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I Gladsaxe Lærerforening har vi med tilfredshed læst forslaget til ny budgetmodel på skoleområdet. Vi har
været med i arbejdsgruppens velfungerende arbejde og glæder os over, at indholdet i den nye model i
store træk er i overensstemmelse med de ønsker, som vi har formuleret i en årrække.
Det er godt, at antallet af klasser fremover bliver det bærende element i fordelingen af de økonomiske
ressourcer. Den hidtidige models nærmest ensidige udgangspunkt i elevantal, gav en uhensigtsmæssig
skæv fordeling af pengene således, at enkelte skoler måtte have ”kunstigt åndedræt” for at kunne
overholde lovgivningen og kommunalpolitiske standarder. Det bemærkes, at den nye model stadig fordeler
nogle penge til klasser med mange elever. Dette er godt, da det må forventes, at den samlede udgift trods
alt er opadgående, når elevtallet bliver højt.
Vi kunne ønske os, at tildelingen til skoleklub også inddragede data om den reelle aktivitet. Medlemstallet
er ikke nødvendigvis et udtryk for hvor mange aktiviteter, der er brug for.
Det er glædeligt, at der bliver et Gladsaxeniveau vedr. lejrskoler, så alle elever, der går i skole i Gladsaxe,
fremover kan regne med tre lejrskoler i skoleforløbet. Hidtil har der ikke været megen ”hoved og hale” i
det, som vi har set. Vi synes, at denne del af modellen klart understreger en vigtigt pointe om, at vi først og
fremmest er Gladsaxe Skolevæsen. Dernæst individuelle skoler. Det er en modig politisk prioritering, som vi
gerne stiller os bag.
Vi glæder os til at intensivere Feriekoloniernes rolle i elevernes lejrskoler. Den større omsætning hos
kolonierne bliver i et lukket økonomisk system og kommer på den måde både lejrskoleelever og
sommerkolonibørn til gode.
Vi ser frem til implementeringen.
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