
Høringssvar vedr. ny budgetmodel for almenskoler (2019-0317874) 

 

Grundlæggende mener vi, at hørringsmaterialet er udfærdiget på et alt for overordnet plan.  

Vi kan som udgangspunkt godt anerkende den nye budgetmodels udgangspunkt i de tre bærende 
principper 

1. Bæredygtighed: En ny model skal sikre den grundlæggende skoledrift, udligne forskelle i 
skolernes elevoptag og skabe mindre fluktuationer i tildelt bevilling. 

2. Transparens: En ny model skal være enkel, tydelig og gennemsigtig omkring, hvad der 
tildeles og hvorfor. 

3. Incitamenter: En ny model skal indeholde incitamenter, der understøtter effektiv 
skoledrift. 

Budgetmodellen har dog en del mangler. Herunder en mere detaljeret bevillingsmodel, der vil 
muliggøre en grundig analyse af de økonomiske konsekvenser for skolerne. 

Vibenshus Skole står til at miste godt 500.000,- kr., hvorimod vores naboskole, Strandvejsskolen, 
står til at få tilført godt 1.100.000,- kr. Vores to skoler har samme elevgrundlag, vi ligner hinanden 
på mange områder, og det vurderes, at vi har samme ESCS. Det er derfor uforståeligt for os, at der 
med den nye budgetmodel vil være så stor forskel på skolernes fremtidige budgetudmeldinger. 
 

Skole Elevtal 
0.-9. kl. 

Klasse-
kvotient 

Normerede 
spor 

ESCS Bevilling 
v/nuværende 
model 

Bevilling v/ny 
model 

Forskel Forskel 
i pct. 

Vibenshus Skole 548 24,2 3 -0,06 25.776.392 25.250.772 -525.619 -2% 
Strandvejsskolen 621 24,0 3 -0,06 27.836.068 28.983.728 1.147.660 4% 

Uddrag fra oversigten ”Nuværende budgetmodel sammenlignet med ny budgetmodel” 
 

Det socioøkonomiske element i den nye budgetmodel giver ikke et fuldt, realistisk billede af 
virkeligheden. Det tager fx ikke højde for børn med diagnoser, ordblindhed og/eller psykisk 
sårbarhed m.v. Disse udfordringer kan ikke kun kobles sammen med socioøkonomi, og elever med 
disse udfordringer har fortsat brug for ekstra støtte på trods af, at de ikke fremgår af den 
socioøkonomiske vægtning.  

Vi er også bekymrede for modellens høje vægtning af socioøkonomi på bekostning af 
tosprogskriteriet. Sproglige udfordringer kan heller ikke kun kobles sammen med socioøkonomi, 
og der vil fremadrettet også fortsat være behov for støtte til tosprogede elever – også dem med 
en høj socioøkonomisk baggrund. 

Vi mener, at der er uoverensstemmelse mellem første og tredje princip, bæredygtighed og 
incitament, i den nye budgetmodel, da modellen bl.a. ikke tilgodeser skoler med en høj 
klassekvotient. De ca. 10 % pr. elev, der tildeles til ekstra undervisningspersonale i klasser med 
mere end 22 elever, er ikke tilstrækkeligt. 

De senere år har vi i København arbejdet på at skabe en folkeskole, der er attraktiv og 
konkurrencedygtig i forhold til de mange privat- og friskoler, der er i København. På Vibenshus 
Skole er det lykkedes at vende udviklingen, og flere af vores grunddistriktselever vælger nu 
folkeskolen frem for andre tilbud. Vi er meget bekymrede for, at det vil gå ud over den kvalitet, 
vores skole leverer, hvis vi mister over 500.000,- kr. i bevilling. 



Hvis den nye budgetmodel overordnet fastholdes, anbefaler skolebestyrelsen på Vibenshus Skole 
med udgangspunkt i ovenstående, at 

- der tages hensyn til antallet af elever med forskellige udfordringer, der ikke alene kan 
henføres til socioøkonomiske forhold. 

- der afsættes mere end 10 % til ekstra undervisningspersonale i klasser med høj 
klassekvotient. 

- skoler, der fastholder elever i folkeskolen, tilgodeses, så kvaliteten af skoletilbuddet kan 
opretholdes. 

Vi anbefaler også, at der i modellen inkorporeres en evaluering efter en treårig periode, der gør 
det muligt at kunne påpege evt. uhensigtsmæssige og utilsigtede følger. 

 

 

På skolebestyrelsens vegne 

Dida Grundtvig 

Formand for skolebestyrelsen 
Vibenshus Skole 


