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Høringssvar vedr. Ny tildelingsmodel
Skolebestyrelsen har behandlet høringsmaterialet på skolebestyrelsesmødet den 14. november
2019.
Skolebestyrelsen på Borup Skole er tilhængere af mål og rammestyring samt mest muligt frihed til
den enkelte skole i forhold til at udføre sikker daglig drift. Det er vores opfattelse, at en decentral
styringsmodel giver den bedste motivation til de lokale aktører, for at skabe den bedste dagligdag
på skolen. Hvis pædagogisk – og anden udvikling styres centralt fra, vil det fratage den enkelte
skole motivationen til at bidrage med egne initiativer. Det vil være en forringelse.
Folkeskoleloven er en meget detaljeret lovgivning, helt ned til de mindste detaljer. Derfor er der
ingen farer for, at skolerne vil udvikle sig i meget forskellige retninger, når Folkeskoleloven er det
fælles grundlag.
Anbefaling fra skolebestyrelsen:
Som følge af ovenstående vurdering, giver det god mening for skolebestyrelsen, at der ønskes en
mindre detaljeret tildelingsmodel. Vi har også respekt for, at modellen ikke kan blive helt enkel,
idet man er nødt til at lave en model, som kan sikre at alle skoler kan opretholde et niveau, som
svarer til Folkeskolelovens grundlag.
Vi ser dog ingen grund til, at der laves et papir med ”Forvaltningens forventninger til serviceniveau
og samarbejde”. Hvis der er særlige ønsker til disse ting på et forudbestemt niveau, bør det skrives
direkte ind i tildelingsmodellen og rammesætte med beskrivelse af omfang mv.
Hvilket scenarie anbefaler vi?
Vi anbefaler ikke, at ledelse inddrages i den samlede ramme. Dette ville kunne udvirke uheldig
”brødnid” og dumme diskussioner på den enkelte skole. Klare linjer er at foretrække.
Vi er tilhængere af, at socioøkonomiske faktorer får betydning i så høj grad som muligt, og det
giver god mening at tildelingen er tilpasset de faktiske udgifter (som det er beskrevet).
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