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Siden sidst
Mobil i skolen
• Det blev diskuteret, om der var en
tredje vej - en norm - fremfor
forbud eller ingen regler med
udgangspunkt i foredrag af Jesper
Tække, Lektor i medievidenskab ved
Aarhus Universitet. Han har forsket
i emnet. Dertil artikler fra
folkeskolen.dk.
• Det blev besluttet at skolen sætter
nogle forsøg i gang.
• I januar tages det op igen.

Skoleledelse
• Morten er konstitueret skoleleder
på Hyllehøjskolen i en midlertidig
stilling..
• Der er nu slået en stilling som
skoleleder op på Hyllehøjskolen.
• Morten Bonde kan således være
tilbage på Lillebæltskolen i marts.
• Indtil da er Tabita Kyster
fungerende skoleleder.

Aktuel debat: Skoleøkonomi og nedskæringer
Kære elever, forældre og medarbejdere
Som I jo måske allerede er orienteret om via pressen, har Middelfart byråd vedtaget et budgetforlig,
der har ganske alvorlige konsekvenser for folkeskolerne i Middelfart. Således er vi også på
Lillebæltskolen ramt af den besparelse, som Skolebestyrelsen i et høringssvar i august estimerede til
ca. 12 mio. for alle folkeskoler i Middelfart. Forliget medførte driftsbesparelse på ca. 8 mio.

Faktabox
Budget 2018

Lillebæltskolen rammes dog ikke så hårdt som andre skoler, hvilket skyldes, at vi har haft en tilgang til
skolen på 44 elever inden for det sidste år. Det løfter økonomien betragteligt og er positivt. Omvendt
betyder det også, at vi har meget store klasser. 2/3 af klasserne har 25 elever eller flere.
Vores budget tillader kun i meget begrænset omfang, at der er 2-lærer-ordning i klasserne. Der er
ganske enkelt for få lærere, pædagoger og teknisk administrativt personale. Det er skolebestyrelses
opfattelse, at kvaliteten i hverdagen er truet. Lillebæltskolen planlægger med reduceret antal fagdage
og fremadrettet overvejer vi også fællesarrangementer i ”bånd” . Alt sammen for at spare. Vi har i
forvejen begrænset skole-hjem-samarbejde og ingen lejrskoler.
Den 6. december har byrådet meddelt, at besparelsen reduceres, men der er tale om en besparelse.
Løst estimeret er den samlede driftsbesparelse 3 mio. i et budget, der ikke har udviklet sig de sidste
mange år. Der er ikke mere at skære på er vores holdning i Skolebestyrelsen.
I høringssvaret fra august 2018 har vi og andre skoler gjort byrådet opmærksom på dette forhold.
Skolebestyrelsen på Lillebæltskolen arbejder aktivt og vedholdende sammen med skolens ledelse og
personale for at sikre skolens fortsatte drift og kvalitet fremadrettet i så vid udstrækning som muligt.
Derudover arbejder alle bestyrelser i Middelfart sammen om at få byrådet i dialog om budgettet. Vi
arbejder hårdt på at få dem til at forholde sig til de konsekvenser deres prioriteringer har for vores
skole, og vi håber således på positive ændringer fremadrettet

Lillebæltskolens Budget 2018 er 24 mio.
Heraf udgør ca. 20 mio. løn. Resten
finansierer specialtilbud uden for skolen,
grunde og bygninger (indvendig
vedligeholdelse, el, vand og varme),
materialer, og administrationsudgifter.
Lærerne kan ikke undervise mere end de
gør nu. Det er overenskomstbestemt.
Budgetårene fra 2020 -2022 ser værre ud
rent økonomisk. Byrådet har ikke fremlagt
en plan for disse år andet end at se på
skoledistrikter, jvf.. Byrådets udspil af 6.
december 2018.
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Besøg af skoleudvalg - Den 23. oktober havde skolen besøg af skoleudvalget. Vi gjorde naturligvis
opmærksom på den anstrengte økonomi og nedslidte faglokaler, men vi havde en god og konstruktiv dialog
med et positivt skoleudvalg.
Vi gjorde opmærksom på at forældrene gør et kæmpearbejde for den sociale trivsel på skolen:
 Forældrerådsmøder,3-4 pr. år
 Trivselsgrupper
 3-4 klassearrangementer pr. år
 6. Klasser arrangerer: Klynge C fest
 8: klasse: Lejetur: 75.000 kr.- 85.000 kr.
 9: Klasser: Afslutningsfest (måske en nyskabelse)

Der er foretaget en trivselsundersøgelse blandt skolens
personale.
Der opleves øget forældrechikane. Det er et grimt ord, der dækker
over flere emner: Tonen i henvendelser, Grim tone/personligt,
pludselige møder på skolen mm.
Skolens sikkerhedsudvalg har udvalgt det som et fokusområde ,
der arbejdes videre med.
Bak op om - og tag hensyn til - skolens personale

Har du forslag til emner, punkter, tiltag m.m. Som du ønsker drøftet, så kontakt
skolebestyrelsen
Husk du er altid velkommen til at kontakte os.
Glædelig jul
Skolebestyrelsen

Lillebæltskolens værdigrundlag endeligt vedtaget i Skolebestyrelsen den 17/9 2018
efter en lang og grundig proces med involvering af elever, personale og 2forældre.

