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Høring om forslag til ny budgettildelingsmodel på 

skoleområdet fra den 1. maj 2019. 

 
Børn & Læringsudvalget har på sit møde den 28. november besluttet at 

sende 5 alternative forslag (benævnt model 1, model 2, model 3, model 4 

og model 5) til ny budgettildelingsmodel på skoleområdet i høring.  

 

Budgettildelingsmodel:  

 
Der er i samarbejde med BDO rådgivnings- og revisionsvirksomhed 

udarbejdet forslag til ny budgettildelingsmodel for skolerne. Formålet er at 

skabe det bedst mulige grundlag for økonomisk styring på skoleområdet.  

De grundlæggende krav til modellen er, at den skal opleves som enkel, 

gennemskuelig og fair. Og modellen skal bygge på virkelighedsnære 

forudsætninger, der afspejler skolernes hverdag.  

En god og gennemskuelig model er et vigtigt værktøj til, at skolerne kan 

koncentrere sig om at arbejde med mål og indhold for en god skole, hvor 

omdrejningspunktet er elevernes læring og trivsel samt medarbejdernes 

faglighed og trivsel. 

 

Modellernes opbygning: 
 

De 5 modeller for skoleområdet er bygget op omkring to overordnede 

tildelingsmetoder. En klassebaseret tildeling og en elevtalsbaseret tildeling.  

 

 

Klassebaseret 
Model 1, model 2 og model 3 er bygget op omkring en tildeling til 

personale, ud fra undervisningstimer og klassesammensætning, til ledelse 

og øvrig drift.  

 

Model 1 

Her er der i modellen inkluderet de 4 mio. kr. i kvalitetsforbedringsmidler (2-

lærerordning og holddeling samt sund skolemad). Baggrunden for at 

lægge dem ind i tildelingsmodellen er at vi herved samler så meget som 

muligt af de decentrale budgetter ét sted. Det giver overblik, og det sikrer 

at man som skoleleder kender sit budget fra dag 1 i det nye budgetår 

Midlerne står fortsat anført som øremærkede til det politisk besluttede 

formål (2-lærerordning/holddeling og sund mad).   

 

Postadresse: 

Centerstab Børn & Undervisning 

Frederiksgade 9 - 4690 Haslev 

 

Telefon: 56 20 30 00 

Telefax : 56 20 30 01 

www.faxekommune.dk 

 

Kontoradresse: 

Frederiksgade 9, 4690 Haslev 

 

Direkte: 24 99 14 40 

Mail: mhand@faxekommune.dk 

 

Dato 04-12-2018 

 

Til bestyrelser, MED-udvalg og faglige organisationer på 

skoleområdet 
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Model 2  

I denne model er kvalitetsforbedringsmidlerne ikke lagt ind i modellen. Det 

muliggør at man bl.a. fra politisk niveau kan prioritere fordelingen af puljen 

på 4. mio.kr. fra år til år. 

 

Model 3  

I denne model er lagt en forudsætning ind om en øget andel 2-

lærerordning og holddeling ind. Gennemgang af skoleårets planlægning 

har vist, at skolerne reelt planlægger med mere end én lærer på et vist 

niveau af tiden, fordi der opleves en faglig og læringsmæssig værdi heri, 

samt fordi det for en stor del er nødvendigt på grund af uhensigtsmæssig 

faglokaleindretning.   

  

 

Elevtalsbaseret 
Model 4 og model 5 er bygget op omkring en grundtildeling, tildeling til 

personale ud fra undervisningstimer og elevtal, til ledelse og øvrig drift.  

  

Model 4a 

I denne model er der en grundtildeling på 1 mio. kr.  

De 4 mio. kr. i kvalitetsforbedringsmidler (2-lærerordning og holddeling samt 

sund skolemad) er inkluderet i residual beløbet der tildeles pr. elev.  

 

Model 4b 

I denne model er der en grundtildeling på 2 mio. kr.  

De 4 mio. kr. i kvalitetsforbedringsmidler (2-lærerordning og holddeling samt 

sund skolemad) er inkluderet i residual beløbet der tildeles pr. elev.  

 

Model 5a 

I denne model er der en grundtildeling på 1 mio. kr.  

De 4. mio. kr. til kvalitetsforbedringsmidler (2-lærerordning og holddeling 

samt sund skolemad) er øremærket og fordelt som en del af tildelingen til 

undervisning og øvrig drift.  

 

Model 5b 

I denne model er der en grundtildeling på 2 mio. kr.  

De 4. mio. kr. til kvalitetsforbedringsmidler (2-lærerordning og holddeling 

samt sund skolemad) er øremærket og fordelt som en del af tildelingen til 

undervisning og øvrig drift.  

 

 

Det er muligt at læse om budgettildelingsmodellerne på Faxe Kommunes 

hjemmeside: https://www.faxekommune.dk/dagsorden/boern-

laeringsudvalget-28-11-2018 
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Høringsfristen er den 21. januar 2019. 

Høringssvar sendes til mailadressen: tingvej@faxekommune.dk - att. Center 

for Børn & Undervisning. 

Hvis I har spørgsmål omkring høringen, er I meget velkomne til at kontakte 

direktør Marianne Hoff Andersen, mail: mhand@faxekommune.dk eller 

mobil 24 99 14 40. 

Høringssvarene bliver behandlet på Børn & Læringsudvalgets møde den 

27. februar 2019. 

 

 

Venlig hilsen 

 

 

Rikke Westergaard Marianne Hoff Andersen 

Centerchef  Direktør 
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