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LMU ved Alkestrupskolen anerkender det politiske ønske om en enklere tildelingsmodel med færre parametre. Her
også den mindre eksplicitte udtrykte intention om en mere retfærdig fordelt økonomisk tildeling til den enkelte
skole. De fire fremlagte tildelingsmodeller har alle forskellig vægtning af tildeling i forhold til elevantal, klasser,
socioøkonomi, styring omkring rammen ifht fx ledelse og PLC og inklusion. LMU Alkestrupskolen oplever, at den
intenderede retfærdighed ved en omfordeling af den samlede økonomi til skoleområdet, vil opleves meget forskelligt
afhængig af skole- og SFO-størrelse. Her har LMU Alkestrupskolen følgende bemærkninger til de fremlagte
principper:
•

Det er glædeligt, at økonomitildelingen på SFO-området stort set er uændret, men bla. dette forhold bevirker,
at en skoles samlede økonomi fremstår som om, den er uændret eller ligefrem større, mens man i
undervisningsdelen af skolens økonomi kan opleve, at der ikke findes til strækkelige midler til fx skolens
bibliotek - PLC. De fremlagte tal viser således den økonomiske konsekvens for den enkelte samlede
skolevirksomhed tydeligt, men de skjuler det faktiske økonomiske råderum for henholdsvis den enkelte
skole og SFO.

•

På dialogmødet blev der orienteret om, at økonomien følger det samlede elevtal i kommunen. Det lyder
retfærdigt, men for den enkelte skole vil det kunne betyde ret store negative økonomiske udsving, selv om den
daglige drift fortsat vil skulle opretholdes med samme antal klasser, samme mængde
tilgængelige undervisningsmaterialer, samme antal digitale læringsplatforme, stort set samme behov for
fælles kompetenceudviklingsmidler mv. Her ligger også en fare omkring fortsat at kunne fastholde og
rekruttere kvalificeret personale.

•

En ændring fra den nuværende tildelingsmodel til enten model 2, 3 eller 4, imødeser LMU Alkestrupskolen
vil kunne betyde vanskeligheder for enkelte skoler ifht at leve op til mål og visioner i den nye børne- og
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ungepolitik samt den sammenhængende børnepolitik i Køge Kommune. Dermed kan nogle skoler imødese
ringere mulighed for at levere god kerneydelse.
•

•

I tider hvor privatskolerne blomstrer - også i Køge Kommune, mener LMU ved Alkestrupskolen, at det er
vigtigt at fastholde og gerne udvide serviceniveauet på kommunens folkeskoler. Hvilke ambitioner har man
politisk for skolerne i Køge Kommune? Hvordan ser Kommunens borgere børne- og ungepolitikkens visioner
afspejlet på skoleområdet? Skal elever på mindre folkeskoler fx kun kunne vælge mellem 3 bøger på deres
læseniveau på skolebiblioteket? Eller kun have én læringsplatform? Eller kun undervises af personale, der
ikke er efteruddannet?
LMU ved Alkestrupskolen foreslår, at det frigivne økonomiske råderum mellem overslagsårene anvendes til
at sikre den nødvendige rimelige grundtildeling til at opretholde serviceniveauet også på de mindre skoler.
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