lars Dinesen, A, og Solvej Pedersen, B, kan ikke tilslutte sig indstillingen, da de ikke
kan tiltræde den disponering af lokaler på seminariet, som udvalget har fået forelagt

3.
Ved Økonomiudvalgets behandling af sagen blev indstillingen følgende:
V og O indstiller, at administrationens indstilling godkendes. B indstiller, at administrationens indstilling
godkendes med den ændring, at der findes fem sammenhængende lokaler på seminariet. Finn Martensen, A
og C indstiller, at administrationens indstilling godkendes med den ændring, at der findes de nødvendige
lokaler på Holbæk Skole, afdeling Absalon. Christina K. Hansen, A indstiller, at administrationens indstilling ikke godkendes, da hun ikke kan tiltræde den disponering af lokaler, som Udvalget Læring og Trivsel
for Børn og Unge har fået forelagt, og som beskrevet i sagen.
Ved Byrådets behandling af sagen blev administrationens indstilling godkendt. For stemte 14, V, I og O med
undtagelse af Lene Larsen. Imod stemte 13, A, Ø, B og C. Lene Larsen undlod at stemme.
A med undtagelse af Finn Martensen, B og Ø kan ikke tiltræde den disponering af lokaler, som Udvalget
Læring og Trivsel for Børn og unge har fået forelagt, og som er beskrevet i sagen.
C og Finn Martensen, A stemte imod, da den eneste fornuftige løsning er, at der skal findes de nødvendige
lokaler på Holbæk Skole, afdeling Absalon.
Henrik Mosbæk, B, Pernille Kruse og Maria Friis Keyani, V deltog ikke i byrådsmødet.

Jørgen Jensen.

