Årsberetning
Hjørring Sydøstskole, skoleåret 2018/2019
Vi kunne fra skoleårets begyndelse byde velkommen til tre nye medlemmer i
skolebestyrelsen, der nu består af Charlotte Haugaard Mylund, Pernille Dalsager, Jes
Bastholm, René Olsson, Mikkel Vest Stephansen, Bent Andersen, Helle Beermann
(lærerrepræsentant), Peter Sørensen (lærerrepræsentant), Bertram Fjordbak
(elevrådsrepræsentant), Gzim Jakupovski (elevrådsrepræsentant), Mads Bech Albertsen
(skoledistriktsleder) og Pia Haugaard.
Året startede med en brainstorm, der resulterede i en masse ideer og ønsker om tiltag, vi
gerne ville sætte i gang. Vi troede, de seneste års uro på det økonomiske område omsider
var stilnet af, så vi kunne koncentrere os om udvikling i forhold til skolen, men vi skulle
blive klogere.
For vi var næsten ikke kommet i gang, før vi erfarede, at der var besparelser i luften.
Tilbageblik: I 2015 blev der indført en ny tildelingsmodel for skolerne i Hjørring Kommune.
En tildelingsmodel, som fik store konsekvenser for økonomien på Hjørring Sydøstskole, og
som medførte en betydelig forskel på serviceniveauet for den enkelte elev på skolerne i
Hjørring Kommune. Heldigvis indså politikerne de problemer, der især ramte de to store
skoler i Hjørring by, der huser halvdelen af alle kommunens folkeskoleelever.
Politikerne oprettede derfor to puljer med penge: en pulje til inklusion fordelt efter antallet
af elever, og en pulje til store klasser fordelt til klasser med 26 elever eller flere. Det betød,
at vores økonomi lige nøjagtig kunne hænge sammen. Den var langt fra prangende, men
den hang sammen.
Men nu, i eftersommeren 2018, blev der meldt besparelser ud, som fjernede puljen til
inklusion, reducerede puljen til store klasser væsentligt og medførte store besparelser på
tosprogsområdet. Det hele i en sådan grad, at vi straks vidste, at denne sparerunde ville
komme til at gå ud over børnene.
Helt konkret har besparelserne da også medført fyringer af personale, dårligere service for
vores tosprogselever, aflysning af lejrskoler næste skoleår, aflysning af skolefest næste
skoleår og sidst, men ikke mindst, har vi været nødt til at skære drastisk i antallet af
lærertimer, vi bruger på støtte til elever med udfordringer af den ene eller anden slags.
På trods af de voldsomme, beklagelige og mærkbare nedskæringer, viser vores budget
alligevel et stort, rødt minus på tre millioner kroner, hvilket er mere, end det rent faktisk må
overskrides med. Vi har dog fået dispensation til at have et større underskud, end reglerne
tilsiger. Vi blev med besparelserne derfor slået tilbage til udgangspunktet ved den nye
tildelingsmodel i 2015 – ja, faktisk ser det endda værre ud, end det gjorde dengang: Det vil
sige stor ulighed og forskel på serviceniveauet i forhold til elever og personale på skolerne
i Hjørring Kommune nu sammenholdt med besparelser, der har ramt vores børn i
omfattende grad. Det kan vi ikke stå inde for, og derfor har vi i bestyrelsen valgt ikke at
godkende skolens budget.
Hjørring Nordvestskole er i samme situation som os, og derfor satte vi os sammen i foråret
2019 og granskede tildelingsmodellen. Vi kunne konkludere, som vi allerede vidste fra

2015, at tildelingsmodellen skaber større forskelle mellem skolerne i Hjørring Kommune,
end man umiddelbart tænker, der bør være. Men vi kunne ikke analysere os frem til,
hvorfor konsekvenserne af modellen er, som de er. Modellen er simpelthen
uigennemskuelig. Derfor bad vi politikere og forvaltning om et møde, hvor vi fortalte om
vores frustration. Det resulterede i, at det politiske udvalg (BFU) bad om at få lavet en
analyse af tildelingsmodellen. Analysen er færdig og offentliggjort i juni 2019. Den
beskriver også, at tildelingsmodellen er uigennemskuelig:
KLK har haft adgang til det skriftlige materiale, der er udarbejdet i forbindelse med den
nuværende tildelingsmodel. Der findes ikke én samlet beskrivelse af den nuværende
model; Men et notat fra 2015 som beskriver modellen som den så ud dén gang. Siden da,
er der truffet beslutninger omkring rettelser af modellen uden, at dette er konsekvensrettet
i det oprindelige notat. Skal man forstå modellens tekniske opbygning kræver det derfor,
man læser på tværs af flere forskellige dokumenter, herunder politiske
beslutningsreferater.
Vi håber derfor, at Hjørring Kommune vil lave om på modellen eller lave en ny model, der
først og fremmest bliver gennemskuelig, som sikrer et mere ens serviceniveau for elever
og personale og som sikrer, at vi ikke ender i voldsomt økonomisk uføre for den mest
basale drift af en folkeskole.
Meget af skolebestyrelsens tid er derfor gået med at forholde sig til emner, der vedrører
økonomi og de konsekvenser, som det seneste, økonomiske indgreb desværre har ført
med sig.
Vi har dog også taget del i politkernes arbejde med de skolepolitiske mål, også selv om vi
synes, de er svære at leve op til med de økonomiske rammer, vi efterhånden har.
Vi har blandt andet holdt møde med alle elevrådsrepræsentanter, hvor nogle af de
skolepolitiske mål også er blevet diskuteret. Eleverne har blandt andet diskuteret sundhed
og fællesskab, og de ønsker generelt set mere bevægelse tænkt ind i undervisningen,
bedre kantinetilbud og bedre fysiske rammer for gruppearbejde på fællesarealer og
legemuligheder udendørs. Mange af elevernes ønsker er desværre ikke realistiske at
opfylde med den nuværende, tildelte økonomi.
Bestyrelsen har også udarbejdet et princip for klassedannelse og arbejder lige nu med at
lave et princip for lektier. Dette arbejde forventes afsluttet næste skoleår.
Bestyrelsen glæder sig over, at vi i sidste periode fik lavet værdiregelsæt for skolen, og at
disse værdier er synlige på såvel Muldbjerg- som Bagterp undervisningssted. Vi opfordrer
til, at værdierne tænkes ind i hver enkelt klasse ved opstart af det nye skoleår 2019/2020.
Til sidst skal sendes en kraftig opfordring til det politiske system om at være opmærksom
på de forhold, hvorunder skolerne tildeles økonomi, så vi i fremtiden kan tilbyde en
folkeskole af god og høj kvalitet, som er attraktiv for en bred målgruppe af børn uanset
hvilket skoledistrikt, de bor i.
God sommerferie til alle.
p.b.v.
Pia Haugaard,
formand, Hjørring Sydøstskole

