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HISTORIK
På Børne- og Familieudvalgets møde den 22. oktober 2013 under punkt 171 blev de
overordnede principper for ressourcetildelingen til de kommende skoleår godkendt.
Med baggrund i disse principper, har forvaltningen udarbejdet en tildelingsmodel, som
skolerne modtager ressourcer efter den 1. marts, når den første udgave af
ressourcetildeling for skoleåret 2014-15 meldes ud til skolerne.
Der er vedhæftet en excelfil med et overblik over ressourceudmeldingen som bilag.
REDEGØRELSE
For at imødekomme elevernes længere skoledag er der et større regnestykke, der skal gå
op.
Kommunen tilføres 3.296.700 kr. fra Lov og Cirkulære pengene, som kommunerne
modtager fra staten. Derudover tilføres undervisningsområdet 6.000.000 kr. fra SFOområdet.
Den største faktor for, at imødekomme elevernes øgede timetal kommer fra den andel
lærerne skal undervise mere. KL har i budgetforhandlingerne forudsat, at lærerne som
gennemsnit underviser 2 timer mere pr. uge svarende til 2,67 lektion. Dette potentiale er
opgjort til ca. 23.000.000 kr.
Den nye ressourcetildelingsmodel er udarbejdet med elevtal og økonomi identisk med
skoleår 2013/14, således at der har været et sammenligningsgrundlag, der sikrer, at
nuværende økonomi fastholdes på området.
Der tildeles fremover et kronebeløb for alle elever. Dette beløb er 36.415 kr. for elever fra
børnehaveklasse – 3. klasse, 40.049 kr. for elever i 4. klasse – 6. klasse og 42.477 kr. fra
7. klasse til 10. klasse.
Aftalestyring:
Som besluttet indføres der aftalestyring.
Aftalestyringen betyder, at der forud for hvert skoleår forhandles med hver enkelt skole i
forhold til deres andel af puljen. Puljen rummer de penge, kommunen modtager fra
puljen til særligt udsatte kommuner. Kontraktpuljen skal ses i sammenhæng med
kommunens mål og politiske beslutninger, evnen til at kunne leve op til timetallet i
Folkeskolereformen (herunder tænkes på de små skoler samt skoler med lav
klassekvotient). Kontrakten indgår i Folkeskoleafdelingens systematiske dialog med
skolerne omkring kvalitet, indsatser og udfordringer.
Heldagsskoler:
Forvaltningen har arbejdet videre med muligheden for at etablere heldagsskoler på
Østermølle, Trombakken, Flyvefisken, Golfstrømmen og Bedsteds centerklasse.
Heldagsskoler skal ses som en kombination af skoledag og SFO, hvor der bliver plads til
fordybelse samtidig med, der bliver plads til at tilgodese det enkelte barn i forhold til de
pauser, der er behov for.
Det giver muligheden for at det enkelte barn får det bedste udbytte af undervisningen.
Undervisningen følger timetallet fra den nye reform.

Skolegangen er fra 8.00-16.00.
Kommunen har kørselsforpligtelsen til og fra skole.
Åbningsdage følger SFO'ernes vedtagne åbningstider og dage, således at der er pasning i
de ferier, hvor SFO’erne holder åben.
Personalet er ansat på skolen, og nuværende SFO-tilbud nedlægges.
Nuværende SFO-personale tilbydes nye ansættelsesbreve på skolen. (der opsiges ikke
personale) .
I forhold til en mulig etablering af heldagsskoler og det øgede timetal i Folkeskolereformen kan der muligvis være rationaler hos Teknisk Forvaltning omkring skolekørslen, hvor
der fremover bliver færre afgange til hjemkørsel på skolerne. Derudover kan der også
være rationaler i Handicap- og Psykiatriafdelingen, hvor de elever, der bor på Møllehuset
og går i skole på Østermølleafdelingen, kommer senere hjem fra skole.
RETSGRUNDLAG
L 51 Forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love.
INDSTILLING
Forvaltningen indstiller, at:
•

Ressourcemodellen fremsendes Thisted Byråd til godkendelse.

•

Beslutningen om at etablere heldagsskoler som beskrevet på Østermølle, Trombakken, Bedsted centerklassen, Golfstrømmen og Flyvefisken fra 1. august 2014
sendes i høring med henblik på endelig politisk behandling januar 2014.

•

Der træffes beslutning om, at Forvaltningen tager kontakt til Teknisk Forvaltning
og Handicap- og Psykiatriafdelingen for at lave en udregning på, hvilke rationaler
der evt. bliver frigjort. Resultatet fremlægges til beslutning i udvalget.

Besluttet på Børne- og Familieudvalget den 03-12-2013 som punkt 224
Indstillingen godkendt.
Besluttet af Thisted Byråd den 17-12-2013 som punkt 249
Indstillingen godkendt.
Sagen genoptages på Børne- og Familieudvalgets møde den 14. januar 2014
Høringsfristen er nu passeret, der er indkommet 15 høringssvar.
Høringssvarene er medsendt som bilag til denne sagsfremstilling.
Forvaltningen vil udarbejde et notat med baggrund i høringssvarene. Notatet fremsendes
til udvalget inden mødet. Notat vil indeholde forvaltningens anbefalinger.

INDSTILLING
Forvaltningen indstiller, at
•

udvalget tager beslutning omkring heldagsskole for specialtilbuddene, med baggrund i forvaltningens notat.

Besluttet på Børne- og Familieudvalget den 14-01-2014 som punkt 22
På nuværende tidspunkt indføres ikke heldagsskole. Ressourcemodellen fremsendes til
endelig godkendelse i Kommunalbestyrelsen.
Besluttet på Thisted Kommunalbestyrelse den 28-01-2014 som punkt 14.
Godkendt.

