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Skive Kommunes budget 2017. 
De forskellige serviceområder i Skive Kommune skal i år fremlægge reduktionsforslag på 1,5 % Dertil skal 

muligvis lægges en yderligere reduktion på ca. 0,5 % til det der hedder ”bedre udnyttelse af resurserne” 

Forvaltningen har svært ved at ”finde på” nye områder til reduktioner på skoleområdet, derfor har man 

denne gang peget på strukturændringer, som eneste løsning på en reduktion på 10,5 mio. kr. Kredsstyrelsen 

er enig i, at hvis der skal findes besparelser i det omfang, så er strukturændringer eneste løsning. 

Kredsstyrelsen udgiver i år et antal budgetorienteringer, der forsøger at problematisere forskellige forhold i 

relation til budgetarbejdet i Skive Kommune. 

Opgaveoversigter. 
I denne tid arbejdes der med udarbejdelsen af næste skoleårs opgaveoversigter. I den forbindelse er det 

vigtigt for kredsstyrelsen at påpege, at udarbejdelsen sker i et samarbejde mellem skoleleder og den enkelte 

lærer/børnehaveklasseleder. Alle har ret til en samtale med lederen om opgaveoversigten, og her vil vi 

foreslå at følgende indgår i samtalen: 

 Antallet af undervisningstimer og den nødvendige tid til forberedelse og efterbehandling 

 Hvilke tidspunkter er ”fredet” til forberedelse? 

 Er der overensstemmelse mellem arbejdsopgaverne og den samlede arbejdstid? 

 Vil der blive tillagt vikartimer i løbet af skoleåret? 

 Kan der flekses og evt. på hvilke tidspunkter? 

Arbejdstidsopgørelse 
Et andet vigtigt dokument i forbindelse med skoleårets afslutning er arbejdstidsopgørelsen. Skolelederen 

skal, til den enkelte, fremlægge en opgørelse over dette skoleårs arbejdstid mv. Opgørelsen skal indeholde 

oplysninger om årets samlede arbejdstid, antal undervisningstimer og evt. ulempegodtgørelse. Opgørelsen 

skal udleveres snarest muligt efter skoleårets afslutning. 

OK 18 
Medlemsdebatten om næste års overenskomstforhandlinger har tydeligt vist, at arbejdstid og arbejdsvilkår 

er højest prioriteret hos vore medlemmer. Der er et stort ønske om en fælles aftale på enten central eller 

lokalt niveau. De endelige krav vil blive vedtaget på kongressen i oktober måned, og snart derefter vil 

forhandlingerne gå i gang. 

 


