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Principper for ny budgettildelingsmodel  for 
skoler

1.MODELLENS BAGGRUND OG FORMÅL
Tildelingsmodellen skal bidrage til at skabe det bedst mulige grundlag for 
økonomisk styring på både skole- og SFO-området. Modellen skal opleves 
som enkel, gennemskuelig og fair, og bygge på virkelighedsnære 
forudsætninger, der afspejler hverdagen.

Den nye budgettildelingsmodel har til formål at styrke de 
budgetforudsætninger, modellerne er bygget op omkring, samt det 
decentrale kendskab og ejerskab til budgetforudsætningerne.

2. GRUNDLÆGGENDE MODELPRINCIPPER
Der gælder følgende grundprincipper for den nye budgettildelingsmodel:

• Så enkle og gennemsigtige som muligt
• Så omkostningsægte som muligt
• Så retfærdige som muligt - uden at være millimeterretfærdige
• Lette at forstå og kommunikere – helt fra central

administration til forældrebestyrelse
• Synliggør bindinger – lovgivningsmæssige og lokalpolitiske
• Indlagte incitamentsstrukturer der understøtter en
 sund økonomi og fokus på kerneopgaven
• Tildeling af nettobeløb og ”en pose penge”-logik

Skole = Østskolen, Vestskolen & Midtskolen.
Afdeling = Afdelinger på de tre skoler.

SÆRLIGT FOR SKOLER
Tildelingen til undervisning i folkeskolen sker i den nye tildelingsmodel på 
samme måde som i dag med udgangspunkt i antallet af klasser på hvert 
klassetrin. Der er endvidere en grundtildeling til ledelse og administration. 
Tildelingen til øvrig drift (alle øvrige opgaver) er i videst mulig grad gjort 
elevtalsbaseret.

3.1 OVERORDNET OPBYGNING
Budgettildelingsmodellerne er opbygget i en række del-modeller, der til 
sammen udgør den samlede tildelingsmodel. Del-modellerne er:

• Tildeling til undervisning/personale
• Tildeling til ledelse og administration
• Tildeling til øvrig drift, herunder særlige funktioner
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• Tildeling til specialklasser

Tildelingsmodellen indeholder en række baggrundsdata om skolernes elev- 
og klassetal samt en række forudsætninger, som anvendes i beregningen 
af det tildelte budget. 

I det følgende gennemgås beregningsprincipperne for hver af del-
modellerne. Helt grundlæggende skal det dog understreges, at der 
gælder en ”en pose penge”-logik, hvilket betyder at den konkrete 
udmøntning af budgettet, herunder beslutninger om eksempelvis lærernes 
undervisningstimetal, omfanget af udflugter og ekskursioner, beslutninger 
vedr. materialeindkøb mv. træffes af den enkelte budgetansvarlige leder.

3.2  UNDERVISNINGSTILDELING
Denne del af modellen beregner budgettet til dækning af lønudgifter 
vedrørende:

• Lærere og pædagoger i den fagopdelte og 
understøttende undervisning

• Vikardækning 

Beregningen af undervisningsudgifter tager udgangspunkt i det antal 
undervisningstimer, der jf. folkeskoleloven skal læses, ud fra den konkrete 
klassesammensætning i skolevæsnet i et givet skoleår. Beregningsmetoden 
skal sikre, at alle afdelinger kan læse det nødvendige timetal – uanset 
klassekvotienter. Beregningsmetoden tager dog udgangspunkt i, at 
klassedannelsen optimeres mest muligt på hver afdeling, med mindre 
andet er politisk besluttet.

Når timetallet til fagopdelt og understøttende undervisning er opgjort, 
beregnes det antal lærer- og pædagogstillinger, det vil kræve at læse 
timerne. Dette beregnes ud fra en forudsætning om, hvor mange 
undervisningstimer hhv. en lærer og en pædagog kan læse i hhv. den 
fagopdelte og den understøttende undervisning. Derefter ganges det 
beregnede antal lærer- og pædagogstillinger (i årsværk) med en årlig 
gennemsnitsløn for hver af de to stillingskategorier. Herved fremkommer 
lønbudgettet til almenundervisningen. Den beregnede lønsum tillægges 
endvidere 6 % til vikardækning.

Den anvendte gennemsnitsløn i tildelingsmodellen skal være udtryk for 
Faxe Kommunes faktiske gennemsnitlige lønudgifter for de ansatte 
medarbejdere på skoleområdet. Gennemsnitslønnen kontrolleres og 
opdateres derfor årligt ifm. budgetlægningen.

 
3.3 TILDELING TIL LEDELSE OG ADMINISTRATION
Løn til skoleleder (1 årsværk pr. skole) er ikke indeholdt i modellen, da disse 
aflønnes fra en central pulje i Center for Børn & Undervisning.

Ressourcetildelingen beregnes ud fra en grundnormering på 4 årsværk til 
øvrig ledelse pr. skole, så der sikres tilstedeværelse af afdelingsledelse og 
pædagogisk ledelse på alle afdelinger. Herudover tildeles 0,33 årsværk 
administrativ leder og 0,33 årsværk administrativ konsulent pr. skole. De 
facto går skolerne sammen og deles om hhv. 1 årsværk administrativ leder 
og 1 årsværk administrativ konsulent. Der tildeles 1 årsværk pr. afdeling til 
sekretær/øvrig administration. Den konkrete sammensætning af ledelses- 
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og administrationsteam besluttes dog af den enkelte skole, jf. ”en pose 
penge”-logikken.

Budgettildelingen beregnes ved at gange årsværk pr. hhv. skoleleder, 
afdelingsleder/øvrig ledelse og sekretærbistand med en gennemsnitlig årlig 
lønudgift.

3.4 TILDELING TIL ØVRIG DRIFT
Denne del af modellen beregner budgettet til dækning af alle øvrige 
driftsudgifter. Beløbet skal bl.a. dække:

• Linje- og profil – fast beløb pr. skole
• Øremærkede inklusionsmidler – fast beløb pr. skole
• Særlige opgaver, herunder kompensation for TR- og 
MED-arbejde – opdateres årligt
• Elevtalstildeling til undervisnings- og aktivitetsmidler, 
inventar, lejrskole, ekskursioner, holddeling, skolebibliotek mv.

Elevtalstildelingen er beregnet som en residual. Metoden sikrer, at den 
samlede budgetramme ikke overskrides, hvis udgifterne til de øvrige 
budgetposter øges. Residualen skal anvendes til alle de opgaver, 
aktiviteter og indkøb mv., der foregår i regi af skolen, og som ikke dækkes 
af undervisnings- og ledelses- og administrationstildelingen. 

 
3.5 TILDELING TIL SPECIALKLASSER
Ligesom til almenundervisningen, består budgettildelingen til 
specialklasserne af tre dele: undervisning, ledelse og administration samt 
øvrig drift. 

Undervisningstildelingen tager udgangspunkt i antallet af hold, dog med en 
forudsætning om et lavere elevtal pr. klasse end i almenklasserne. Faxe 
Kommune opererer med et elevtal pr. specialklasse på 9 elever. Med 
udgangspunkt heri beregnes, hvor mange hhv. fagopdelte og 
understøttende undervisningstimer, der skal leveres, og efter en omregning 
til årsværk af hhv. lærere og pædagoger, ganges en gennemsnitsløn på. 
Den beregnede lønsum tillægges herefter 6% til vikardækning.

Der tildeles 0,3 årsværk ledelse pr. afdeling, der har specialklasser.


