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Bilag 3
Til 

skolebestyrelse og MED-udvalg på Midtskolen
skolebestyrelse på Vestskolen
skolebestyrelse på Østskolen
bestyrelse på Ungdomsskolen

Høring om forslag til ny budgettildelingsmodel for specialskoler 
fra den 1. august 2020.

Børn & Læringsudvalget har på sit møde den 29. april 2020 besluttet at 
sende 2 forslag til ny budgettildelingsmodel på specialskolerne i høring. 

Forudsætninger i model 1 og 2

De to budgetmodeller (model 1 og model 2) har en lang række ens 
forudsætninger, og varierer kun på klassekvotienten og elevafhængigt 
beløb (residualen). Nedenfor i tabel 1 er de faste forudsætninger i 
budgettildelingsmodellerne listet op. Forudsætningerne er lavet i 
samarbejde med specialskoleområdet, og har bestræbt sig på at afspejle 
virkeligheden bedst muligt. 

Af bilag 1.1 og 1.2 fremgår, hvordan de to modeller i sin helhed ser ud. Det 
konkrete budget kendes først, når de enkelte modeller opdateres med 
elevtal pr. 1.8.2020. I det følgende er der taget udgangspunkt i de aktuelle 
elevtal pr. 1.1.2020. 

Undervisningsdel

Hver skole tildeles et budget til løn på baggrund af antallet af klasser. 
Antallet af klasser bestemmes på baggrund af den vedtagne 
klassekvotient. 

 Der tildeles løn til en lærer og en pædagog pr. klasse i de 
fagopdelte timer for alle skoler. Den årlige undervisningstid for 
lærere er fastsat til 760 timer og for pædagoger er den sat til 1019 
timer. Dette er den samme årlige undervisningstid som i 
budgettildelingsmodellen for almenskolen

 Ved Centerklasserne tildeles der yderligere løn til en 
pædagogmedhjælper pr. klasse.

De forskellige forudsætninger fremgår af tabel 1.

Dato 30.04.2020
j./sagsnr.

Notat udarbejdet af:
Finn Sonne Holm
 

Center for Børn & Undervisning
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Tabel 1. Ens forudsætninger i de to modeller

Øen Skolen ved 
skoven

Center-
klasserne

Ak10vet+

1 lærer til fagopdelte timer X X X X

1 pædagog til fagopdelte timer og 
understøttende undervisning X X X X

1 pædagogmedhjælper pr. klasse X

0,7 årsværk til afdelingsledelse X X X

0,2 årsværk til administration X X X

Vikarforbrug 6 % 6 % 6 % 6 %

0,5 pædagogstilling til 
kompetencecenter X X

Forskel mellem modeller og budgettildeling. 

Forskellen mellem de to modeller består her udelukkende i, hvor stor 
klassekvotienterne er for de 3 skoler, og hvor stor residualen er (det 
elevafhængige beløb). Alt efter hvilken model, der anvendes, gives der 
forskelligt budget. Budgettildelingen vil fremover foregå på den måde, at 
antallet af klasser tilpasses, så de svarer til den politisk bestemte 
klassekvotient. Det kan således godt være, at der gives budget til 8 klasser 
på en skole og til 4,5 klasser på en anden skole for at få antallet af elever til 
at passe til klassekvotienten. 

EKSEMPEL. Hvis der f.eks. er 30 børn i en skole, og klassekvotienten 
bestemmes til 6,7, vil blive tildelt budget til 4,5 klasser. Konkret vil der 
oprettes 4 klasser, men samtidig vil der være økonomisk luft til ekstra støtte, 
da elevtallet i flere klasse, vil overstige klassekvotienten. 

Af tabel 2 sammenlignes de to modeller med budget 2019 (i 2020-priser).  

Tabel 2. Sammenligning af budgettildeling (undervisningsdel og pasningsdel). 
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Pasningsdel

Hvert pasningstilbud på Øen, Skolen ved Skoven og Centerklasserne får et 
lønbudget svarende til en grundnormering på 2 voksne til 16 børn i hele 
åbningstiden. Hvis børnetallet overstiger 16 tildeles der forholdsmæssigt 
mere i lønbudget pr. ekstra elev. 

Der tildeles derudover 4758 kr. pr. elev til øvrig drift af pasningstilbuddet.

Sammenligningsgrundlag

Der er i sammenligningen taget udgangspunkt i model 2. Modellen giver 
følgende budget pr. elev til undervisningsdelen (inkl. ejendomsdrift og 
administrativ overhead på 5 %). BEMÆRK. Tallene herunder kan ikke 
sammenlignes med tallene i tabel 2 ovenfor, da tallene herunder 
udelukkende er undervisningsdelen, og der lagt 5 % oveni i overhead.

 Budget pr. elev i tildelingsmodel
Centerklasserne 242.997 kr.
Skolen ved Skoven 229.186 kr.
Øen 183.298 kr. 
Gennemsnit 207.103 kr.

I sammenligningen med landsgennemsnittet ses, at Faxe Kommune 
segregerer en betydelig højere andel af eleverne fra almenområdet til 
specialområdet (7,7 % mod 5,3 % på landsplan). Vurderet ud fra Faxe 
Kommunes socioøkonomi, som er lidt bedre end landsgennemsnittet, er der 
ikke noget som indikerer, at Faxe Kommune skulle segregere flere elever 
end landsgennemsnittet. På den baggrund vurderes det generelle 
støttebehov for de segregerede elever i Faxe Kommune – alt andet lige – 
at måtte være lavere end støttebehovet ved den gennemsnitlige elev, 
som modtager specialundervisning bredt i landets kommuner. 

Det medfører, at omkostningen pr. elev i Faxe Kommunes egne 
specialtilbud også må forventes at være lavere, og dermed give udslag i 
en lavere pris pr. elev sammenlignet med landets øvrige kommuner. Denne 
vurdering støtter sig på BDOs analyser og kendskab til specialområdet i 
landets kommuner. 

Af Bilag 2 fremgår sammenligninger med øvrige kommuner og øvrige 
tilbud. Det er her Model 2, som bliver sammenlignet med de øvrige 
kommuner. 

Økonomi

Vælges model 2 matcher budgettet det aktuelt afsatte budget til 
specialskolerne under forudsætning af uændret elevtal på specialskolerne. 

Vælges model 1 frigives der årligt ca. 1,8 mio. kr. til brug for køb af eksterne 
specialskoletilbud under forudsætning af uændret elevtal på 
specialskolerne.

Vedlagt:

 Bilag 1.1 – model 1
 Bilag 1.2 – model 2
 Bilag 2 – sammenligning med øvrige kommuner
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Høringsfrist

Budgettildelingsmodellerne sendes i høring i tidsrummet 1. maj til 14. maj 2020.

Høringssvar sendes til mailadressen: fihob@faxekommune.dk, så de 
modtages senest den 14. maj kl 9.

Høringssvarene bliver behandlet på Børn & Læringsudvalgets møde den 27. 
maj 2020.

Venlig hilsen 

Henrik Reumert 
Centerchef

mailto:fihob@faxekommune.dk

