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Bilag 9
Oversigt med opsummeringer af de enkelte høringssvar
Skoler

Afsender Opsummering Model

1.
HK

 Påpeger, at der i modellerne ligger en besparelse i antallet af skole sekretærer, men at 
der ikke er en tilsvarende reduktion i arbejdsopgaverne, hvilket betyder, at tildelingen 
ikke er retvisende i forhold til behovet i praksis.  

 Udtrykker bekymring for, at modellerne ikke tager højde for skolesekretærernes 
samlede opgaveportefølje

 Uforstående over, at der ikke er tildelt skolesekretær-ressourcer til 10. klasse. 

Ingen

2.
Vestskolen MED 

Vestskolens 
skolebestyrelse

 Positive i forhold til transparent økonomi
 Bekymret om de med den tildelte økonomi kan drive et attraktivt skolevæsen.
 Bekymringer i forhold til fordeling af lærer/pædagog timer til understøttende 

undervisning

Model 1, hvor der dog 
tilgodeser afdelinger med 
mange elever.

3.
Midtskolen MED 

Midtskolens 
skolebestyrelse

 Positivt med centrale puljer, og at beregning af gennemsnitsløn tager udgangpunkt i 
faktiske lønninger i Faxe.

 Ønsker en model, som giver så stor fleksibilitet som muligt.
 Ønsker sociale normeringer på skole/SFO

Model 1 - foreslår at 
tildeling til ledelse og 
administration tilsvarende 
gøres elevtalsreguleret.

4.
Østskolens MED 

Østskolens 
skolebestyrelse

 Oplever, at der er for få midler at drive Skole for. Ønsker, at der prioriteres flere midler.
 Det ønskes, at økonomien til ekstra ledelse/sekretærtid gives som en ekstrabevilling 
 Det ønskes, at økonomien til modernisering og udvidelse af faglokaler gives som en 

ekstrabevilling 
 Det ønskes, at økonomi til kommunalt udpeget indsatsområder, som læsevejleder og 

matematikvejleder gives som en ekstrabevilling. 
 Det ønskes, 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 

 Det ønskes, at der afsættes en ens økonomi til administration, økonomistyring og 

Kan ikke uforbeholdent 
tilslutte sig en model i deres 
nuværende udformning. Af 
nødvendig kan der peges 
på Model 3 renset for 
besparelser.
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ledelse på skolerne, da dette ikke er afhængigt af elevtal 
 Kritik af høringsmaterialet og de løbende versioner
 Ønsker at serviceniveauet bliver ens på alle skoler i Faxe Kommune
 Opfordrer til, at der laves en konsekvensberegning for de enkelte skoleafdelinger på 

samtlige modeller sammenholdt med nuværende tildeling.

5.
Ungdomsskolens 
bestyrelse

 Påpeger, at elevoptag og udmeldelse sker hele året
 Påpeger, at ressourcetildelingen til skolesekretærere ikke er retvisende i forhold til 

behovet i praksis.  
 Påpeger, at tildelingsmodellerne nedprioriterer specialundervisning
 Påpeger, at elever i 10. klasse ofte er mere ressourcekrævende

Ingen

6.
Ungdomsskolen MED

 Påpeger, at der er et meget varieret elevtal i 10. klasse, som er stigende omkring 
oktober.

 Påpeger, at elever, som starter efter skolestart i august ofte er mere 
ressourcekrævende.

 Påpeger, at en model, hvor der ikke afsættes penge til linjeprofil-fag, ikke skaber 
mulighed for dynamiske undervisningsforløb.

 Ønsker bedre vilkår for at kunne fastholde dygtige medarbejdere

Ingen

7.
Lærerkredsen

 Positive i forhold til at de centrale puljer bliver lagt ud på skolerne 
 Ønsker flere ressourcer at drive folkeskole for
 Ønsker lige muligheder til at løse kerneopgaven uagtet antallet af elever i klassen.
 Ønsker ikke, at SFO-ledere også varetager ledelsen i indskolingen
 Bekymrede for fordelingen til understøttende undervisning

Ingen

8.
Skolelederforeningen

 Positive i forhold til at de centrale puljer bliver lagt ud på skolerne 
 Påpeger, at der ikke er den nødvendige tid til ledelsesopgaven på skolerne
 Der bør tages højde for skolernes forskellige størrelser

Ingen

9.
Centerudvalget Børn 
& Undervisning

 Positive i forhold til transparent økonomi og at de centrale puljer bliver lagt ud på 
skolerne

 Påpeger, at det kræver større ledelsesmæssigt fokus på at fastholde et ensartet niveau 
på skolerne, når de centrale puljer lægges ud på skolerne.

 Der tages i modellerne ikke højde for forskellige ledelsesvilkår mellem skolerne, 
herunder fx antal medarbejdere, elever, osv.

 Påpeger, at der bør være lige muligheder for at løse kerneopgaven uagtet antallet af 
elever i klassen.

Ingen
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