Returadresse:
Ejby skole
Skovvang 6, Ejby
4623 Ll. Skensved

Dato 4. december 2019

Ejby skole

Høringssvar
fra
Ejby
Skoles
bestyrelse
budgettildelingsmodeller for skolerne i Køge Kommune.

vedrørende

Bestyrelsen hilser det velkomment, at Køge Kommune gør op med en
budgettildeling, som bygger på nogle alt for detaljerede og delvist meningsløse
tildelinger.
Bestyrelsen ser det derfor som et positivt element, at der peges på langt færre
parametre for tildelingen.
Der opleves imidlertid usikkerhed om detaljerne i tildelingen. Vi savner en mere
uddybende forklaring på, hvad de enkelte kasser indeholder, og hvordan
tallene bliver til.
I grundtildelingen fremgår det f.eks., at det drejer sig om ikke
elevtalsafhængige tildelinger, som gives til skolerne.
Imidlertid er der en del nuværende tildelinger i administrationstildelingen, samt
sekretærtiden, som er elevtalsafhængig.
Hvordan skal det fremtidigt ses som en grundtildeling?
Er disse poster ikke længere elevtalsafhængige?
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Vi finder at ledelsestiden bør tildeles, som angivet i scenarie 3, men savner at
ledelsestiden også kan ses tydeligere i tildelingen.
I scenarie 4 bygger man tildelingen på baggrund af socioøkonomiske tal.
Som tallene er lige nu, er der ikke nogen betydelig forskel i tildelingerne, men
går man tilbage til de sidste socioøkonomiske tal i budgettet, bliver forskellene
på tildelingerne meget større.
Det kan skyldes parametre, som f.eks. nedgang i arbejdsløshed, som betyder
at tallene flytter sig.
Man kan derfor forestille sig, at de socioøkonomisk etal fremadrettet kan flytte
sig væsentligt igen, uden at inklusionsopgaven i skolen bliver hverken mindre
eller større.
Set i det lys, og i lyset af at der ikke nødvendigvis er sammenhæng mellem
inklusionsopgaven og de socioøkonomiske tal, ønsker bestyrelsen at fastholde
en model, der også tildeler ressourcer som grundtildeling og elevtalsafhængig.
Hvis bestyrelsen skal vælge mellem de 4 scenarier vil vi pege på scenarie 3
sammen med de bemærkninger der er angivet herover.
På bestyrelsens vegne
Claus Liljeberg
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