
 
 
HØRINGSSVAR VEDR. BUDGETTILDELING FOLKESKOLE OG SFO – SKOLESEKRETÆRER/HK kommunal 

Sjælland 

Generelle kommentarer: 
HK kommunal Sjælland fremsender hermed høringssvar i forhold til kommende budgettildelingsmodel i 

Faxe kommune. 

HK Kommunal Sjælland fik ved orienteringsmødet den 8. januar den opfattelse, at formålet med den nye 

model blandt andet er, at der skal gives og ydes den lovbestemte undervisning, tildeles midler ud fra 

politiske indsatsområder med øremærkede midler samt at det derefter, er den lokale leder sammen med 

skolebestyrelsen, som træffer prioriteringer om, hvordan skolen skal drives. 

Vi har i HK svært ved at se sammenhængen i forhold til orienteringsmødet og materialet – det fremgår i 

modellerne, at man allerede der fastsætter et niveau for antal skolesekretærer, uden at tage højde for 

nuværende niveau og omfanget af arbejdsopgaver og tyngden i dem. Det er vores opfattelse, at opgaver af 

administrativ art fortsat vil være der - uanset tildelingsmodeller. Hvem skal så udføre disse?  

- hvis lederen skal udføre dem, går dette fra ledelsesopgaven, og det vil være et dårligt bytte. Synlig 

nærværende ledelse efterspørges af de ansatte og det kan ikke ske ved, at lederen sidder på 

kontoret og laver administrative opgaver. 

- Hvis man tænker, at læreren eller pædagogen skal udføre disse opgaver, så går det fra eleverne, 

som disse faggrupper er uddannet til at tage sig af. Det kan så medføre en dårligere elevtrivsel og 

undervisningskvalitet. HK’erne er uddannet til at udføre administrative opgaver. 

Forudsætninger og kommentarer – til det udsendte materiale: 
Vi har i det følgende valgt at indskrive fordelingen af årsværk samt dykke ned i elementer i det nye forslag. 

Finansiering nuværende tildelingsmodel - skolesekretærer: 
Der er i øjeblikket ansat 12,69 årsværk (heraf 1 seniorjob) skolesekretærer på de tre folkeskoler samt 0,3 i 
skolesekretær i 10. klasse. 
 
Modellen er: 

 Grundtildeling 

 Antal af elever  

 Antal af specialelever 

Finansiering forslag ny budgettildelingsmodel - skolesekretærer: 
I forslaget til ny tildelingsmodel er der indarbejdet 9 årsværk skolesekretærer og 0 årsværk til 

skolesekretærer i 10. klasse. 
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Overordnet læser vi det udsendte materiale således: 

 Grundtildeling til ledelse og administration - 1 årsværk/skolesekretær pr. skoleafdeling. 

 ”En pose-penge” logik jf. principperne. Herunder finansieres ligeledes,  

- lærerens undervisningstimetal 

- omfanget af udflugter og ekskursioner  

- beslutninger vedrørende materialeindkøb, som træffes af den enkelte budgetansvarlige leder. 

 

Tildelingen af skolesekretærtimer tildeles til den enkelte afdeling med samme faktor, uden hensyntagen til 

skolens opgaveportefølje – herunder kan der blandt andet nævnes: 

 SFO – betaling af regninger, SD-løn mv. (der er ikke angivet sekretærtimer til SFO) 

 Specialklasser 

 Prøveafvikling 

 Centerklassen (disse klasser indgår ikke i tildelingsmodellen) 

 Øen (disse klasser indgår ikke i tildelingsmodellen) 

 Skolen Ved Skoven (disse klasser indgår ikke i tildelingsmodellen) 

 Modtageklasser (disse klasser indgår ikke i tildelingsmodellen) 

 10. klasses tilbud - Der er ikke tildelt øremærkede ressourcer til sekretærer. - Der er 3 

udskolingsklasser. 

Sammenfatning: 
 
Med baggrund i gennemlæsning af det udsendte materiale, deltagelse i orienteringsmøde og drøftelse med 

vores medlemmer i HK kommunal Sjælland, er vi bekymret over, at modellen ikke tager højde for 

skolesekretærernes samlede opgaveportefølje.  

Det har derudover ikke været muligt, at få oplyst hvorfra de foreslående normeringer pr. skoleafdeling og 

10. klasse kommer fra. 

HK kommunal Sjælland skal med dette høringssvar gøre Faxe Kommune opmærksom på, at det ikke 

fremover vil være muligt at opretholde serviceniveauet på nuværende høje niveau i forhold til 

skolesekretærerne. Og vi er derudover uforstående overfor, at der ikke er tildelt sekretærressourcer til 10. 

klasse. 

Med venlig hilsen  

Afdelingssektorformand for HK/ Kommunal Sjælland  
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Tillidsrepræsentant Center for Børn & Undervisning 
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