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Høringssvar vedr. resurseallokeringsmodeller til skole 
Skolebestyrelsen og MED på Østskolen har i fællesskab gennemgået resurseallokeringsmodellerne og har 

følgende svar. 

 

Konklusion 

Resurseallokeringsmodellerne pålægger Østskolen betydelige besparelser, dette ud over den reduktion vi 

har effektueret i skoleåret 2018-2019. Desuden reduceres den samlede tildeling til Østskolen betydeligt fra 

version 1 til 3 uden nærmere forklaring. 

 

Skolebestyrelsen og MED kan ikke uforbeholdent tilslutte sig nogle af modellerne i deres nuværende 

udformning. Hvis vi skal kunne tilslutte os en model, vælger vi af nødvendighed en af 

klassetildelingsmodellerne, fx model 3 renset for besparelser.  

 

Vi ønsker  

• en klassetildelingsmodel uden de pålagte besparelser, idet det er en altoverskyggende nødvendighed 

for at drive Østskolen forsvarligt 

• at økonomien til ekstra ledelse/sekretærtid gives som en ekstrabevilling 

• at økonomien til modernisering og udvidelse af faglokaler gives som en ekstrabevilling 

• at økonomi til kommunalt udpeget indsatsområder, som læsevejleder og matematikvejleder gives som 

en ekstrabevilling.  

• at økonomistyring samt midlerne hertil lægges ud på den enkelte skole i stedet for som nu med en 

centralt placeret administrativ leder og administrativ medarbejder  

• at der afsættes en ens økonomi til administration, økonomistyring og ledelse på skolerne, da dette 

ikke er afhængigt af elevtal 

 

Nedenfor vil vi uddybe høringssvaret.  

 

Høringsperiode 

I løbet af høringsperioden har vi modtaget 3 forskellige versioner indeholdende forskellige budgettal. Vi fik 

den seneste version fredag den 11. januar om eftermiddagen men stadig med den samme høringsfrist den 

21. januar. Dette har givet en urimelig kort høringsperiode for behandling af høringssvar i skolebestyrelsen 

og MED, ligesom vores administrative leder ikke har kunnet nå at gennemregne modellerne.  

 

Valg blandt modellerne 

En elevtildelingsmodel vil ganske enkelt være katastrofal for Østskolen. Vi har flere klasser med lave 

klassekvotienter. Økonomisk ville vi i elevtildelingsmodellerne skulle aflevere 8 millioner kroner, hvilket vil 

gøre det umuligt at drive skole. Vi opfatter derfor ikke elevtildelingsmodellerne som realistiske, men 

snarere som ødelæggende for Østskolen. Det efterlader os med klassetildelingsmodellerne. Her er model 2 

udelukket, og valget står mellem model 1 og 3. Af disse vælger vi model 3. Men vi har brug for at 

understrege, at vi kun vælger model 3, hvis den renses for besparelser.  
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Demografi 

Ifølge de demografiske forskelle bliver der færre elever og 1 klasse færre til næste år. Man plejer som 

tommelfingerregel at regne med 1,3 lærere per klasse, hvilket betyder, at vi skal spare 2 x 1,3 lærere per 

klasse eller 2,6 lærere i alt sv.t. ca. 1,3 million kr. begrundet i demografi.  

 

Hvad bliver der givet færre penge til ift. den nye resurseallokeringsmodel? 

Det er utydeligt, hvilket serviceniveauet der ønskes skolerne skal have, i de nye allokeringsmodeller. Når 

undervisning og forberedelse er finansieret, tildeles der ikke længere LØN-midler til særlige funktioner som 

f.eks. lejrskole, bibliotek, SSP-lærere, AKT-lærere, TR, aldersreduktion etc. Lønmidler til madordning og de 

politiske vedtagne kvalitetsmidler til 2-lærerodning i indskolingen er tilsyneladende en del af 

ressourcemodellen. Disse midler er tidligere tilført udenom ressourcemodellen. En skjult besparelse, idet 

budgettet ikke stiger tilsvarende.  

 

Serviceniveau 

Skolerne i Faxe burde have samme serviceniveau. Både når det gælder  

 omfanget af undervisning og omfanget af lærertid per elev  

 belastningsgraden af den enkelte undervisningstime 

 opgaver i øvrig drift som fx holddelingstimer, kontaktlærertimer, specialundervisning osv. 

 økonomi til materialer og inventar herunder interaktive tavler 

 kvalitet og elevkapacitet af undervisnings- og faglokaler 

 

Digitalisering er optonet i Faxe Kommune, men Østskolen har ikke råd til at købe interaktive tavler, 

programmer og kompetenceudvikling, så vi kan ikke udnytte vores fine nye Chromebooks. 

 

Stolthed 

Faxe Kommune burde være stolt af sit skolevæsen og sørge for, at eleverne har de samme muligheder, 

uanset hvilken skole de går på. Stor som lille.  

 

Små byer med små skoler 

Det er en politisk beslutning at bevare de små skoler i de små byer. Men det har sin pris. Det er også en 

politisk beslutning, at give dem nogle vilkår, som gør, at de har et sammenligneligt serviceniveau med store 

skoler i store byer. 

 

På en stor skole, hvor indskolingen er samlet på en skole og udskolingen er samlet på en skole, kan man 

klasseoptimere. Hvis man derimod er eneste lille skole i en lille by, har man kun én klasse på årgangen og 

kan ikke klasseoptimere, hvilket per definition gør skolen dyrere end den centrale skole. Men betyder det, 

at den lille skole skal udsultes? 

 

Holddelingstimer 

Østskolen har ikke fået renoveret sine faglokaler som andre skoler har. Flere af dem er simpelthen for små 

og utidssvarende. Det betyder, at vi ikke kan have en hel klasse i nogle af vores faglokaler som fx 

madkundskab (på Karise Afd.), sløjd, håndarbejde osv. Det medfører, at vi er tvunget til at dele vores 
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klasser i to halvdele. Stort set alle vores holddelingstimer bliver dermed brugt på disse fag. Dermed er der 

ikke timer til motiverende undervisning, tolærerordninger og kontaktlærerordninger, som vi ser på andre 

skoler. Vi vil derfor opfordre til, at vores faglokaler moderniseres, så vi dels kan rumme en hel klasse i hvert 

faglokale, dels bliver stillet lige med de skoler, der har fået moderniseret deres faglokaler.  

Problemet forstærkes fremadrettet, da håndværk og design er på vej ind i 7. og 8. klasse.  

 

Bindinger 

Hvis der er bindinger på opgaver i øvrig drift, fx krav om at vi skal have svømning, lejrskole, bibliotek, 

læsevejleder osv., begrænser de vores handlerum, da der ikke er nok økonomi til det hele.  

 

Ledelse og administration 

Vi mener, der bør tildeles mere tid til ledelse og administration, men at pengene bør findes uden for 

rammen som en ekstra tildeling. I modellerne flyttes midler fra fagpersonale ind på ledelse og 

administration. En skjult serviceforringelse. 

 

Økonomistyring 

Beslutningen om oprettelse af et administrativt team og dermed båndlægning af 0,66 lederløn bør ændres. 

På Østskolen vil vi kunne udnytte denne ressource mere optimalt ved at ansætte en regnskabsassistent 

som end del af skolens eget administrative team.  

 

Personen skal indgå i skolens administration med særligt ansvar for økonomien. Fordelen vil bl.a. være 

kortere afstande, større administrativ åbningstig og hurtigere svartider.  

 

Chromebooks 

Ligger udgiften i resurseallokeringsmodellen, eller ligger den et andet sted? 

 

1 % generel besparelse 

Bliver vi mødt med både en resurseallokeringsmodel, der pålægger os en besparelse, og en 1 % besparelse? 

 

Afslutningsvist 

Vi opfordrer til, at der dels laves en konsekvensberegning for de enkelte skoleafdelinger på samtlige 

modeller sammenholdt med den nuværende tildeling, dels at der arbejdes med en helt ny model, der stiller 

alle skolebørn i Faxe lige, uanset om man går i skole på Afd. Nordskov eller Afd. Rollo.  

 

Enkel og gennemskuelig model 

Skolebestyrelsen og MED mener, at høringsmaterialet fremstår komplekst og svært gennemskueligt, især 

når vi skal sammenligne budgetmodellerne med hidtidig praksis og tidligere års budgetter. Intentionen med 

at gøre modellen enkel og gennemskuelig er god, men afspejles ikke i høringsmaterialet.  

 

Med venlig hilsen 

 

Skolebestyrelsen og MED, Østskolen 

 


