
 

 

Forslag til ny budgetmodel for folkeskoler i Københavns Kommune 
Høringssvar fra Øster Farimagsgades Skoles skolebestyrelse 
 
12-08-2020 vedtog Børne- og Ungdomsudvalget at sende modellen i høring med svarfrist 25-09-2020. 
 

Øster Farimagsgades Skoles skolebestyrelse opfordrer Børne- og Ungdomsudvalget til at forkaste 
budgetmodellen og udarbejde en model med større transparens og færre beregningsparametre. En 
model, der i sin basis tager udgangspunkt i elevtal og bygningernes beskaffenhed (eller mangel på 
samme), og som desuden tager udgangspunkt i antallet af elever med dokumenterede udfordringer samt 
(for de yngste klasser) elever under udredning. 

Vi ønsker som minimum en udskydelse af modellen og som bestyrelse at mødes med de ansvarlige 
politikere og involverede skolebestyrelser for at blive oplyst forud for en endelig vedtagelse. 
 
Skolebestyrelsen på Øster Farimagsgades Skole har taget til efterretning, at Københavns Kommune skal 
have en budgetmodel for folkeskolen, som bygger på tre grundlæggende principper: 
 

• Bæredygtighed. Modellen skal sikre basisskoledriften og udligne forskelle i elevtal. 

• Transparens. Modellen skal være enkel og gennemsigtig omkring principper og beregninger. 

• Incitamenter: Modellen skal indeholde tilskyndelse til effektiv skoledrift. 

 
Den foreslåede model lever ikke op til de disse principper. 
 
Modellen tager ikke hensyn til de enkelte elevers behov. Der bevilges efter forældrenes socioøkonomi. På 
Øster Farimagsgade Skole ser vi ikke en lineær sammenhæng mellem socioøkonomi og elever med 
udfordringer som ordblindhed (og tilsvarende faglige problemer), diagnoser (og elever i udredningsforløb 
omkring diagnoser) eller psykisk sårbare elever. Vi har faglig dokumentation for, at mindst 125 af skolens 
804 elever er omfattet af sådanne udfordringer, og at der ikke nødvendigvis er en sammenhæng mellem 
ressourcestærke forældre og få diagnoser. 
 
I udskolingen (typisk i starten af 7. klasse) oplever vi en udsivning til privatskoler og gymnasieskoler med 
grundskoleklasser. At få flere elever til at vælge folkeskolen er en indsats i Københavns Kommune. Det 
kræver ressourcer at gøre folkeskolen attraktiv. Der skal være et incitament til at tiltrække elever og 
konkurrere med privatskolerne. Skolen bliver i kvalitetsrapporten målt på attraktivitet og ind- og udsivning. 
Attraktivitet handler for elever i grunddistriktet især om høj faglighed og om at kunne løse udfordringer om 
inklusion og trivsel/mobning hurtigt og effektivt. 
 
Når vi tiltrækker mange elever til udskolingen fra andre skoledistrikter, så skal vi kunne give faglige kurser 
og hjælp til de elever, der kommer til, og som ofte har faglige udfordringer. Det er jo ikke acceptabelt, at 
vores faglige resultater bliver dårligere, fordi elevmassen ændres grundet udsivning af egne elever, som så 
erstattes af indsivning af elever. 
Der ligger de samme krav om fortsat progression i de faglige resultater i målingerne, som der ligger til 
grund for kvalitetsrapporten. 
 



 

 

Modellen tager i meget ringe grad hensyn til de fysiske forhold. Øster Farimagsgades Skole nærmer sig 150 
år i samme hovedbygning, der huser ca. 61% af eleverne (19 af de 31 klasser) og en stor del af faglokalerne. 
I stort set alle disse klasselokaler på 42kvm sidder der op til lovens maksimum med 28 elever, hvilket bl.a. 
gør, at afstandskriteriet i disse tider slet ikke kan opfyldes. 
Hertil har vi et meget lille udeareal stort set uden grønt og med meget få legeredskaber. Skolen har ingen 
kantine og kun få muligheder for at arbejde med undervisning i små grupper. 
 
Der er en reel bekymring for, at Øster Farimagsgades Skole med den ny budgetmodel vil blive presset mod: 
 

• en kvalitetsforringelse af den styrkede udskoling og opgivelse i kampen mod udsivning, 

• at skrue ned for ambitionerne i forhold til elever med udfordringer og sårbare elever, 

• og at afskedige varme hænder, dvs. medarbejdere der udfører kerneopgaven – undervisning. 

 
I forhold til skolens administration, ser det ud en besparelse på ca. 15%, som vi også ser som stærkt 
bekymrende. Da den administrative byrde ikke er blevet mindre. 

 
Der mangler oplysninger om, hvordan forvaltningen er kommet frem til en for os ikke transparent 
model. 
Som nævnt indledningsvis opfordrer vi til et fælles møde, og vi står til rådighed for al videre dialog. 
 
På vegne af bestyrelsen på Øster Farimagsgades Skole 
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