Høringssvar vedr. ny ressourcetildelingsmodel
Skolebestyrelsen ved Dåstrup Skole ønsker at påpege følgende:
Vi ser positivt på:
 At klassetildelingen nu vægter væsentligt højere end elevtildelingen
 At kompleksiteten reduceres i og med tildelingskriterierne reduceres til fem
 At der gives matrikeltildeling
Vi mener politikerne bør tage højde for:
 Det er de mindre skoler i syd og nord, der har været dårligst stillet i kraft af den tidligere resursemodel,
og det er nu også os, der skal holde hårdest for rent besparelsesmæssigt. Skolerne skal fra år 1 afgive
4 lederstillinger og 9 klasser, svarende til 7,8 mio. kr.
 Dåstrup Skole kommer til at holde for økonomisk i sammenlægningsøvelsen bl.a. ved at miste
ledelsesressourcer. Det er ledelsen, der skal bære det nye ind, og derfor er det urimeligt at starte med
at spare herpå.
 Vi mener endvidere ikke, at modellen tager højde for, at det ledelsesmæssigt er tidskrævende at lede
og koordinere en skole henover to matrikler, hvilket kan gøre det svært at føre nuværende praksis om
nærværende ledelse videre, hvilket vil smitte af på drift, medarbejdertrivsel og på længere sigt kvalitet
 Hertil kommer, at resursemodellen ikke dækker de ekstra udgifter, der er til dobbelte driftsomkostninger
til læringscenter, kantine, it-support, lege- og læringsmiljøer. Vi anbefaler, at matrikeltildelingen justeres,
så den tager højde for de ekstra omkostninger ved at drive en skole på to matrikler.
 Vi kan ikke i forslaget til resursemodellen se en konkret afspejling af politikernes løfte om, at ny
klassedannelse ikke behøver ske det første år. De sammenlagte skoler bør have et særligt økonomisk
råderum i overgangsordningen, der afspejler dette løfte.
I tillæg hertil anbefaler vi, at der i indfasningen af resursemodellen afsættes ekstra resurser, som de
berørte skoler kan anvende til at lave en god overgang for elever og personale. En
kultursammenlægning vil koste personaletimer, der må finansieres ved en ekstra løntildeling.
Øvrige anbefalinger:
 Vi anbefaler, at det skrives ind i resursemodellen, at nye BH-klasser fortsat dannes med max 24 elever,
og at økonomitildelingen tilpasses hertil.
 Vi anbefaler, at den fremtidige økonomitildeling til specialområdet holdes ude af resursemodellen, for at
undgå at underskud på specialområdet skal indhentes på drifts- og lønmidler.
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