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Skolebestyrelsens opgaver efter konfliktens
ophør
Bed skolelederen om en redeg ørelse for tabte timer og henstil til kommunen, at de
sparede lønudg ifter brug es på at indhente forsømte timer.
Når konflikten mellem KL og lærerne er s lut, er der
flere vigtige opgaver for s kolebes tyrels erne.

Det kan muligvis blive nødvendigt at overføre
midler over flere budgetår.

Mis tede timer
En opgave er at bede s kolens leder redegøre for,
hvor mange timer hver enkelt klas s e har mis tet
s om følge af konflikten.
Det s kal fremgå af redegørels en, om nogle klas s er
har kurs mod et timetal, der er under det
lovpligtige minimums timetal.
På bas is af redegørels en kan s kolebes tyrels en
bede s kolelederen lave en handlings plan for,
hvordan de mis tede timer kan indhentes ,
herunder hvor lang tid de enkelte klas s er har til at
indhente timerne.
Eks empelvis har afgangs klas s er kort tid til at
indhente det tabte.

Skolen får s ædvanligvis en bevillings s krivels e for
ét budgetår. Bevillings s krivels en tager normalt
udgangs punkt i det budgetforlig, s om
kommunalbes tyrels en har vedtaget for hele
kommunen. Hver kommune og s kole har s amtidig
et s æt regler og kutymer for budgetopfølgning,
dis ponering af forventet overs kud, s amt evt.
overførs el af unders kud og overs kud. Dis s e regler
er i varierende grad s kriftlige og kan eks empelvis
fremgå af bilag til kommunens s tyrels es vedtægt
for folkes kolen eller i den kommunale
budgetvejledning.
Det er Skole og Forældres anbefaling, at det i
vides t mulig uds trækning er s kolebes tyrels en og
s kolelederen, der får mulighed for at dis ponere
over de s parede lønkroner, med henblik på at
indhente de fors ømte timer. Hvis kommunen vil
ændre betingels erne i bevillings s krivels en er det
Skole og Forældres opfattels e, at det bør være
kommunalbes tyrels en eller et af de politis ke
udvalg, der tager s tilling til ændringerne, med
mindre eks is terende regler tils iger noget andet.

Det er Skole og Forældres anbefaling, at alle de
tabte timer bliver indhentet og at konflikten ikke
bruges til at reducere antallet af
undervis nings timer til eleverne.
A fhængigt af, hvornår konflikten s lutter, kan der
ogs å blive nogle s ærlige problems tillinger for
elever i afgangs klas s erne.
I den forbindels e er det vigtigt, at
s kolebes tyrels en fører tils yn med, at alle
afgangs elever s å vidt muligt får de s amme
muligheder for at forts ætte på en
ungdoms uddannels e, s om hvis der ikke havde
været konflikt, s amt at eventuelle udmeldinger fra
minis teriet i den forbindels e bliver gennemført.
Øko n o m i
En anden opgave er - i s amarbejde med de øvrige
s kolebes tyrels er i kommunen - at hens tille til
kommunen, at de penge, der er s paret på
lærerlønninger under konflikten, forbliver på
s kolens budget, s å der er økonomis k råderum til
at indhente de tabte timer.
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