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Resume 

På baggrund af opsamlede kommentarer og ønsker fra forskellige kontraktholdere har Fagsekretariatet 
Børn og Unge udarbejdet forslag til ændringer i de nuværende tildelingsmodeller for skoleområdet. Der er 
tale ændringer i forhold til inklusionspuljen samt ændret tildeling i ledelsestid, fagopdelt undervisning og 
tildeling til DSA-området (Dansk Som Andetsprog) uden for modtageklassetilbuddet. 
  
Ændringerne i inklusionsmodellen er en udvikling og tilretning af tidligere vedtagne modeller for fordeling 
af ressourcerne til specialundervisning. 

 
Sagsfremstilling 
Inklusionsmidler 
Siden skoleåret 2009/10 har skolerne fået tildelt en særlig inklusionspulje ud fra en model bestående af 
en grundtildeling, en tildeling på grundlag af elever i skoledistriktet og en tildeling på grundlag af elever i 

skoledistriktet kombineret med en socioøkonomisk faktor. Tildelingen er en bruttotildeling med fradrag 

for elever i særlige tilbud. Modellen omfattede oprindelig kun elever i 0. – 6. klasse, og flere skoler indgik 
ikke ved beregningen af fradrag. Modellen blev justeret med virkning fra skoleåret 2013/14, fradraget 
blev øget, den socioøkonomiske faktor kom til at bestå af flere elementer, modellen kom til at gælde 0. – 
9. klasse og den socioøkonomiske faktor blev hævet, så den samlede bruttotildeling fordeles med 5% i 
grundtildeling, 65% efter antal elever med bopæl i skoledistriktet og 30% ud fra elevtal kombineret med 
den socioøkonomiske faktor. Samtidig blev antallet af skoler, der var undtaget for fradrag reduceret, så 
kun Dybkær Specialskole, Stensagerskolen og Hørningskolen ikke medfører fradrag for skolerne. 

  
Aktuelt er der en bruttopulje til fordeling på skolerne på ca. 46,6 mio. kr., fradraget udgør ca. 133.000 
kr. pr. elev. Efter fradrag har skolerne i skoleåret 2016/17 en samlet nettotildeling på ca. 17,6 mio. kr. 
  
Skolelederne har påpeget, at modellen ikke tager højde for elever fra andre skoledistrikter og elever fra 
andre kommuner samt udfordringer i forhold til elever, der modtages i 7. klasse fra skoler, der ikke har 
overbygning. Fagsekretariatet Børn og Unge har arbejdet med disse problemstillinger og foretaget 

vurdering af skoletilbud med fradrag og skoletilbud uden fradrag i modellen. Fagsekretariatet har på 
baggrund heraf udarbejdet følgende forslag til ændringer af modellen, der har været drøftet med 

skolelederne: 
  

 Ændring af betydningen af den socioøkonomiske faktor - Den socioøkonomiske faktor ændres, så den får 
større betydning i bruttotildelingen. Tildelingen efter den socioøkonomiske faktor foreslås ændret fra 

30% til 35%. Ændringen vil medføre, at 2 skoler ud fra aktuel fordeling af elever, vil få en øget tildeling 
på ca. 120.000 kr., den største reduktion er ca. 50.000 kr. De fleste skoler vil med en ændret vægtning 
af den socioøkonomiske faktor få en lidt mindre samlet tildeling. De 2 skoler, der vil få en større 
tildeling, er skoler, der har en betydelig udfordring, der afspejles i den højere socioøkonomiske faktor. 

  

 Elever i 7. klasse tæller 50% i såvel tildeling som fradrag på overbygningsskole og afleverende 
distriktsskole - I forhold til overgang fra 6. klasse til overbygningsskole kan der være et manglende 
incitament på de små skoler til at beholde eleverne i hele 6. klasse. Når den særlige inklusionspulje er 
fordelt efter forholdene pr. 5. september, er der ikke længere samme økonomiske incitament til at 

arbejde med inklusion for elever med særlige behov. For at bibeholde et incitament til fortsat inklusion 
på skoler uden overbygning, kunne en mulig løsning være, at eleverne i 7. klasse tæller 50% i tildeling 
og fradrag på både overbygningsskole og den skole, der har eleverne i 6. klasse. De 2 skoler med 
overbygning for elever fra skoler uden overbygning vil få en ændret tildeling. Niels Ebbesen Skolen vil få 
en øget tildeling ved en ændring af modellen, mens Mølleskolen vil få reduceret tildelingen. Dette viser, 
at der ikke er en generel tendens til at sende elever i specialtilbud, selv om der ikke er et økonomisk 
incitament til at beholde eleverne i det almene. Kun en af de mindre skoler vil få et øget fradrag. 

  



 Alle skoleplaceringer giver fradrag i modellen - Skoleplacering på Gødvad Specialskole, Stensagerskolen 
og Hørningskolen medfører ikke fradrag i den nuværende model. En af grundene til, at de tre skoler er 
undtaget for fradrag er, at der vil være nogle elever, der allerede ved skolestart har behov for et 

specialtilbud. I forbindelse med visitation af skolestartere visiteres ikke kun til de 3 skoler, men til alle 
typer af specialtilbud. Næsten alle elever, der er visiteret til et specialtilbud, har så store udfordringer, at 
de vil forblive i specialtilbuddene resten af skoletiden. Det samme gælder i den løbende visitation, hvor 
elever fra almenområdet i skoleforløbet visiteres til skoler, der ikke medfører fradrag i modellen. Fra 
2011/12 til 16/17 er der et fald i antal elever i tilbud i de tre skoler fra 65 til 58 elever. Der forventes et 
yderligere fald på 5 elever til kommende skoleår. Det foreslås derfor, at alle tilbud medfører fradrag i 
modellen. Dette vil øge bruttotildelingen med ca. 5 mio. kr. i puljen til almenområdet, mens 

nettotildelingen er uændret. Der er således blot tale om en omfordeling af nettotildelingen, der imidlertid 
vil betyde en reduktion for nogle skoler. Den skole, der får den største reduktion, vil få tildelt næsten 
600.000 kr. mindre ud fra den aktuelle fordeling af elever. Derfor foreslås, at denne ændring af modellen 
sker over 4 år, så der bliver en omstillingsperiode. I denne periode kan der samtidig også ske en 
ændring i antallet af elever, der sker fradrag for. Ændringen vil også medføre, at de skoler, der har det 
største fradrag, vil få en øget nettotildeling, da de kun har få elever på de skoler, der er undtaget for 

fradrag. Ved den foreslåede ændring, kommer den enkelte skole til at betale ca. 133.000 kr. pr. elev, 
uanset om eleven er i specialklasse (de billigste tilbud), eller er visiteret til de dyreste specialtilbud, der i 
øjeblikket ikke er fradrag for. 

  

 Tildeling til elever fra andet skoledistrikt - I forbindelse med frit skolevalg og for enkelte skoler også 
ændring af skoledistrikterne, har nogle skoler et større antal elever fra andre skoledistrikter. Modellen 
tildeler ingen midler til disse elever. For nogle af de elever, hvor der er valgt et andet skoledistrikt, er 
der i skoleforløbet valgt en anden distriktsskole, fordi elever havde nogle udfordringer på distriktsskolen. 
Det foreslås, at de skoler, der har et nettoelevtal fra andre skoledistrikter tildeles 2.500 kr. pr. elev for 

positivt nettoelevtal fra andre distrikter. P.t. har 5 skoler et positivt netttoelevtal i forhold til andre 
skoledistrikter. Samlet vil der blive tale om en mertildeling på 650.000 kr. Beløbet på 2.500 kr. svarer til 
det beløb, der via modellen netto tildeles pr. elev. 

  

 Tildeling til elever fra andre kommuner - Elever fra andre kommuner indgår ikke i tildelingen via den 

særlige inklusionspulje. De fleste skoler har kun få elever fra andre kommuner. Antallet er meget skævt 
fordelt, således har Voerladegård Skole det højeste antal elever fra andre kommuner. Mere end ¼ af det 
samlede antal elever fra andre kommuner i almenrådet i Skanderborg Kommune går i Voerladegård 
Skole. Der foreslås en tildeling pr. elev på 2.500 kr., hvilket vil medføre en samlet merudgift på 350.000 

kr., der dog fuldt ud kan dækkes af den betaling, der modtages fra elevernes bopælskommuner. 
Ændringer af ressourcetildelingerne til skolerne. De foreslåede ændringer i tildeling til inklusionsarbejdet 
medfører en øget nettotildeling på ca. 1 mill. kr. Udgiften finansieres indenfor eksisterende 
skolebevilling. 

  
Ledelsestid 
I den nuværende timetildelingsmodel til skolerne tildeles ledelsestiden med en grundtildeling på 37 timer 
pr. uge og 47,25 timer pr. år pr. ansat. Samtidig er skolerne sikret en tildeling på minimum 1,4 stillinger. 

Denne tildeling giver en stor forskel i tildelingen. Målt pr. elev har den mindste skole 5,5 gange så meget 
ledelsestid som den største skole. 
  
Tildelingen til ledelsestid foreslås ændret, så grundtildelingen bliver 20 timer pr. uge, tildelingen pr. ansat 

pr. år bliver 55,5 og som ny tildeling indføres en tildeling pr. elev på 1,2 timer pr. år. Samtidig ændres 
minimumtildelingen, så alle skoler har mindst en fuldtidsstilling til ledelse. Dette vil medføre, at den 
mindste skole kun får tildelt 3,3 gange så meget ledelsestid målt pr. elev som den største skole. 

  
Flere skoleledere fra de mindre skoler, der er ledere både af daginstitution og skole, har fremført, at der 
også er ledelsesopgaver i tilknytning til daginstitutionsdelen. Timetildelingsmodellens tildeling af 
ledelsestid indeholder kun den ledelse, der knytter sig til undervisningen og den overordnede ledelse 
knyttet til fritidstilbud etableret i henhold til folkeskoleloven. Ledelsesopgaven i forhold til 



daginstitutionsområdet finansieres af de midler, der tildeles den enkelte daginstitution. De mindste 

skoler, hvor skolelederen er leder af både skole og daginstitution, har med en ændret tildeling 
vedrørende skoledelen fortsat mulighed for at etablere et ledelsesteam på den enkelte skole, når der er 
ledelsesfunktioner for såvel skoledelen, fritidsdelen i henhold til folkeskoleloven og daginstitutionsdelen. 
  
Ændringen af tildelingen til ledelsestid er udgiftsneutral. Der er alene tale om en omfordeling af 

ledelsestiden, der medfører en reduktion på 0,40 stilling for den mindste skole og en forøgelse af 
tildelingen på 0,56 stilling for den største skole. Øvrige skolers tildeling ændres inden for dette område. 
  
Generel mertildeling til undervisningsopgaven 
Der foreslås en generel mertildeling til undervisningsopgaven på 0,5 time pr. elev til den fagopdelte 
undervisning for den del af elevtallet, der ligger ud over gennemsnitlig 14 elever pr. klassetrin. Dette vil 

give en samlet mertildeling på 3,5 lærerstillinger, hvor den mindste skoler ikke får tildelt ekstra 
ressourcer, og den største skole får tilført 0,56 lærerstillinger. I den samlede ressourcetildeling til 
undervisning inkl. ledelse, får den mindste skole en tildeling på 1,8 gange den største skoles tildeling pr. 
elev. 3,5 ekstra lærerstillinger svarer til en merudgift på 1,8 mio. kr. på årsbasis, der kan finansieres 
inden for skolebevillingen. 
  

Ekstra tildeling til elever, der ikke er danske statsborgere - DSA 

Der foreslås en tildeling på 3.500 kr. pr. elev i almenområdet, der ikke har dansk statsborgerskab. Især 
skoler med modtageklasser, har mange elever i almenområdet, da mange elever efter modtageklassen 
ikke forbliver på den skole, de har gået i modtageklasse på. Selv om eleverne ikke er i modtageklassen, 
kan eleverne stadig have nogle udfordringer, der kræver en ekstra støtte. Det ekstra beløb tildeles ikke 
til eleverne, så længe de går i modtageklasse. Tildelingen vil på årsbasis medføre en merudgift på 
950.000 kr., der kan finansieres inden for skolebevillingen. 
  

Chefkonsulenten for skoler og specialundervisning deltager under punktets behandling i Undervisnings- 
og Børneudvalget. 
  
  
Supplerende sagsfremstilling til mødet i Undervisnings- og Børneudvalget den 6. april 2017: 
  

Til brug for sagens videre behandling er der udarbejdet følgende bilag: 
  

 Bilag 1 - Opgørelse over den gennemsnitlige tildeling pr. elev ved opdelt på modeller 

 Bilag 2 - Skolernes indberetning til UNI-C vedr. anvendt ledelsestid i skoleåret 2016/17 (talmaterialet 

skal tages med visse forbehold - disse vil blive uddybet på udvalgsmødet) 

 Bilag 3 - Opgørelse over skoler og klubbers akkumulerede gæld/opsparing. 

 
Økonomi 
De foreslåede ændringer i tildelingsmodellerne vil medføre en øget nettotildeling på i alt ca. 3,8 mio. kr. 

Merudgiften kan finansieres indenfor eksisterende skolebevilling. 
 
Indstilling 
Børne- og ungechefen indstiller, 
  

 at de foreslåede ændringer i tildeling af midler for inklusionsarbejdet godkendes til høring 

 at de forslåede ændringer i tildeling af ledelsestid for skoleområdet godkendes til høring 

 at den forslåede mertildeling for den fagdelte undervisning godkendes til høring 



 at den foreslåede mertildeling til DSA området godkendes til høring 

 at de godkendte ændringer i tildeling sendes i høring i skolebestyrelserne. 

  

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet. 
 
Beslutning 
Fraværende: Jens Grønlund og Henrik Müller 
  
Byrådet vedtog, 
  

 at godkende de foreslåede ændringer i tildeling af midler for inklusionsarbejdet til høring 

 at de foreslåede ændringer i tildeling af ledelsestid for skoleområdet ikke godkendes til høring, men at 

den eksisterende tildeling til ledelsestid fastholdes p.t. 

 at godkende den foreslåede mertildeling for den fagdelte undervisning til høring 

 at godkende den foreslåede mertildeling til DSA området til høring 

 at de godkendte ændringer i tildeling sendes i høring i relevante MED-udvalg, hos skolebestyrelserne og 

hos Ungdomsrådet.  

  
  
Økonomiudvalget, 19. april 2017, pkt. 108: 

  

Økonomiudvalget vedtog at indstille til Byrådet, 
  

 at de foreslåede ændringer i tildeling af midler for inklusionsarbejdet godkendes til høring 

 at de forslåede ændringer i tildeling af ledelsestid for skoleområdet ikke godkendes til høring, men at 

den eksisterende tildeling til ledelsestid fastholdes p.t. 

 at den forslåede mertildeling for den fagdelte undervisning godkendes til høring 

 at den foreslåede mertildeling til DSA området godkendes til høring 

 at de godkendte ændringer i tildeling sendes i høring i relevante MED-udvalg, hos skolebestyrelserne og 

hos Ungdomsrådet.  

  
  
Undervisnings- og Børneudvalget, 6. april 2017, pkt. 54: 

  
Fraværende: Frands Fischer 



  

Undervisnings- og Børneudvalget vedtog at indstille, 
  

 at de foreslåede ændringer i tildeling af midler for inklusionsarbejdet godkendes til høring 

 at de forslåede ændringer i tildeling af ledelsestid for skoleområdet ikke godkendes til høring, men at 

den eksisterende tildeling til ledelsestid fastholdes p.t. 

 at den forslåede mertildeling for den fagdelte undervisning godkendes til høring 

 at den foreslåede mertildeling til DSA området godkendes til høring 

 at de godkendte ændringer i tildeling sendes i høring i skolebestyrelserne. 

  
Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet. 
  
  
Undervisnings- og Børneudvalgets møde den 9. marts 2017, pkt. 34 
  
Chefkonsulent Torben Steen gennemgik indledningsvis forslaget til en ny tildelingsmodel. Gennemgangen 

er vedhæftet referatet. 
  
Undervisnings- og Børneudvalget vedtog, 
  

 at anmode administrationen om 

o en opgørelse over udgifterne fordelt pr. elev i den justerede tildelingsmodel 

o et overblik over anvendt ledelsestid på de enkelte skoler 

 at sagen genoptages på næstkommende møde. 
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