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Hjælp til høringssvar om budgetmodeller
Vores kommune har bedt om et høring ssvar til en række mulig e budg etmodeller for
folkeskolen. Kan vi få nog et sparring i den forbindelse?
S va r :

Hvilken udvikling øns ker s kolebes tyrels en, at
budgetmodellen s kal unders tøtte?

Kommunens budgetmodel bes temmer, hvordan
de kommunale midler til folkes kolen bliver fordelt
på hver enkelt s kole.

Budgetmodeller kan være kompleks e og i nogle
tilfælde drive en udvikling i en bes temt retning,
s om kun få har gjort s ig klart og s om ikke
nødvendigvis er i overens s temmels e med de
øvrige bes lutninger, man tager i en kommune om
s kolevæs enets udvikling.

Budgetmodellerne s er fors kellige ud fra kommune
til kommune, men følgende parametre findes i
mange kommunale budgetmodeller:
Grundbeløb

Det er s vært at pege på en bes temt budgetmodel
s om den optimale, fordi det afhænger af, hvilke
udfordringer, jeres s koler har i dag, og hvor I gerne
vil hen. I kan s pørge jer s elv:

Skolens elevtal
Skolens s ocioøkonomis ke grundlag
Udgifter til s pecialundervis ning

Hvad er det s tørs te problem på s kolerne i
kommunen i dag?

Generelt kan man s ige, at budgetmodeller:

Hvor vil I gerne hen?
Bør afs pejle virkeligheden i rimelig grad

Unders tøtter budgetmodellen løs ningen af
jeres s tørs te problemer og hjælper den jer til at
nå jeres mål?

Ofte medfører bes temte incitaments s trukturer
Er tættere på virkeligheden jo flere parametre
den indeholder
Skal kalibreres , s å effekter af ændringer
mods varer virkeligheden
Kan unders tøtte bes temte måls ætninger
I princippet kan man anbringe et hvilket s om hels t
parameter i en budgetmodel, eks empelvis
res ultater i trivs els unders øgels er,
klas s ekvotienter, afgangs karakterer efter 9.
klas s e, konkurrenceuds athed i forhold til
privats koler, andel tid s om lærerne undervis er
m.v.
De grundlæggende overvejels er, s om
s kolebes tyrels erne bør have, er følgende:
Tager budgetmodellen højde for, hvordan
virkeligheden faktis k er?
Hvilken udvikling i s koles ys temet vil
budgetmodellen medføre?
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