
Høringssvar vedrørende forslag til ny budgetmodel for almenskoler i Københavns Kommune 

Børne- og Ungdomsudvalget har på udvalgsmødet den 12. august 2020 behandlet indstillingen ”2. 

behandling af forslag til ny budget-model for almenskoler”. Udvalget vedtog at sende indstillingen i høring 

med høringsfrist den 25. september 2020 

Med dette høringssvar vil skolebestyrelsen for Heibergskolen gerne anerkende de tre bærende principper i 

forslaget til ny budgetmodel for almenskoler: 

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. 

Samtidigt vil vi gerne gøre udvalget opmærksom på, at der er forhold i den skitserede budgetmodel, der set 

med vores øjne, ikke lever op til de bærende principper. 

Vi mener, at en ny budgetmodel, der læner sig så kraftigt op ad socioøkonomi vil give et skævt billede af 

virkeligheden. Eksempelvis flugter antallet af elever, der er psykisk sårbare, elever med bogstavdiagnoser 

m.m. ikke med det socioøkonomiske element, som dermed ikke er et rent objektivt kriterie og dermed ikke 

så transparent, som der ellers lægges op til i beskrivelse af den nye budgetmodel.  

Med hensyn til incitamentet med at tiltrække elever og konkurrere med privatskolerne, bliver skolerne i 

kvalitetsrapporterne mål på attraktivitet, og ind- og udsivning. At blive attraktiv handler jo også om høj 

faglighed, om at kunne løse udfordringer omkring inklusion og trivsel/mobning hurtigt og effektivt. Det 

handler derfor også om at have et beredskab/ressourcer, der matcher antallet af elever. Når vi tiltrækker 

mange elever til udskolingen (vi er fyldt helt op nu) så skal vi også kunne give faglige kurser og hjælp til de 

elever der kommer til, og/eller har faglige udfordringer. Heibergskolen optager elever fra andre skoler, der 

forholdsvis bidrager mere til gruppen af de 20% svageste elever og dermed kræver forholdsvis flere 

lærerressourcer. Det er jo ikke acceptabelt at vores faglige resultater bliver dårligere. Der ligger de samme 

krav om fortsat progression i de faglige resultater, set i forhold til den socioøkonomiske kvotient hos os, 

som på skoler med en lavere socioøkonomi. 

Der sker en række andre ting når klassestørrelsen øges. Heibergskolen bruger i dag minimum et 

lærerårsværk ekstra som følge af den nødvendige holddeling i f.eks. Håndværk/design og Hjemkundskab. 

Dette som følge af en faglokaleproblematik, hvor mange flere klasser skal dækkes af flere lærere, da 

lokalerne er for små til store klasser. Hvis vi fjerner dette ekstra lærerårsværk, vil vi ikke længere kunne leve 

op til folkeskolens krav i forhold til antallet af elever i enkelte faglokaler. 

I forhold til transparens, så fremgår det af forslaget, som vi læser det, at den del af de samlede midler, der 

vedrører ”Socioøkonomiske forskelle” er afhængig af den enkelte skoles placering på ”ranglisten”. Som vi 

forstår det, betyder det at skolen kan ændre placering på ranglisten fra år til år selvom de socioøkonomiske 

tal for den pågældende skole er uændrede. Det medfører en budgetusikkerhed for den enkelte skole. 

Der er en indbygget modstrid mellem bæredygtighed og incitament, idet den foreslåede budgetmodel i 

større udstrækning ”straffer” skoler, der er i stand til at opretholde en høj klassekvotient gennem hele 

skoleforløbet. I den foreslåede budgetmodel fordeles mere end 83% efter socioøkonomiske forskelle og 

kun ca. 10% pr. elev til store klasser (fra den 23. elev til den 28. elev) til ekstra undervisningspersonale. 

For Heibergskolen med en høj klassekvotient gennem hele skoleforløbet og et dokumenteret højt fagligt 

niveau ved afgangseksaminerne vil forslaget til ny budgetmodel betyde, at skolen skal afskedige personale 



og deraf følgende usikkerhed om man fortsat kan opretholde den høje klassekvotient og det høje faglige 

niveau. 

På baggrund af ovenstående vil Heibergskolen anbefale, at hvis den nye budgetmodel fastholdes i sin 

grundstruktur, afsætter mere end de nuværende ca. 10% (jf. ovenfor) ”ekstra undervisningspersonale” i de 

store klasser, samt laver en implementering, der strækker sig over mere end to år. 

Skolebestyrelsen på Heibergskolen stiller sig gerne til rådighed, såfremt ovenstående høringssvar giver 

anledning til opfølgende spørgsmål eller andet. 

 

På vegne af skolebestyrelsen på Heibergskolen 


