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Resume:
Det er meget positivt at kommunens økonomi er god og giver plads til kloge
investeringer.
De demografiske udfordringer på skoleområdet bør adresseres med ansvarligt blik
for fremtiden, så der politisk tages stilling til udviklingen på skoleområdet og de
udfordringer, der kommer, når elevtallet i kommunen falder yderligere.
Det vækker undren at den demografiske problemstilling ikke er behandlet yderligere
i materialet.
SB og MED efterlyser de bagvedliggende tal og forklaringer, når det på nuværende
tidspunkt ser ud til, at både skole og SFO skal drives for markant færre midler på
trods af stabilt elevtal på Rynkevangskolen.
I foråret, hvor vi lukkede skolerne pga. Corona fald børnetallet i SFO. Vi vil gerne
have børnetallet op igen og derfor er det bekymrende at SFO-taksten sættes op, når
takster på børneområdet i øvrigt sættes ned.

Kloge anlægsinvesteringer. Der kan med fordel investeres i mere tidssvarende,
bæredygtige og attraktive fysiske rammer på skoleområdet.

Generelt

Materialet virker for stort utilgængeligt for skolebestyrelsen. Det kunne være en fordel
med en læsevejledning, der henleder opmærksomheden på de punkter med størst relevans
for skolebestyrelsens arbejde.
Demografireguleringer

Det faldende børnetal på skoleområdet i KK bør kalde på politisk opmærksom, da den
samlede tildeling til området falder. Selvom Rynkevangskolen skoledistrikt s prognose for
børnetal viser svag stigning de kommende år, er det bekymrende at den samlede pulje
til skoleområdet bliver mindre og ”smøres tyndt ud”. Alt andet lige betyder det fal d i de
ressourcer, vi skal løfte kerneopgaven med her på skolen.
Kon t a kt
1/2

NOTAT

Der er fortsat behov for en passende ressourcefordeling for at løfte de komplekse og
krævende opgaver skolerne fortsat står med.
Kloge anlægsinvesteringer

Rynkevangskolen gennemgik for en del år siden en renovering, men tidens tand begynder
at vise sig på lokaler og bygninger. Det bliver nødvendigt at have for øje, at skolen med et
svagt stigende elevtal, også i de kommende år fremstår med fysiske rammer, som afspejler
og hæver kvaliteten i løsningen af kerneopgaven. Det ude af skolens hænder at allokere
anlægsmidler til denne vigtige opgave og det bør have politisk fokus at folkeskolen fremstår
som et værdigt og attraktivt skoletilbud i lokalområdet.
Der ønskes drøftelser af hvordan vi i fællesskab med langsigtede planer og kloge
anlægsinvesteringer i skolens fysiske rammer kan fremme mulighederne for at øge faglighed
ved gennemførelse af større variation i undervisningen, mere bevægelse, mere
udeundervisning og mere praksisfaglighed.
Desuden vil kloge og attraktive løsninger for folkeskolerne medføre at flere forældre vil
opfatte folkeskolerne som et attraktivt tilbud og dermed vil kunne fastholdes med en
elevgruppe, der afspejler sammensætningen i skoledistriktet.
Derudover har vi flg. forslag i relation til decentral økonomistyring på skolerne.

I forbindelse med regnskab 2020 har der vist sig en uhensigtsmæssighed i den måde
ressourcefordelingsmodellen fungerer, når forældre til nye 0. klasser flytter til andre
skoledistrikter efter skoletildeling . Aktuelt betyder det at Rynkevangskolen ikke som
planlagt og forventet får midler til to 0. klasser. Den viden kommer så sent at det er meget
svært at rette op på i forhold til regnskabsafslutning. Der kan med fordel ses på om
styrelsesvedtægt kan formuleres mere hensigtsmæssigt i forhold til økonomistyring.
Derudover har vi en bekymring vedr. at skolens elever ikke afspejler sammensætningen i
skoledistriktet og at der kan ske en skævvridning med f.eks. en overrepræsentation af
ressourcekrævende dyslektikere eller elever med dansksproglige udfordringer.
Michael Olsen
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