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1. Gennemgang af budget 2019. Se vedhæftede. 

Budgettet for 2019 blev gennemgået. Kirstinebjergskolen er af Forvaltningen tildelt 3,3 mio. mindre i 

budget i forhold til 2018. Udgiften til Frederiksodde er steget med 1,7 mio., hvilket giver en samlet udgift på 

16,6 mio. Kirstinebjergskolen har haft elevnedgang siden budgettet for 2019 blev meldt ud, hvilket har en 

negativ indvirkning på budgettet. Derudover er Kirstinebjergskolen nødsaget til at skulle lave en række 

investeringer, herunder blandt andet indkøb af IT devices, inventarer og toiletter. Det betyder at 

Kirstinebjergskolen i budget 2019 skal finde besparelser for 5,4 mio.   

Vedrørende merudgift til Frederiksodde, udtrykker Jens Hoffman sin bekymring omkring den økonomiske 

model, der anvendes ved Fredericia kommune.  

”Jeg synes det er urimeligt at skolen skal betale spare så meget fordi man, ud fra gode intentioner, 

sender børn til Frederiksodde. Jeg VED, at før skolen visiterer børn til Frederiksodde er ALT forsøgt, og 

nogle af børnene har måske splittet klassen ad, været konstant i problemer og skabt nedbrud og 

ødelæggelse. Det hedder INKLUSION. Inklusion kan ødelægge alle berørte parter; barnet selv, de andre 

børn i klassen, medarbejdere. 

Jeg synes det er fint at børnene forsøges beholdt i skolen, men når økonomien spiller så kraftig en rolle 

bliver jeg bange. Jeg frygter, at hvis barnet beholdes for længe i nogle rammer som ikke støtter barnet 

er jeg bange for at der kan ske uoprettelige, langvarige skader. 

Jeg synes det er OK, at der er indbygget en incitamentsstruktur til at beholde børnene, men på et 

tidspunkt må man stoppe. Jeg mener det er gået for vidt. At skolen skal skære ned fordi der tilfældigvis 

bor børn i distriktet som skal visiteres synes jeg er absurd. Man kan godt indeholde nogle børn med 

diagnoser i skolebudgettet, men på et tidspunkt (som skal være tidligere) skal de overgå de til 

kommunens budget.   

Det store overload i familieafdelingen giver sig tydeligt udtryk her i vores budgetoverskridelse. Jeg 

håber der er nogle til at tale familieafdelingens sag overfor økonomiudvalget i kommunen. 

Jeg kan ikke overskue, at vi skal finde besparelser år efter år. Jeg vil køre denne her sag overfor 

politikerne”.  
 

2. Gennemgang af katalog udvisende mulige besparelser i forbindelse med budget 2019. Se 

vedhæftede.  
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Ledelsen og skolebestyrelsens økonomiudvalg har udarbejdet et katalog over mulige besparelser ved 

Kirstinebjergskolen. Dette katalog blev gennemgået på mødet. Skolebestyrelsen har herudfra besluttet, 

hvordan besparelserne skal udmøntes.  

Skolebestyrelsen har besluttet at både skole- såvel som fritidsdelen skal være med til at finansiere 

besparelserne ved Kirstinebjergskolen. Den procentvise besparelse for hele Kirstinebjergskolen er på 5,5 % i 

forhold til 2018 budgettet. Det vil sige at Fritid vil skulle finansiere besparelser for 1.000.000 kr. 

Det laves 4 klassesammenlægninger. 2 stk. 8. klasser på Afdeling Havepladsvej lægges sammen. Blev 

iværksat allerede i december 2018. 3 stk. 3. klasser sammenlægges til to klasser på Afdeling Høgevej. Der 

oprettes kun 5 klasser på 0. årgang fra skoleåret 2019-2020. Klassesammenlægningerne giver til sammen 

en besparelse på 2.000.000 kr.  

Der nedlægges 1 lederstilling i lederteamet ved Kirstinebjergskolen, så lederteamet reduceres fra 13 ledere 

til 12 ledere. Nedlæggelsen giver en besparelse på 600.000 kr.  

Skolebestyrelsen accepterer et lavere serviceniveau i forbindelse med PLUC aktiviteter. Der findes 

besparelser ved PLUC på minimum 375.000 kr. Der vil blive gennemført en mere detaljeret beregning på 

hvordan besparelsen udmøntes.  

Musical på mellemtrin ændres fra at blive gennemført hver 2. år til hver 3. år. Det giver en besparelse på 

70.000kr.  

Der konverteres undervisningstid til tilsynstid. Den samlede besparelse skal være 1.000.000. Der vil blive 

gennemført en mere detaljeret beregning på, hvordan besparelsen kan udmøntes og hvordan den fordeles 

på tværs af Kirstinebjergskolen.  

Kirstinebjergskolen har i øjeblikket en vakant fritidslederstilling. Bemandingen af denne stilling udsættes til 

efter sommerferien. Det vil have en positiv effekt på budgettet på 350.000kr. Denne besparelse skal dog 

drøftes med Forvaltningen og evt. BUPL.   

Der er fundet besparelser for totalt: 5.395.000  

Forvaltningen har meldt ud, at de til temperaturmålingen afsatte midler, vil blive tilført skolerne. Det drejer 

sig om et total beløb på 6.000.000 kr. Det vil for Kirstinebjergskolen dreje sig om et beløn på ca. 2.000.000 

mio. kr. Det vil få en positiv effekt på budgettet. Den præcise effekt afhænger dog af, hvordan tildelingen 

bliver. Hvis Forvaltningen øremærker midlerne til noget specifikt, vil Kirstinebjergskolen have mindre 

mulighed for at anvende midlerne som en del af besparelserne. Derfor vil den endelige udmelding omkring 

besparelser først komme, når Forvaltningen har meldt ud omkring, hvordan de agter at tildele midlerne fra 

temperaturmålingen.    
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3. Evt.  

NIL.  

  


