Notat

Budgetspørgsmål 42 til budget 2019 – Vedr. budgetkatalogets forslag nr.
8.7 – Reduktion af beløb til fælles indkøb af læremidler

Spørgsmål:
Konsekvenserne af besparelsen ønskes yderligere beskrevet, herunder ift
elever og lærere.

Dato: 28. august 2018
Sags nr.: 00.30.04-S00-42-18
Sagsbehandler: AGGG

Svar:
Det samlede budget er på 1.096.000 kr. i 2018.
Midlerne anvendes til bøger til de pædagogiske læringscentre (ca. 0,5 mio. kr. ),
licenser og abonnementer til digitale læremidler til alle skolerne (ca. 0,5 mio. kr.)
og til varekøb til skolernes pædagogiske læringscentre (ca. 0,1 mio. kr.).
I Albertslund Kommune har vi en bred vifte af læremidler både analoge og
digitale. Det vil sige at vi for eksempel kan have flere abonnementer til
undervisningsmidler der understøtter dansk og matematik.
Midlerne bruges hvert år. Der har været enkelte år med overførsler mellem
årene, fordi regningerne for de digitale læremidler skal betales på forskellige
tidspunkter. I en årrække har vi fået statsrefusion på digitale læremidler på op
mod 0,5 mio. kr. årligt. Denne refusion modtager vi ikke længere.
Formålet er at sikre at skolerne prioriterer udskiftning og udvikling af læremidler
til deres pædagogiske læringscentre.
Formålet med fælles indkøb af digitale læremidler er fælles indkøbsaftaler på
tværs af skolerne.
Digitale læremidler
Nedenfor er listen over hvilke digitale læremidler skolerne har adgange til
indsat. Færre midler vil betyde et mindre udvalg af digitale læremidler,
medmindre den enkelte skole prioriterer indkøbet og dermed omprioriterer
inden for deres driftsmidler.
Skolerne driftsmidlerne dækker driftsudgifter til undervisningsmidler, mindre
vedligeholdelsesarbejder, kontorhold, ekskursioner, vedligeholdelse af inventar,
elevråd, forældresamarbejde, kulturelle arrangementer, eksamensafholdelse,
lejrskoler, telefoni, service, toiletpapir m.v. Hver skole får 182.432 kr. som
basisbeløb til de nævnte formål plus 1.746 pr. elev.
Skolerne har med de fælles indkøb ønsket at sikre, at alle fag kan understøttes
med et digitalt læremiddel, samtidig har alle fået adgang til læse-skrivestøtte
med AppWriter.
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Besparelsen vil betyde at elever og lærere får adgang til en mindre variation af
læremidler, både analoge og digitale.

Pædagogiske læringscentre (PLC)
De 0,5 mio. kr. der udlægges til PLC på skolerne anvendes forskelligt fra skole
til skole. Det tværgående PLC-netværk mellem skolerne kan dog også vurdere
at der købes fælles materialer til alle skolerne. En besparelse vil betyde et
mindre udvalg af bøger, læremidler mv. der er til rådighed fra skolens PLC.
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