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Høringssvar fra Margretheskolens skolebestyrelse vedrørende ny ressourcetildelingsmodel
Skolebestyrelsen ved Margretheskolen har gjort sig en række observationer ved gennemlæsning af
fremlagte materiale samt omkring den overordnede proces, hvilke har affødt en række
kommentarer, som fremføres herunder.
•

Overordnede betragtninger
Skolebestyrelsen bemærker, at den nye ressourcetildelingsmodel bygger på langt færre
parametre som medfører en mindre forståelsesmæssig kompleksitet samt at denne
ligeledes i højere grad tager dynamiske aspekter i betragtning. Skolebestyrelsen ser derfor
overordnet positivt på det fremlagte forslag til ny ressourcetildelingsmodel.

•

Parametre for tildeling
Klassetildeling: Skolebestyrelsen ser positivt på den markante stigning som foreslås i
relation til klassetildelingen idet der med denne betragtning gives en markant forbedring i
grundvilkåret for de konkrete udgiftsbehov.
Socioøkonomisk tildeling: Skolebestyrelsen anerkender behovet for en stigning i
tildelingen for denne parameter grundet en større lokal indsats i områder med større
relativ påvirkning i forhold til sociale kriterier. Skolebestyrelsen ser positivt på det
foreslåede niveau men ser gerne at denne parameter gives en endnu højere vægtning i den
samlede tildeling.
Elevtildeling: Skolebestyrelsen anbefaler at denne parameter andrager en relativt mindre
del af den samlede tildeling og at denne derfor kan bidrage til at højne andelen for den
socioøkonomiske tildeling.
Vidtgående specialundervisning: Skolebestyrelsen stiller sig undrende overfor den
manglende udmelding omkring fordeling på dette område da et bedre helhedsperspektiv
kunne opnås ved et kendskab til parameterens fordelingsmodel. Samtidig gør
skolebestyrelsen opmærksom på områdets indgribende effekt på skolernes driftsbudget
grundet uforudsigeligheden for belastningen givet af antallet af elever med behov for
eksterne tilbud.

•

Afvikling af pulje for to-voksen-ordning og Åben skole
Vi har på Margretheskolen, i indeværende og sidste skoleår, anvendt tildelte midler fra tovoksen-puljen til at etablere holddeling på tværs på alle årgange med fint udbytte socialt
og fagligt, for både udfordrede og fagligt stærke elever. Skolebestyrelsen udtrykker derfor
sin bekymring for, om den samlede budgetforhøjelse kan dække både fortsættelse af
tilsvarende to-voksenindsatser samt fortsættelse af igangsatte succesfulde Åben skoleprojekter for alle årgange på skolen.

•

Øvrige forhold
Skolebestyrelsen ser med bekymring på de færre tildelte ressourcer
for de skoler, der planlægges lagt sammen, idet der må forventes øgede omkostninger på
en række administrative områder samt i forhold til at understøtte arbejdet med en ny
fælles kultur på de nye skoler.
Skolebestyrelsen ser positivt på forslaget om indfasning hvor der gradvist opnås
besparelser. En sådan tilgang sikrer mulighed for justeringer som findes nødvendige
grundet det store fokus på dynamiske betragtninger.
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