
TR-møde Syddjurs  fredag den 8. januar 2016 

 

Afbud fra Majbritt, Kirsten og Marlene. 

 

Drøftelse af forslaget til ny tildelingsmodel for skoleområdet i Syddjurs 

Tildelingsmodellen blev drøftet. 

Konsekvenserne er blevet drøftet på Område MED og Skolechefen bud på tildelingsmodellen er: Pengene 

følger barnet. "Holddeling vil blive løsningen på den nye tildelingsmodel. Der vil på sigt, ikke være 

specialklasser/ modtageklasser m.m. Det vil blive løst som holddeling og integreret undervisning. Man 

holder sig stadigvæk under 28 elever pr. klasse. To klasser to lærer” 

Det burde have været en snak om struktur inden økonomi. 

Politikkerne efterlyser ideer til andre udspil. Politikkerne synes ikke om forslaget. Men pengene skal spares. 

Der er mulighed for at komme med ideer, så få det med i høringssvaret. 

Arbejdsmæssige konsekvenser 

Det vil komme til at betyde mistede stillinger og forflyttelser. Det skal gøres ordentlig og der skal foreligge 

en procedure. Forvaltningen har lovet, at det bliver gjort ordentligt. 

Ang. holddeling, der er stor forskel på, at have en klasse, modsat holddeling med fx. 40 elever på et hold og 

16 på et andet. Det er en omgåelse af klassebegrebet med max. 28 elever. Ved holddeling vil der være 

problematisk og en betydelig øget arbejdsbelastning at lave fx. 40 elevplaner, og individuelle læringsmål til 

den enkelte elev. 

Det skal defineres, hvordan den enkelte lærer skal lave fx. holddeling og "skræddersyet" forløb for det 

enkelte barn. Det tager meget tid, at inkludere. Samarbejde med forældre, leder, psykologer m.m. 

Der er nogle fag, som ikke kan rumme 28 elever pga. sikkerhedsårsager fx. fysik / kemi, håndværk og design 

og hjemkundskab. 

 

Vores professionalisme er under voldsomt pres. 

 

Folk søger væk fra specialafdelinger. "Vi kan ikke forsvare det over for elever og forældre" Viden omkring 

inklusion forsvinder ud af kommunen. 

 

Stressede lærer giver dårligere forhold for eleverne og mindre inklusion. Kan den enkelte lærer magte det -

med større sygefravær til følge. 

Vi skal kunne løse og overholde folkeskoleloven. Derfor skal vi opkvalificeres til inklusionsopgaven. Der bør 

laves, en overordnet plan for dette.  

Opkvalificering er kun en del af løsningen. Vi mangler ”varme hænder”, for at kunne løfte opgaven. 



forberedelsestiden er vigtig, for at inklusionselver kan inkluderes. Forberedelsestiden er allerede nu et 

problem til "basis opgaverne. 

Økonomiske Konsekvenser 

Nogle skoler vil lavegode inklusions tiltag, som andre elever vil flytte efter.  ifb. med frit skolevalg.  Skoler 

med et godt tilbud til specialbørn vil blive efterspurt, og elever vil flytte til disse skoler. Hvordan forhindrer 

vi, at elever / forældre shopper rundt blandt skolerne? Dette gælder både inklusionsbørn og normale 

elever. 

Burde der lukkes lokationer,  for at opveje besparelserne, også set i lyset af faldene børnetal? Sidste gang 

Syddjurs lukkede skoler blev der ikke sparet noget…. 

Et indspark kunne være en max. grænse for, hvor meget af skolernes økonomi der må gå elever på 

specialskoler, så pressede skoler ikke kommer i økonomisk uføre.  (Der bør være et max. beløbe per elev til 

Pindstrup skolen.) Der bliver ikke flyttet elever ud af kommunen, derfor må der ikke spares mere på 

Pindstrup skolen. Så kan alle børn ikke rummes på Pindstrupskolen. 

 

Vil de små skoler blive udsultet, så de små ’lokationer’ bliver fødeskoler til store skoler? 

Der vil i februar være en proces, hvor man i F&I skal kigge på struktur i skolevæsnet. Dette sideløbende 

med besparelsen fra tildelingsmodellen. F&I’s udspil til strukturændringer vil komme i høring hos 

respektive parter, er vi blevet lovet. 

 

Der vil være skoler, der bliver hårdt ramt af tildelingsmodellen, derfor er det vigtigt at modellen er med 

"knæk"! 

Overbygningen har flere timer, derfor skal der tages højde for prisen ved evt. knæk for overbygningsskoler. 

Eleverne skal have 35 timer i overbygningen, modsat indskolingen med 30 timer. Der bør være forskellige 

priser på indskolingen, mellemtrinnet og overbygning. 

Hvad hvis elever flytter inde i et skoleår.  Hvem skal betale og bliver der flytninger af penge mellem 

skolerne?? 

 

Pædagogisk konsekvenser 

Børn med specialbehov har ret til det rette tilbud. 

Det er vigtigt at eleverne får det rette tilbud. De dygtige elever vil gå til privat skolerne, hvis ressourcerne 

ikke er der. Der er risiko for, at der vil opstå A og B skoler. 

 

Forældrene til inklusionselever vil have det bedste tilbud til deres barn. Dette vil give et pres på lærernes 

arbejdsvilkår. Pres fra forældre, for at deres barn, får det rette tilbud, men skoleledrne, som skal indstille til 

dette, er samtidig presset af den ultrastramme økonomi. Der skal være tilstrækkelige midler til alle elever. 

Derfro bør der være en grundtildeling/et startgebyr til skolerne. 

 

Hvad gør man, hvis der er tilflyttere? Få tilflyttere / elever med specifikke udfordringer kan vælte en skoles 

økonomiske grundlag. 

 



Overholder man folkeskoleloven, hvis eleverne bliver sat i små grupper med fx. kun pædagoger? 

Ved holddeling mellem klasserne vil det betyde større samarbejde mellem lærerne. Mere forberedelse tid 

er krævet til samarbejdet. 

Man bør skelne mellem dem, der kun er i specialklasser, og dem, der også er inkluderet i nogle fag på 

skolerne. 

 

Inspiration til evaluering af lønaftalen med kommunerne. 

Mdl. indberetninger / udbetalinger. 

 

Koordinator tillæg: 

Der skal være en opgavebeskrivelse. Beskrivelserne skal foreligger og tilsendes DLF. Alle der får 

koordinatortillægget skal have en opgavebeskrivelse. Man skal som TR, være med til at lave 

koordinatorbeskrivelserne. (se lønaftale) 

Der skal ikke være et maksimum på 15.000 kr. Der er forskel på store og små skoler. Man må gerne gå 

udover de 15.000 kr.  

Der vil fra DLF blive rykket for beskrivelser for koordinator opgaverne overfor Syddjurs Kommune. 

 

KL. 17 tillægget / omfanget: 

Det er ledelsens ansvar, at det bliver indberettet.  

Der bør på skolerne laves aftaler om, hvordan tillæggene skal indberettes og udbetales. Skal lærerne selv 

indberette eller holder ledelsen selv styr på tillægget? 

Nogle mener, at tillægget bør være i Syddjurs tillægget, andre mener, at det har en adfærdsregulering på 

arbejde efter kl. 17.00.  

 

Skolerunden- Hvad er I optaget af på skolerne 

Mdt. 

 

Punkter til næste møde. 

KSØ 

Status på fagligklubmøderne omkring de 15. pkt. 

 

Evt.  

 

Referent: Michael  Laursen 

 


