Til dig i skolebestyrelsen

DIN SKOLES
ØKONOMI
KORT FORTALT
Randers Kommune ser gerne, at skolebestyrelserne tager aktivt del i skolernes
økonomi. Folderen her er en lynguide til dig i skolebestyrelsen. Den forklarer kort,
hvorfor budgettet er vigtigt. Hvordan din skoles økonomi hænger sammen. Og
hvordan du kan få indflydelse.
God læselyst!

Budgettet har stor betydning for elevernes hverdag
Din skoles budget spiller en central rolle for
elevernes hverdag. Budgettet kan for eksempel bestemme, hvor meget holddeling der
bliver brugt i undervisningen, hvilke undervisningsmaterialer skolen indkøber, og
kvaliteten af skolens udeområder. Og meget
mere.

Som medlem af en skolebestyrelse kan du
være med til at forme budgettet – i højere
grad, end du måske tror. Men hvordan hænger økonomien sammen? Og hvor kommer
du ind i billedet? Lad os starte i helikopterperspektiv.

Økonomien set fra oven
Hvert år skal over en halv milliard kroner
fordeles mellem folkeskolerne i Randers
Kommune. Det foregår ved hjælp af en tildelingsmodel, som byrådet har besluttet. Den
seneste model er fra 2020. Tildelingsmodellen kan beskrives som en bunke pengeposer, man lægger oven på hinanden:
Den første pengepose sørger for, at der kan
være en lærer i alle klasser i alle timer. Beløbet kan være stort eller lille, alt efter hvor
mange klasser der er på skolen.
Den næste pengepose bliver givet til inklusion og specialundervisning. Beløbet bliver

beregnet statistisk. Det sker på baggrund af
oplysninger om, hvor gode forudsætninger
forældrene har for at hjælpe eleverne. Det
varierer fra område til område, og beløbet
varierer fra skole til skole.
Den tredje pengepose finansierer en række
andre ting, der er nødvendige på en skole.
Beløbet bliver beregnet ud fra, hvor mange elever og store klasser der er på skolen.
Pengene skal for eksempel bruges på undervisningsmaterialer, skolesekretærer, to
undervisere i nogle timer og holddeling.

Sådan kan du få indflydelse
Mange af pengene skal bruges på bundne
opgaver, men budgettet er ikke helt fastlagt
på forhånd. Og der er mulighed for at flytte rundt på nogle af pengene. Hvor mange
penge skal der for eksempel bruges på holddeling, undervisningsmaterialer og udeområder? Dét kan du være med til at bestemme.
Der er tre aktører, der har indflydelse på,
hvordan det endelige budget skal skrues
sammen: Skolelederen, skolebestyrelsen og
medarbejderne på skolen.
I skolebestyrelsen har I en vigtig rolle. I skal
nemlig føre tilsyn med, at der er kvalitet i
undervisningen, og at eleverne trives. Og det
hænger sammen med budgettet.
I kan få indflydelse på budgettet på to måder: I kan blive enige om værdier og principper, som skolelederen skal afspejle i skolens
budget. Og så skal I godkende det budget,
skolelederen fremlægger.

Det betyder ikke, at I kan styre budgettet ned
i mindste detalje. Og i sidste ende er det skolelederens opgave at varetage økonomien.
Men I kan være med til at bestemme, hvad
der skal være fokus på.
Bare husk, at pengene kun kan bruges én
gang. Hvis skolen bruger mange penge på
udearealer, er der måske færre penge til undervisningsmaterialer. Og vice versa.

Sæt økonomien på dagsordenen
Det kan være en god idé at tale åbent om økonomien, når I holder møder. Her er nogle forslag til spørgsmål, som I kan tale om, så I får en bedre forståelse. Og så I finder ud af, hvordan I vil arbejde med økonomien i lige netop jeres skolebestyrelse:

•

Har I et tilstrækkeligt godt indblik i skolens økonomi? Hvis nej: Hvad mangler I
at vide? Og hvordan bliver I klogere?

•

Hvordan ønsker I at arbejde med skolens
økonomi? Hvor meget ønsker I at gå i detaljen? Og hvor ofte skal økonomien på
dagsordenen, når I holder møde?

•

Hvilke værdier og principper er vigtige
for lige netop jeres skolebestyrelse?

•

Er nogle af de værdier og principper
afspejlet i skolens budget i dag?

•

Kan budgettet i højere grad afspejle de
principper og værdier, der er vigtige for
jer? Hvis ja: Hvordan?

Her kan du lære mere
Du kan læse mere om skolernes økonomi og skolebestyrelsens rolle på:
www.randers.dk/skolebestyrelse
Her kan du også finde kontaktoplysninger. Og hvis du har spørgsmål, er du altid velkommen til at tage fat i kommunens bestyrelseskonsulent.
God fornøjelse!
Med venlig hilsen
Randers Kommune

