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HØRINGSSVAR FRA SKOLERNE I SNEKKERSTEN VEDRØRENDE NY TILDELINGSMODEL 

  

Skolebestyrelsen for skolerne i Snekkersten kan overordnet set ikke gennemskue de 
beregningstekniske forskelle mellem den gamle og den nye tildelingsmodel.  
  

Ligeledes kan skolebestyrelsen ikke gennemskue baggrunden for VIVE´s valg af kriterier. 
Skolebestyrelsen finder det fx bemærkelsesværdigt, at hverken etnicitet eller psykiatriske 
diagnoser er medtaget, bl.a. henset til den løbende debat omkring inklusion af tosprogede, 
udfordringer med ghettoer mv. 
  

Skolebestyrelsen må dog med beklagelse konstatere, at skolen uanset valg af ny 
tildelingsmodel, som vi ikke kan gennemskue, bliver trukket mellem 3-5 mio. kr.(!) i tildeling. 
  

På baggrund at ovenstående står skolebestyrelsen derfor over for et kæmpe 
forklaringsproblem i forhold til de medarbejdere, ledere, og forældre, som i snart tre år har 
kæmpet med at få nedbragt skolens underskud, og endeligt er kommet i balance i 2018. Vi 
havde endeligt skabt et fundament, som vi kunne bygge skolen op fra. 
  

Skolerne i Snekkersten er lykkes med at styrke et inkluderende læringsmiljø, hvilket også 
viser sig i det fald, der har været i forhold til antallet af segregerede elever. Hvis udvalget 
ønsker at fordele de økonomiske midler mellem skolerne mere ligeligt så mener 
skolebestyrelsen, at der i stede skal ske en omfordeling af elevgrundlaget mellem skolerne, 
således at skolerne stilles mere lige i forhold til denne opgave. Vi kan ikke fortsat lykkes så 
godt med at løfte opgaven med at skabe inkluderende læringsmiljøer, hvis der ikke fortsat 
følger de nødvendige midler med.  
 
Skolens budget går endelig i 0 i 2018 efter en meget ihærdig indsats fra ledelse og personale 
for at få afviklet gammel gæld, og det er et stort slag i ansigtet for skolens personale, at der 
på denne vis skal ske besparelser på skolen. Det motiverer ikke til at fortsætte den gode 
indsats på skolen, og vi frygter personaleflugt og problemer med rekruttering af både 
personale og elever. 
 

Hvis endnu en budgetreduktion for Skolerne i Snekkersten således fastholdes som 
konsekvens af de foreslåede tildelingsmodeller, vil skolebestyrelsen kraftigt opfordre 
udvalget til at de beregningstekniske ændringer i tildelingsmodel indfases over en længere 
årrække, således at vi kan skabe mening med vores fælles opgave hos den enkelte 
medarbejder, elev, og forældre. 

 
På vegne af skolebestyrelsen, 
Alexander Houen 

  


