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Skolebestyrelsen ved Himmelev Skole har gennem de seneste mange år plæderet for
en ny, mere gennemsigtig og retfærdig ressourcetildelingsmodel
Skolebestyrelsen ved Himmelev Skole er derfor chokeret over den foreslåede
ressourcetildelingsmodel, hvor Himmelev Skoles elever og personale endnu engang
må holde for i forhold til kommunens øvrige skoler
Skolebestyrelsen kan ikke se, at den foreslåede ressourcetildelingsmodel ”vil skabe
større sammenhæng mellem budgettet og udgiftsbehovet på den enkelte skole”
Af materialet fremgår det
o ”at Himmelev Skole er den skole, der får den største procentvise
budgetnedsættelse. Skolens budget nedsættes med 2,0 % svarende til ca.
700.000 kroner”
o ”at Himmelev Skole har færrest ressourcer til rådighed pr. elev, når
minimusudgiften til undervisning er afholdt”
Skolebestyrelsen finder det helt uacceptabelt, at Himmelev Skole mister 1,9 % af
budgettet fra 2019 og fremover ved en eventuel strukturændring i skolevæsnet
Flere eksterne konsulentanalyser gennem de seneste år påpeger, at Himmelev Skole
allerede udnytter sine økonomiske ressourcer uhyre effektivt. En fuldtidslærer har i
gennemsnit 778 undervisningstimer på Himmelev Skole, et af de højeste i
undervisningstimetal i kommunen.
Med den foreslåede ressourcetildelingsmodel vil Himmelev Skole få meget svært ved
at opretholde et inkluderende og motiverende læringsmiljø for såvel vores 30
udfordrede og inkluderede elever, som de øvrige 720 elever
Himmelev Skole har de seneste mange år været klemt på økonomien, dels pga. den
nuværende ressourcetildelingsmodel og dels pga. udgifter til vores 14 elever med
vidtgående specialundervisningsbehov i decentrale undervisningstilbud. Det har
skolens bestyrelse gentagne gange gjort opmærksom på ved møder med SBU og
overfor tidligere og nuværende skolechef
Himmelev Skole har gennem de seneste 6 år haft behov for ekstra ressourcer og har
ekstraordinært fået tilført mellem 800.000 kr. – 1,8 millioner kr. årligt til elever med
vidtgående specialundervisningsbehov for at få skolens økonomi til at hænge
sammen
Skolebestyrelsen er dybt bekymret for, hvad besparelsen vil betyde i forhold til
elevernes trivsel og læring og lærernes og pædagogernes arbejdsmiljø. Hvad er det,
vi ikke kan/skal levere i fremtiden?
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Anbefalinger







Skolebestyrelsen anbefaler, at SBU finder en model, hvor Himmelev Skoles elever
ikke endnu en gang skal have ringere forhold end kommunens øvrige elever, og hvor
Himmelev Skole fortsat skal have færrest ressourcer til rådighed pr. elev til vores 747
elever, når minimumsudgiften til undervisning er afholdt
Skolebestyrelsen anbefaler, at Himmelev Skole får socioøkonomisk tildeling, så vi
lander på samme niveau som Trekronerskolen
Skolebestyrelsen anbefaler sammenhæng mellem budget og udgifter på
specialundervisningsområdet
Skolebestyrelsen anbefaler, at der justeres på ressourcetildelingsmodellen, så
Himmelev Skole tildeles ressourcer, så skolen fortsat kan opretholde et inkluderende
og motiverende læringsmiljø for alle vores 747 elever og fastholde skolens
kvalitetsniveau
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Set fra Himmelev skolebestyrelses side bør forslaget til ny ressourcetildelingsmodel
tænkes om

På bestyrelsens vegne
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