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Vestskolens høringssvar vedr. tildelingsmodeller til skole og SFO

Vestskolens MED-udvalg har på deres møde den 7. december 2018 behandlet punktet om ressource-
tildelinger til skoleområdet. Ligeledes har skolebestyrelsen behandlet punktet på deres ordinære møde den 
17. december 2018.

Vi forholder os positivt til de modeller, der udmønter alle ressourcerne på én gang, da dette giver et bedre 
overblik i forhold til budgetlægningen.

Både skolebestyrelsen og MED-udvalget har stillet spørgsmålet - hvorfor en ny tildelingsmodel? Den gamle 
tildelingsmodel tilkendegav et serviceniveau i forhold til holddannelse, specialundervisning, 
bibliotek/læringscenter samt ledelse og administration. Med de nye tildelinger er det op til den enkelte 
skole at beslutte et serviceniveau, hvilket kan betyde store variationer skolerne imellem.

I høringsprocessen er vi blevet bedt om at forholde os til kriterierne for tildeling af økonomi til skoler og 
SFO´er. I både skolebestyrelsen og MED-udvalget er der imidlertid en stor bekymring i forhold til, hvorvidt vi 
med den tildelte økonomi kan drive et attraktivt skolevæsen, hvor folkeskolen vil være det naturlige 
førstevalg, men som samtidig understøtter den bosætningskampagne, der er iværksat med Følelsen af 
Faxe.

I forhold til de forslåede tildelinger på skoleområdet vil en skole som Vestskolen med høje klassekvotienter 
med fordel kunne pege på elevtalsmodellerne 4 og 5. Vi er dog af den overbevisning, at en ren 
elevtalsmodel vil rive Faxe kommunes skolevæsen over i to – dette er vi ikke interesseret i. 

Vi har valgt at pege på model 1 men foreslår, at man udarbejder en kombinationsmodel, der tilgodeser 
afdelinger med mange elever. Eksempelvis tildeles skolerne i de foreslåede modeller den samme tid til 
ledelse og administration uanset antal medarbejdere og antal elever, hvilket vi hverken finder rimeligt eller 
retfærdigt. Vi ser gerne en differentiering. 

Vi noterer os en bekymring i forhold til fordelingen af lærer-/pædagogtimerne i den understøttende 
undervisning. Den nuværende fordeling er 60 – 40, og den forslåede er 50 – 50. Vi er bekymret for kvaliteten 
af det faglige niveau i den understøttende undervisning - særligt i udskolingen. På nuværende tidspunkt er 
det lærerne, der læser den understøttende undervisning på mellemtrinnet og i udskolingen, og timerne er 
bundet op på den fagfaglige undervisning. Dette for at hæve det faglige niveau. 

I forhold til de forslåede tildelinger på SFO-området vil vi pege på model 3. Det undrer os dog, at man også 
her har valgt en ledelsestildeling, der ikke tager højde for antallet af børn og antallet af medarbejdere. I de 
foreslåede tildelinger vil en SFO 1 med 200 børn og 10 medarbejdere udløse samme ledelsestid som en SFO 
2 med 30 børn og 2 medarbejdere, hvilket vi hverken finder rimeligt eller retfærdigt. Vi ser gerne en 
differentiering. Ydermere efterlyser vi en politisk stillingtagen til normeringen på SFO-området.

I forbindelse med tildelingen til førskolearbejdet (100 timer) kan vi konstatere, at dette tal stammer fra 
administrationsgrundlaget for 2009. På nuværende tidspunkt bruger eksempelvis afd. Nordskov 3 
medarbejdere pr. uge (3 x 30 timer til øget åbningstid = 90 timer) altså i alt 360 timer på de fire uger, der er 
førskole. Vi ser gerne, at tallene i tildelingsmodellerne rettes til, så de stemmer overens med det faktiske 
forbrug.
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