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Sagsid: 17.01.00-Ø00-1-15 
 
 
Tak for det tilsendte materiale, som vi har gennemlæst med interesse.  
 
Justeringen af ressourcetildelingsmodellen er en naturlig konsekvens af beslutningen om en æn-
dret skolestruktur, og vi hæfter os ved, at der fortsat lægges de samme principper til grund for 
tildelingen. Helt grundlæggende har vi den holdning, at enhver tildelingsmodel har styrker og 
svagheder, som der konkret må tages højde for i planlægningen på skolerne.  
 
Tildelingsmodellen til det specialiserede område er vi i øvrigt ganske spændte på at se, når den 
foreligger.  
 
Vi har følgende bemærkninger til ressourcetildelingsmodellen:   
 

Budgetstyring og -forståelse 
Kommunalbestyrelsen har vedtaget en økonomisk strategi, som blandt andet har til formål at sæt-
te øget fokus på budgetstyringen. Vi er ligeledes optaget af, at skolerne overholder budgetterne. 
De senere år har der på skoleområdet været en tendens til, at skolerne kommer ud med et under-
forbrug, og det er, i lighed med et merforbrug, en uheldig udvikling. Det er klart, at skolelederne er 
nødt til at agere med en vis forsigtighed, hvilket vi i øvrigt bifalder, men et underforbrug på 1,5-2,5 
millioner kroner, som flere skoler kommer ud af regnskabsåret med, er i vores optik ikke en rimelig 
udmøntning af det politisk vedtagne serviceniveau.    
 
Vi anbefaler en gennemgribende uddannelsesindsats af tillidsvalgte og MED-repræsentanter, så de 
reelt bliver i stand til at forstå og forholde sig til budgetlægningen og budgetopfølgningen. Kun på 
den måde kan der skabes en oplyst og kvalificeret dialog mellem ledelse og medarbejdere om de 
strategiske muligheder, som budgettet er bestemmende for.   
 

En samlet pose penge  
Der er noget, som kunne tyde på, at der på flere skoler har været ansat færre lærere i år, end der 
reelt er behov for. Det er bekymrende, fordi det medfører, at lærerne derved planlægges med for 
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mange opgaver i forhold til den arbejdstid, som er til rådighed. For os at se hænger det også sam-
men med, at ressourcerne tildeles i form af en samlet pose penge, som skolelederne skal drives 
skole for. Det betyder, at skolelederne i mange tilfælde har en næsten urimelig udfordring med at 
skulle prioritere mellem for eksempel inventar/bygningsvedligeholdelse og ansatte.  
 

Rettidig ressourcetildeling   
En kvalificeret planlægning af et kommende skoleår bygger på, at skolerne kender deres budgetter 
rettidigt. Sidste år var særligt vanskeligt, men det er nu ikke den eneste gang, hvor rettidigheden 
har manglet. Det må kunne gøres bedre.  
 

Politisk øremærkede ressourcer   
Der er fordele og ulemper ved, at politikere øremærker ressourcer. Vi vil under alle omstændighe-
der appellere til, at det bliver mere tydeligt, hvad der er det politiske ønske. Vi er flere gange ble-
vet forundret over, at der på en skole eksempelvis ikke er ressourcer til en særlig indsats omkring 
dansk som andetsprog, når det er et område, der er stor opmærksomhed på, og som der allokeres 
særlige ressourcer til.  
 

Socioøkonomiske hensyn  
Det er uklart for os, hvordan og i hvor høj grad skolerne kompenseres i forhold til det socioøkonomiske in-
deks. Vores holdning er, at der skal være ensartede betingelser for at levere en kvalificeret undervisning til 
alle elever i kommunen. Heraf følger, at der bør tages hensyn til de distrikter, som for eksempel er særligt 
udfordrede af inklusionsdagsordenen. Vi forventer, at sådanne hensyn er medtænkt i ressourcetildelingen 
til det specialiserede område.   
 

Central pulje for langtidssygemeldinger  
Vi noterer os, at skolelederne anbefaler, at midlerne bliver lagt ud på skolerne. Den anbefaling kan 
vi godt følge, da puljen har en så begrænset volumen, men vi vil samtidig udtale en vis bekymring 
over, at skolerne traditionelt har været ujævnt ramt af langtidssygemeldinger, hvilket puljen 
blandt andet har haft til formål at kompensere for. I praksis har det åbenbart vist sig, at søgningen 
til puljen har været tilfældig og præget af, hvilke skoler der har kendskab til den. Det er naturligvis 
uheldigt. Spørgsmålet er imidlertid, om en udlægning til skolerne er den rigtige løsning? I disse 
decentraliseringstider vil vi også i denne forbindelse gøre opmærksom på det faktum, at man som 
lærer fortsat er ansat i kommunen og ikke på en skole.  
 
 
Med venlig hilsen  
 
Ballerup Lærerforening 
Jeanette Sjøberg & Morten Refskov  


