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Den nye budgettildelingsmodel giver skolerne en samlet økonomisk ramme,
der sikrer, at folkeskoleloven og de kommunalt besluttede politikker samt
krav jf. styrelsesvedtægten for skolevæsenet kan efterleves.
Det betyder fx, at en klasse som minimum skal have tildelt ressourcer efter
Undervisningsministeriets minimumstimetal. Derudover skal der afsættes
ressourcer til andre opgaver. Det kan bl.a. være klasselærer, skole/hjemsamtaler, tilsyn med faglokaler mv. Desuden er der en forventning om,
at skolerne prioriterer pædagogressourcer til indskolingen.
Ud over de almindelige skoledriftsopgaver som undervisning, SFO-drift, LMU
og SU mv. forventes skolerne inden for den tildelte økonomi at løse en
række opgaver på følgende områder.
Fællespædagogiske indsatser i kommunen med særlig fokus på
faglig opdatering og distribueret ledelse
 Ressourceteam efter gældende retningslinjer (skoleledere og
nøglepersoner for inkluderende indsatser) på alle skoler herunder
ressourcer til inkluderende indsatser
 Vejledere: læsevejledere, inklusionsvejledere, PLC'ere,
naturfagsvejledere og Pædagogiske IT-vejledere (PIT), KITUmedarbejdere (Tekniske IT-vejledere i samarbejde med IT-afdelingen)
 Deltagelse i fælleskommunale netværk: læsevejledere,
modtagelsesklasselærere, KITU, inklusionsvejledere, naturfagligt
netværk, kontaktlærere for elevråd, børnehaveklasseledere m.fl.
 Kommunalt besluttet kompetenceudvikling
Tværkommunale aktiviteter for eleverne
 Iværksættermesse
 Filmfestival
 SFO på TVÆRS
 Campus+
Forebyggende og inkluderende indsatser
 Særlig indsats ved indkøring af tidligere modtagelsesklasseelever og
taleklasseelever
 Fælles indsats, Samarbejdsmodel mellem skoler, FCK og PPR samt
forebyggende rådgivere
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Samarbejde med FCK om underretning og handleplaner
Brobygning herunder samarbejdsaftale med dagtilbud

SFO og klub-området
 Skolerne skal indenfor det tildelte budget levere et differentieret SFOtilbud efter elevernes alder.
 SFO’erne forventes at deltage i fælleskommunale tiltag, både i forhold til
aktiviteter og i forhold til kompetenceudvikling.
 Der skal være ansat en SFO-afdelingsleder i alle SFO’er.
Særlige politiske prioriteringer ved tilførsel eller regulering af
budgetmidler
Med en forenklet budgettildeling vil den økonomiske konsekvens af
beslutningerne som udgangspunkt blive indarbejdet i elevtildelingen som en
justering af taksten pr. elev – og ikke som en særskilt budgetlinje, som det
gøres i dag.
Dette ændrer ikke ved, at det også fremover vil være muligt for Skoleudvalg
og Byråd at pålægge skolerne at udføre specifikke besluttede tiltag inden for
det tildelte budget. Og beslutninger om varige aktiviteter som fx lejrskoler
og skolesvømning optages i bilaget til styrelsesvedtægten for skolevæsenet.
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