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Sagsfremstilling

Uddannelsesudvalget og Børne- og Familieudvalget behandlede på deres møder 
d. 22. oktober 2013 (sag nr. 56) og d. 23. oktober 2013 (sag nr. 68) et punkt 
vedrørende folkeskolereformen. Begge udvalg vedtog at sende sagen i høring.

Høringsperioden er nu ovre og der er indkommet 18 svar fra MED-organisationer, 
bestyrelser og faglige organisationer. 

Høringssvar på Børne- og Familieudvalgets område:

Her redegøres der i overskrifter for de overordnede temaer.

Samarbejde

 Et generelt ønske om dialog og samarbejde 

 Foreslår at der hurtigt indgås forpligtende samarbejde med klubber, 
fritidshjem og Labyrint 

 Foreslår at medtænke de nuværende kompetencer i forhold til den brede 
forebyggende indsats over for børn og unge med særlige behov herunder 
opsøgende medarbejdere tilknyttet klubberne 

 Foreslår at synspunkter og perspektiver fra 0 - 6 års området medtænkes i 
den fremadrettede proces

Den forebyggende indsats

 En generel bekymring for den fremtidige forebyggende indsats i form af SSP, 
opsøgende team og klubarbejde 

 Bekymring for at flere børn vil få deres sociale liv på gader og torvepladser i 
byerne 

 Bekymring for at "klublivet" og klubstrategien over tid udvandes.



Økonomi

 Efterlyser økonomisk overblik og generelt kendskab til de økonomiske 
konsekvenser ved skolereformen 

 Forslag om at de overførte midler på 2,7 mio. kr. forbliver i Center for Børn og 
Familie og anvendes til en omlægning af klubbernes åbningstid og opgaver 
i forbindelse med skolereformen.

Beslutningsproces

 Undring over at 0 - 6 års institutioner og den forebyggende ungeindsats i 
Labyrint ikke har været høringsberettigede 

 Undring over at der ikke er en implementerings- og evalueringsplan for 
skolereformen 

 Undring over at skolereformen er sendt i høring inden loven er vedtaget - 
klubberne er nævnt direkte i lovteksten i den fremsatte lovtekst i Folketinget 
jf. § 4 stk. 4.

Anbefalinger til det videre arbejde med skolereformen

 Anbefaler en virksomhedsoverdragelse, hvor kompetencer fra såvel Center 
for Børn og Familie og Center for Undervisning kommer i spil på lige vilkår, 
herunder ansættelseskriterier, der tager udgangspunkt i en samlet vurdering 
af kompetencer 

 Medtænke de nuværende ressourcer som er i klubregi i forhold til den brede 
forebyggende indsats overfor børn og unge med særlige behov, herunder 
opsøgende medarbejdere tilknyttet klubben 

 Anbefaler at der i højere grad satses på et tværgående samarbejde 

 Anbefaler en genfortolkning af skolereformen med henblik på at skabe en 
rød tråd i børnenes hverdag ved at samarbejde på tværs af skole og 
klubtilbud.

Høringssvar på Uddannelsesudvalgets område:



Der er indkommet høringssvar fra skolebestyrelser, MED-udvalg og Det 
Fælleskommunale elevråd. Hovedindholdet af høringssvarene er skitseret 
nedenfor:

Skolebestyrelser og skolernes MED-udvalg:

 Stilles spørgsmålstegn ved om reformen kan gennemføres udgiftsneutralt 
uden at sænke kvaliteten af undervisningen 

 Når lærerne skal undervise mere, må der være andre opgaver, som ikke 
udføres. Hvordan prioriteres dette? 

 Det ønskes at bevare det gode og tillidsfulde samarbejde, som er opnået 
gennem aftaler med Danmarks Lærerforenings kreds 60. Uden aftaler er der 
en frygt for at skolerne udvikler sig i forskellige retninger 

 Når KL’s anbefalinger følges så udpræget, får det de stillede anbefalinger til 
at fremstå som et grundvilkår 

 Ser positivt på skolens åbning mod det omgivende samfund og den 
understøttende undervisning.

Center-MED

 Anbefaler, at de nødvendige beslutninger tages hurtigst muligt. 

Fælleselevrådet 

Ser positivt på andre faggrupper i undervisningen, men stiller spørgsmålstegn ved 
om:

 Reformen er udgiftsneutral 

 Lærerne kan undervise to timer mere om ugen uden at kvaliteten af 
undervisningen forringes 

 Bustiderne kan tilpasses skoledagen og ikke omvendt 

 Der er økonomi til både pasning og lektiecafé.

Der er desuden indkommet høringssvar fra tre faglige organisationer - DLF kreds 60, 
BUPL Sydøst og FOA Sydsjælland.

Høringssvar fra de faglige organisationer:

 Udtrykker en generel skepsis i forhold til, om folkeskolereformen kan 
implementeres så den er udgiftsneutral for Faxe Kommune uden at sænke 
kvaliteten 



 FOA og BUPL mener, at lektielæsning med fordel fortsat kan være en del af 
aktiviteterne i Faxe Kommunes fritidstilbud, men DLF anbefaler at 
lektielæsning og fordybelse varetages af læreruddannet personale 

 FOA og BUPL peger begge på, at pædagoger og pædagogmedhjælpere 
besidder kompetencer som med fordel kan udnyttes i den kommende 
folkeskole - ikke mindst i forhold til den understøttende undervisning 

 DLF peger på, at der politisk bør besluttes fælles mål og rammer for de tre 
skoler og, at Faxe Kommune kan sikre ensartet udvikling i skolevæsnet 
gennem indgåelse af aftaler med blandt andet DLF.

Folkeskolereformen

Der er indgået en politisk aftale i juni 2013 om en ny folkeskolereform, og et forslag 
til ny folkeskolelov har været i høring. Den nye lov forventes vedtaget i efteråret 
2013 med virkning fra august 2014.

Den nye folkeskolereform, lægger op til en udfordrende, aktiv og fagligt 
udviklende skoledag. Det er en aftale som skal forbedre det faglige niveau og 
sikre eleverne flere timer i en mere varieret og kreativ skoledag. Skolen skal ikke 
indeholde mere af det samme, men skal tilføres nye fag og flere valgfag.

For at skabe en mere sammenhængende dag for eleverne er det vigtigt, at SFO, 
fritidshjem, klubber og skole ikke er vidt forskellige ting, og at pædagoger og 
lærere arbejder tættere sammen på tværs af tilbuddene. Et fælles 
læringsperspektiv og mål for den enkelte elev er således et vigtigt element i den 
sammenhængende skoledag. 
For pædagogerne vil det skabe mulighed for en sammenhængende arbejdsdag, 
hvis fritidstilbuddene ligger i tilknytning til skolen og pædagogerne fleksibelt kan 
varetage opgaverne på tværs. Faxe Kommune har allerede i forbindelse med 
vedtagelse af budget 2014 besluttet, at der i 2014 skal kigges på, hvordan skole, 
pasning og fritid kan sammentænkes organisatorisk og ledelsesmæssigt.

For at sikre intentionerne i folkeskolereformen opstilles tre klare mål:

 Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige de kan 

 Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige 
resultater 

 Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt 
for professionel viden og praksis.



En stor del af det indgåede folkeskoleforlig implementeres pr. 1. august 2014. Det 
er kommunalbestyrelsen, som politisk ansvarlig for folkeskolen, der i 
overensstemmelse med gældende lov fastsætter mål og rammer for folkeskolens 
virksomhed. Implementeringen skal bl.a. ske gennem anvendelse af de 
muligheder lovindgrebet på lærernes overenskomst har givet mulighed for. Disse 
forhold indgår i aftalen mellem KL og Regeringen i forbindelse med kommunernes 
økonomi.

Skoleåret 2014/15 vil indgå med 5/12 i budgetår 2014 og med fuld effekt fra 2015. 

Økonomien til reformen skabes ved:

 Frigjorte ressourcer i SFO og klubtilbud. 
Center for Undervisning har i samarbejde med Center for Økonomi og HR 
beregnet, at der frigøres ca. 2,6 mio. kr. på SFO området. 
Center for Børn og Familie har i samarbejde med Center for Økonomi og HR 
beregnet at der frigøres ca. 2,7 mio. på fritidshjems- og klubområdet. 
Den sammenhængende skoledag gør det svært at vurdere behovet for 
pasningstilbud fremadrettet. Beregningerne er baseret på et forsigtigt skøn 
om at ca. 10 % fravælger pasning i SFO, fritidshjem og klubber. 

 Fleksibel anvendelse af lærernes arbejdstid. 
Dette betyder en omlægning med mere undervisning og færre andre 
opgaver. Det forventes således, at en lærer underviser 80 klokketimer mere 
om året i gennemsnit. 

 DUT kompensation.
DUT kompensationen udgør i 2014 1,3 mio. kr. og fra 2015 er den 2,5 mio. kr.

Understøttende undervisning, såsom lektiehjælp og faglig fordybelse, bliver 
obligatorisk for skolerne at tilbyde fra august 2014.

Eleverne kan i en overgangsperiode frem til næste folketingsvalg fravælge 
lektiehjælpen, som skal placeres om eftermiddagen i ydertimer.

Den samlede ugentlige skoletid fastsættes fremover som et antal klokketimer på 
skolen på følgende måde:

 30 klokketimer i indskoling 

 33 klokketimer på mellemtrin 



 35 klokketimer i udskoling.

Hvis eleverne fravælger lektiehjælp, vil timetallet være henholdsvis 28, 30 og 33 
klokketimer. 

Lektiehjælp og faglig fordybelse udgør frem til næste folketingsvalg en særlig 
udfordring. Kommunernes muligheder for at regulere i det udsendte lovforslag er 
beskrevet i § 16 a, stk. 5:

"For elever, der ikke deltager i tilbud om lektiehjælp og faglig fordybelse, skal 
kommunalbestyrelsen tilbyde eleverne plads i SFO eller i et andet relevant 
fritidstilbud i de timer, hvor lektiehjælp og faglig fordybelse pågår, uden særskilt 
betaling fra forældrene".

Administrativ anbefaling:

For ikke at have dobbelt udgift til skole og SFO, fritidshjem og klubber på samme 
tid, anbefaler Center for Undervisning, at det fulde timetal implementeres i 
skoleregi fra 1. august 2014 og at elever, som fravælger lektielæsning vil kunne 
modtage det gratis pasningstilbud på skolen. 
De tilhørende pasningstilbud SFO, fritidshjem og klub åbner således tidligst efter 
skoletiden er afsluttet for de enkelte tre trin (indskoling, mellemtrin og udskoling).

Økonomi i forbindelse med skolereformen

Regeringen og KL er enige om at skolereformen finansieres via omlægninger i 
kommunerne, ændring af lærernes arbejdsopgaver - så der undervises mere, og 
ændret bloktilskud. En fuldt indfaset folkeskolereform skal således gennemføres 
uden merudgifter for kommunen.

Center for Undervisning anbefaler, at Faxe Kommune planlægger således 
folkeskolereformen, fuldt indfaset, er udgiftsneutral. 

Faxe Kommune har i 2014 modtaget en engangspulje fra staten på 4,1 mio. kr. til 
nødvendige omlægninger som følge af folkeskolereformen. 

Center for Undervisning anbefaler, at denne pulje ikke indregnes i det ordinære 
budget, men ligger som en pulje under Uddannelsesudvalget. Puljen kan 
anvendes til blandt andet udgifter som følge af et fald i antallet af brugere i 
fritidstilbud.



En del af reformen finansieres ved omlægning af lærernes arbejdstid således 
lærerne bruger mere tid på undervisning og mindre tid på andre opgaver. Det er 
anbefalingen fra KL, at lærerne i gennemsnit skal undervise to klokketimer mere 
om ugen.

Center for Undervisning anbefaler, at Faxe Kommune følger KL’s anbefaling og 
lærerne således i gennemsnit underviser to klokketimer mere ugentligt.  

KL anbefaler, at en lærer, der alene har understøttende undervisning, kan have 
1.019 timers understøttende undervisning årligt.

Center for Undervisning indstiller, at KL’s anbefaling følges.  

Den reducerede åbningstid i fritidstilbuddene vil frigøre økonomiske midler, som 
anvendes til at finansiere den længere skoledag. Forældrebetalingen til SFO, 
fritidshjem og klub nedsættes i forhold til den kortere åbningstid. Der skal dog i 
takstberegningen tages højde for en fortsat udgift til bygningsdrift m.v.

KL indregner som en del af finansieringen af folkeskolereformen også det provenu, 
der fremkommer som følge af, at færre børn benytter fritidstilbud når skoledagen 
bliver længere. Da forældrebetalingen ikke dækker den fulde udgift til pasning i 
SFO, fritidshjem og klub, vil kommunen således bruge færre økonomiske ressourcer 
på fritidstilbud, hvis færre børn skal passes.

Det er svært på forhånd at estimere effekten af dette, men Center for 
Undervisning anbefaler, at der i budgetlægningen regnes med et fald på 10 % af 
børnene i fritidstilbuddene og at dette genvurderes i november 2014.

Ændrede åbningstider i pasningstilbud og det ændrede børnetal vil således give 
anledning til at flytte ressourcer fra Børne- og Familieudvalget til 
Uddannelsesudvalget. Dette er opgjort til 2,7 mio. kr. med helårsvirkning (5/12 i 
2014).

Reduceret åbningstid i SFO, fritidshjem og klubber vil få personalemæssige 
konsekvenser hovedsageligt for ansatte i SFO, fritidshjem og klubber.

Center for Undervisning anbefaler, at alt personale, der varetager pædagogiske 
opgaver på skolen, ansættes af skolen - således de alle kan indgå i skolens 
aktiviteter og med det formål at skabe mere attraktive stillinger til pædagogerne – 
herunder bedre mulighed for fuldtidsbeskæftigelse. Med skolen som 
ansættelsessted er der taget hånd om alle de personalejuridiske aspekter – 
herunder adgang til skolens Intranet, tavshedspligt m.v. 



Eventuelle afskedigelser varsles efter de gældende fagretslige regler. Varslingerne 
vil ske i starten af 2014 med ikrafttrædelse pr. 1. august 2014.

Noget af det opsagte personale kan få tilbud om ansættelse på skoleområdet fra 
1. august 2014.

Understøttende undervisning:

Som et nyt begreb indføres understøttende undervisning som en del af 
skoledagen. Intentionen i lovgivningen er at skoledagen udvides med aktiviteter, 
som skal understøtte den traditionelle fagundervisning. Til at løse denne opgave 
skal der indgå andre faggrupper end lærere. Der skal således indgås forpligtende 
samarbejder i mere eller mindre grad med andre aktører - det kan fx være 
idrætsforeninger, Musikskolen, Ungdomsskolen, kulturelle foreninger og institutioner 
m.fl.

Lektielæsning og faglig fordybelse er en del af den understøttende undervisning, 
men gøres først obligatorisk fra næste folketingsvalg. Derfor skal disse aktiviteter i 
denne periode placeres på ydertimer sidst på dagen. Lærerne skal sikre, at de 
fastsatte faglige mål indfries.

Center for undervisning anbefaler derfor, at der arbejdes mod en 
personalemæssig sammensætning for den understøttende undervisnings 
vedkommende på:

 Minimum 50 % lærere 

 Minimum 25 % pædagoger / pædagogmedhjælpere 

 Minimum 5 % andre.  

Reformen indeholder således et paradigmeskifte omkring undervisningens 
tilrettelæggelse og organisering. Skolens udvikling er afhængig af medarbejdernes 
engagement og medledelse. Samarbejde på skolen er med til at sikre ejerskab og 
forståelse for den samlede opgaveløsning på skolen, og samtidig er 
medarbejderinddragelse vigtig af hensyn til et godt arbejdsmiljø.

Center for Undervisning anerkender nødvendigheden af dialog og samarbejde 
med alle skolens personalegrupper i omstillingsfasen. Samtidig anbefaler Center for 
Undervisning, at der ikke indgås lokalaftaler med de faglige organisationer, da 
sådanne aftaler forlods kan begrænse mulighederne for nye og anderledes 
måder at tilrettelægge og gennemføre undervisning og læring på.



Aftaler om lærernes arbejdsopgaver indgås i dialog mellem ledelse og 
medarbejdere på den enkelte skole.  

Center for Undervisning anbefaler således på baggrund af ovenstående:

1. At folkeskolereformen ved fuld indfasning skal være udgiftsneutral for 
kommunen 

2. At lærernes arbejdstid omlægges, således lærerne i gennemsnit underviser 
to klokketimer mere ugentligt 

3. At lærere, der alene har understøttende undervisning skal have 1.019 
klokketimers understøttende undervisning i gennemsnit 

4. At timetallet i reformen indfases i fuldt omfang pr. 1. august 2014 

5. At fritidstilbud først åbner efter skoledagens afslutning - for henholdsvis 
indskoling, mellemtrin og udskoling. Pasning inden skoledagens start 
fortsættes uændret 

6. At der tilbydes gratis pasning for elever, der ikke vælger lektiecafé og faglig 
fordybelse, i skolens regi 

7. At pædagogisk personale, som varetager opgaver på skolen, ansættes 
under skoleledelsen   

8. At den understøttende undervisning gennemføres med minimum

o 50 % lærere 

o 25 % pædagoger 

o 5 % andre

1. At takster i fritidstilbud genberegnes   

2. At taksterne nedsættes pr. 1. august 2014 i forhold til ændret åbningstid 

3. At tilskudsmidlerne fra staten placeres i en central pulje under 
Uddannelsesudvalget til nødvendige reguleringer som følge af reformen 



4. At der ikke indgås lokalaftale med de faglige organisationer på 
skoleområdet.

Beslutning i Byrådet den 12. december 2013

Økonomiudvalgets anbefaling godkendes, med den bemærkning, at der 
gennemføres en nødvendig tilretning af styrelsesvedtægten.  

 

Bilag

 Oversigt over modtagne høringssvar 
 Samlet - høringssvar på BFU's område 
 Samlet - høringssvar UDD's område 
 Samlet - høringssvar fra faglige organisationer 
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