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Arbejdstidsopgørelse 
Skoleåret nærmer sig sin afslutning. I den forbindelse skal vi henlede opmærksomheden på, at alle lærere 

og børnehaveklasseledere har krav på en arbejdstidsopgørelse. Skolelederen skal, til den enkelte, 

fremlægge en opgørelse over skoleårets arbejdstid mv. Opgørelsen skal indeholde oplysninger om årets 

samlede arbejdstid, antal undervisningstimer og evt. ulempegodtgørelse. Opgørelsen skal udleveres snarest 

muligt efter skoleårets afslutning. 

Skive Kommunes budget 2017. 
De forskellige serviceområder i Skive Kommune skal også i år fremlægge reduktionsforslag på 1 % Selvom 

kassebeholdningen efterhånden er enorm, over 400 mio. kr., så fortsætter byrådet med at ”spare” Det kan 

virke besynderligt, men der er intet at stille op, reduktionsforslagene skal fremlægges. Vi kan så håbe, at 

man i den sidste ende beslutter sig for ikke at reducere yderligere på skoleområdet. I forvejen har 

skolevæsenet ”afleveret” kroner til kommunekassen. Man forventer 41 færre elever næste år, og det giver 

en reduktion på ca. 1,4 mio. kr. Derudover er der reduceret med godt en halv procent, til det byrådet kalder 

”bedre udnyttelse af resurserne”. Dette beløber sig til ca. 2,4 mio. kr. Altså er skolevæsenet allerede blevet 

reduceret med omkring 3,8 mio. kr. i næste års budget.  

Ny organisering i Kultur- og familieforvaltningen. 
1. september mister skoleafdelingen i en forsøgsperiode på godt et år sin skolechef. Til den tid vil Jens Kvist 

være både dagtilbud- og skolechef. Det betyder så også, at souschef Mette Nielsen vil overtage nogle af 

skolechefens hidtidige kompetenceområder. Om det vil være en fordel vil tiden vise, men kredsstyrelsen er 

meget betænkelig ved konstruktionen. Vi er af den klare opfattelse, at skoleområdet er så stort og vigtigt et 

område, at det bør opretholde sin egen skolechef. 

Modtagelsesklasser 
Børne- og familieudvalget ønsker en omlægning af tosprogsundervisningen i Skive Kommune. De vil ganske 

vist opretholde modtagerklassekompetencen på Skivehus Skole, men vil i princippet tilknytte den 

tosprogede elev til distriksskolen. Det er efter kredsstyrelsen opfattelse ikke den rigtige model. De 

allerfleste nytilkomne tosprogede elever har brug for at møde eksperter i tosprogsundervisning. Det har 

man pt. kun på Skivehus Skole. Derfor bør modtageklassesystemet, som vi kender det i dag, opretholdes, 

evt. med satellitter på andre skoler. 

 


