
Nørrebro Park Skole 23. september 2020 

Høringssvar vedr. ny budgetmodel for skoler i Kbh. 
 

Bestyrelse og personale på Nørrebro Park Skole bakker op om, at der skal udarbejdes en model for tildeling 

af midler til skolerne, der sikrer en højere grad af stabilitet og forudsigelighed end den nuværende model.  

Vi bakker også op om, at to-sprogethed ikke længere bruges som parameter for budgettildeling, men at der 

i stedet kigges på en skoles samlede socioøkonomiske baggrund.  

Dog ser vi i det udsendte forslag nogle udfordringer. 

Incitament til at indskrive elever 
Incitamentsdelen ser ikke ud til at fylde nok. Langt den største del af skoler med høje klassekvotienter (24+) 

står til at miste penge. På NPS har vi, som en del af vores faglige handlingsplan, arbejdet målrettet med at 

fastholde og tiltrække elever til skolen. For vores vedkommende føles det ”uretfærdigt”, at dette arbejde 

ikke ser ud til at blive belønnet, men tværtimod ”straffet”. Det kan virke demotiverende.  

Vi kan derudover være bekymret for, om det vil lykkes for de skoler, som hidtil har været gode til at 

tiltrække og fastholde elever at fortsætte med at kunne det, hvis en del af den finansiering, der pt. gør det 

muligt forsvinder. Med færre midler til skoler med høj klassekvotient frygter vi, at der ikke længere kan 

tilbydes samme attraktive rammer, som igen kan betyde, at borgere fravælger skolen.  

RC (Ressourcecenter):  
Intentionen om at udmelde budget til RC er god, men det bliver problematisk, at man ikke anerkender, at 

der ikke nødvendigvis er stordriftsfordele i støttearbejdet. Det er tvivlsomt, om antallet af 

inklusionspædagoger er nok. På NPS har vi pt. ansat 3 inklusionspædagoger + lærere, der får tid til arbejdet 

og vores udgift til RC ligger dermed noget over et fremtidigt budget. De tre nuværende 

inklusionspædagoger + AKT-timer er knap og nap nok til at afhjælpe behovet.  

Driftsbevilling til energi 
Bevillingen til drift er ikke med i en ny budgetmodel. Dette er i vores optik problematisk, da netop 

driftsbevillingen til energi på Nørrebro Park Skole har været underfinansieret igennem en del år med flere 

hundrede tusind – dette er et kendt problem i økonomiafdelingen, som ikke kun gælder Nørrebro Park 

Skole. Vi har ikke mulighed for at sænke vores energiforbrug væsentligt – alt er automatiseret. Vi kan spare 

penge på el ved at investere 700-800.000 i nye LED-pærer. En investering vi ikke har mulighed for inden for 

det nuværende budget. Vi ønsker derfor, at skolerne ikke længere holdes fast i budgetter, som vi ikke har 

mulighed for at overholde, men at det tænkes med i en ny budgetmodel og at budget til energi og husleje 

ikke lægges ud på skolerne.  

Indfasning 
Indfasningsperioden er for hård/kort – vi ser gerne, at der indfases i løbet af 3-4 år. Helst med en ekstra 

bevilling til de skoler, der mister budget fremfor en omfordeling af de eksisterende ressourcer. 

 

Vedtaget i skolebestyrelsen i samarbejde med skoleledelse og MED 23. september 2020 


