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Som aftalt på SB-mødet 3.4.2019 – er der kun 2 punkter på dette ekstraordinære møde.
Drøftelse
1.

Høringssvar på budgettildelingsmodeller for skoler og SFO

Bilagene blev udleveret på SB-mødet den 3.4.2019
Der udformes høringssvar ud fra drøftelser i dag og SB-møde d. 3.4.19.
Præmisser for de 4 socioøkonomiske kriterier og grundbeløb drøftes.
Tildelingsmodellerne siger noget om ressourcen, men ikke behovet i forhold til
inklusionsopgaven.
Kan der foreslås en model D, hvor grundbeløbet hæves?
Det er kritisabelt, at det ikke er tydeligt, hvilket tildelingsbeløb, man får pr. elev.
Der peges på en model D – hvis dette ikke er muligt, peges der på en model B med det
højeste grundbeløb.
Et højere grundbeløb + elevtildeling (ikke klasse) er at foretrække.
Generelt er det vanskeligt at tyde tallene og dermed regne på dem.
2.

Regnskab 2018/Budget 2019

Bilagene er udsendt.
Viceskoleleder gennemgik tallene. I 2019 er vi blandt andet blevet korrigeret i budgettet
i forhold til nedskrivning af Tek-administration. Vi får en budgetramme, som vi prioriterer
lokalt.
I forhold til 2018 er el og varme trukket ud og udgået af budgettet, da det er blevet
centraliseret.

Til næste skoleår kommer der overbelægning i gruppeordningen, som udløser flere
ressourcer. Det er ikke regnet ind endnu.
Der er en del ubekendte, så der arbejdes med at være forudseende i forhold til
besparelser, tildelingsmodeller mm., så den daglige drift kan opretholdes. Overordnet
ser det fornuftigt ud, og der er indtænkt buffere, så vi er nogenlunde forberedte på
uforudsete situationer, nyt byggeri, besparelser mm.
Lederbesparelsen og korrigering af Tek-admin. er indregnet. Faldende elevtal er
indregnet, men før udmeldingen om lavere elevtal. Der vil stadig forekomme en del
korrektioner.
Der er indregnet 5/12 af besparelsen allerede nu for at være forudseende. Vi må rulle 5
% af overskuddet til næste budgetår.
Der spørges ind til, om der er taget højde for lærernes lønstigning til oktober på 1 %.
Den er indregnet i budgettet.
Det er målet, at aktivitetsbudgettet skal bruges, så eleverne får gavn af det.
Der er en forventning om, at de penge, som der er budgetteret med, skal bruges – både
i skole og SFO. Eksempelvis ture eller lignende.
Vi har i år valgt at gøre fagkonti mindre og i stedet oprette lidt større puljer, så fagene i
højere grad kan ansøge om større beløb til større projekter, undervisning mm.
Når budgettet lægges, kigges der først ind i fordelingsnøgle på vores fælles
ting/omkostninger i skole/SFO/gruppeordningen.
Hvorfor 0 kroner til motion og bevægelse?
Vi brugte mange penge i starten efter reformen til at indkøbe materialer mm., så det
kom ordentligt i gang. Fremadrettet ligger budgettet i klasserne og i idræt.Tidligere blev
pengene brugt til eksempelvis idrætsdag og skolefodbold.
Motion og bevægelse bliver stadig prioriteret, pengene er blot omfordelt. Det er allerede
bestemt, at der i det nye skoleår igen skal stilles skarpt på motion og bevægelse i
personalegruppen.
Er der afsat penge til lydanlæg i hallen, når nu dette skal være fælles samlingssted for
skolen?
Det er der ikke sat penge af i budgettet pt. Det er altid en drøftelse værd, hvem der har
udgiften, når det kommer til hallen. Skal det bruges af alle eller kun vores skole? Vigtigt
at være opmærksom på, hvad der skal deles i forhold til udgifter og hvad der er vores
egen udgift.
Budgettet er godkendt af Skolebestyrelsen den 10.4.2019
Mille Geschwendtner
Referent
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