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1 (Åben) Skoleårets planlægning 2016/2017
Sags ID: EMN-2015-50253

Sagsbehandler: Bente Falkenberg

Ansvarligt center: Direktør Heidi Becker-Rasmussen

Beslutningskompetence

BUU

Sagsfremstilling

Børne- og Ungdomsudvalget behandlede skoleårets planlægning på møde den 3. 

marts 2016. Der er efterfølgende kommet beregninger på hele skoleåret, der er derfor 

lavet en ny sagsfremstilling. Tidligere sagsfremstilling er vedlagt som bilag.

Ressourcetildelingen til undervisning for skoleåret 2016/2017 beregnes efter den 

vedtagne ressourcetildelingsmodel gældende for skoleområdet i Frederikshavn 

Kommune. Tildelingen er beregnet ud fra 5.530 elever i normalklasser og 295 elever i 

specialklasser. I forhold til det nuværende skoleår er det en stigning på 58 elever i 

normalklasserne, og et fald på 26 i specialklasserne. Skolernes ressourcetildeling til 

undervisning vedrører primært timer til normalundervisning, understøttende undervisning, 

holddeling, særlig støtte og specialundervisning. Herudover ressourcer til ledelse, 

aldersreduktion og inklusion, som også er en del af skolens budget.

I skoleåret 2016/2017 mangler der 8.811.000 kr. i budgettet til skoleårets planlægning jf 

bilaget.                               

Heraf udgør servicereduktion, omprioriteringsbidrag og demografi i alt 7.574.000 kr. 

Den vedtagne overenskomst på lærerområdet er underfinansieret med 2,6 mio. kr. årligt. 

Kommunerne har selv skullet finde finansiering til de personlige løntillæg, som 

nuværende undervisere i specialklasser er berettiget til. 

Dernæst er der i forbindelse med budget 2016 vedtaget reduktionskrav vedrørende 

stillingsvakancer. På skoleområdet udgør dette i alt 1,1 mio. kr. Da eleverne skal 

undervises, er det nødvendigt at indregne beløbet som en reduktion i skoleårets 

planlægning. 

I forhold til skoleårets planlægning 2016/2017 bør der søges om en ekstrabevilling til 79 

tosprogede elever. En tosproget elev er beregnet ud fra et gennemsnit af 

enhedsomkostningen pr. elev tillagt inklusionssatsen, svarende til 59.220 kr. pr. elev. 

Dette giver fra august til december 2016 et beløb svarende til 1.949.325 kr. Herfra bør 

trækkes det ekstraordinære integrationstilskud på 1,5 mio. kr. Der bør derfor ansøges om 

en ekstrabevilling på 449.325 kr. for 2016. 

Børne- og Ungdomsudvalget skal tage stilling til om der også skal søges en ekstra

bevilling i 2017. I bilaget er dette lagt ind som en forudsætning.

Hvis det manglende budgetgrundlag på 8.811.000 kr. skal findes indenfor skoleområdets 

nuværende ramme, skal ressourcetildelingen nedsættes med 5,98 time/elev. 
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En nedsættelse af denne størrelse vil betyde at skolerne ikke kan dække de lovmæssige 

påkrævede undervisningstimer i forhold til deres nuværende antal klasser og afdelinger. 

Der vil heller ikke være mulighed for at tilbyde holdtimer, specialundervisning eller særlig 

støtte til eleverne, hvilket er et specifikt lovkrav.

Skal der findes andre løsninger, så skolerne får mulighed for at kunne bruge deres 

ressourcer anderledes, er der disse muligheder indenfor skoleområdets ramme:

1) at udfase afdelinger i de enkelte distrikter 

2) at give skolerne mulighed for frit at klasseoptimere indenfor eget distrikt 

Begge løsninger fordrer en ændring af den nuværende styrelsesvedtægt.

Indstilling
Børne- kultur og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget

1. drøfter skoleårets planlægning

2. beslutter hvordan skoleårets planlægning 2016/2017 budgetteres, herunder 

hvordan den manglende ramme på 8.811.0000 kr. findes.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
1. Drøftet
2.  Udvalget har besluttet at skoleårsplanlægning 2016-17, budgetteres således:

 at ansættelsesvurderingen ikke indgår i årets planlægning, men at direktøren 

arbejder for at finde midlerne løbende hen over året

 at Økonomiudvalget/byrådet ansøges om en bevilling på 449.000 kr. i 2016 til

arbejdet med to-sprogsbørn

 at integrationstilskuddet anslås at være på 4 mio. kr. til Børne- og 

Ungdomsudvalget i 2017

 at midlerne til dagtilbud for 2016 først udmeldes i 2017, således at specialklasse 

tillægget imødegås for 2016

 at manglende finansiering til demografi, omprioriteringsbidrag, specialklassetillæg 

og 1 % servicereduktion ikke indregnes i skoleårets planlægning 2016 – 2017, 

men indgår i Børne- og Ungdomsudvalgets budgetbehandling af budget 2017

Bilag

3. Skoleåretsplanlægning 2016 2017 - referat BUU 03-03-2016 (1275835 
- EMN-2015-50253)

4. Bilag for skoleårets planlægning 2016/2017 (1262703 - EMN-2015-
50253)
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2 (Åben) Kvalitetsrapport, skoleåret 2014-15
Sags ID: EMN-2015-01118

Sagsbehandler: Birthe Rømer Thulstrup

Ansvarligt center: Børn og Skole

Beslutningskompetence

BUU/BR

Sagsfremstilling

Kvalitetsrapporten er et kommunalt mål- og resultatstyringsværktøj, der skal understøtte 

en systematisk evaluering og resultatopfølgning på kommunalt niveau og fungere som 

grundlag for lokal dialog og kvalitetsudvikling.

Et centralt omdrejningspunkt for arbejdet med Kvalitetsrapporten, herunder også 

Trivselsmålingerne er de systematiske samtaler mellem skolernes ledelser og chef for 

”Børn og skole”.

- To gange årligt er der samtaler, hvor fokus er på resultaterne af de nationale 

Trivselsmålinger samt hvilke handlinger, der skal iværksættes for at øge 

elevernes trivsel på udvalgte områder.

- Årligt er der en samtale om skolernes arbejde med handleplanerne fra 

Kvalitetsrapporten.

- En årlig samtale, hvor skolernes ledelse og skolechef taler om, hvilke områder de 

enkelte skoler skal have fokus på i den kommende tid. Fokusområderne findes 

bl.a. på baggrund af de resultater som skolerne har trukket fra 

Undervisningsministeriets Ledelsesinformationssystem(LIS).

Sammenfattende helhedsvurdering 

Med udgangspunkt i dataene fra Kvalitetsrapporten, er hovedresultaterne for 

Frederikshavn Kommune:

Afgangsprøverne 

- Alle skoler i Frederikshavn Kommune har i en 3-årig periode et 

karaktergennemsnit ved afgangsprøven, som enten er forventeligt eller bedre 

end forventeligt når de socioøkonomiske referencer medregnes.

- I 2014-2015 har gennemsnitskaraktererne for dansk og matematik i 

Frederikshavn Kommune ligget lidt under landsgennemsnittet. I perioden har der 

været en positiv udvikling i de opnåede resultater på henholdsvis 5 

skoleafdelinger for danskfagets vedkommende og 6 skoler for matematiks 

vedkommende.

Faglige måltal(nationale test):

- Mindst 80 % af eleverne skal være gode til at læse og regne i de nationale test jf. 

de nationale måltal. 
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I Frederikshavn Kommune ligger vi et stykke fra de nationale måltal når det drejer 

sig om de opnåede resultater i læsning. Måltallene for henholdsvis 2., 4., 6. og 8. 

klasse ligger på 72 %, 70 %, 71 % og 79 %.

I matematik er vi derimod næsten i mål på dette område idet tallene for 

henholdsvis 3. klasse og 9. klasse ligger på 80 % og 79 %. 

- Andelen af de dygtigste elever skal stige år for år. 

I Frederikshavn Kommune er andelen af de allerdygtigste læsere faldet eller 

været stabil de seneste år.

I matematik er andelen af de allerdygtigste elever derimod steget fra, at der i 

skoleåret 2013-14 var 3 % blandt de allerdygtigste til der i skoleåret 2014 -15 er 

6-7 % i denne gruppe.

På baggrund af de opnåede resultater i læsning har alle skoler udarbejdet handleplaner 

der beskriver, hvordan skolerne vil arbejde på at opnå bedre resultater.

Mål for ungdomsuddannelse

- 95 % af en ungdomsårgang skal gennemføre mindst en ungdomsuddannelse i 

henhold til de nationale mål. 

- Det er svært at få valide tal på området, da nogle elever først får en 

ungdomsuddannelse f.eks. 10 år efter endt folkeskole, da de måske vælger at 

tage et job. 

De seneste tal som kan findes i LIS viser at 77 % at vores elever forventes at 

have fuldført en ungdomsuddannelse inden for 6 år efter afsluttet 9. klasse. Dette 

er samme % tal som på landsplan.

Med vedtagelsen af den nye Uddannelsesstrategi i Frederikshavn Kommune og 

ansættelsen af en erhvervsplaymaker forventer vi, at der vil komme en positiv 

udvikling i den andel, der får gennemført en ungdomsuddannelse.

Trivsel

- Elevernes trivsel skal stige år for år jf. de nationale måltal. 

- På nuværende tidspunkt er der kun resultater fra den trivselsmåling, som blev 

gennemført i foråret 2015 og det er derfor ikke muligt at se om Frederikshavn 

Kommune lever op til de nationale mål.

- Skolerne er på nuværende tidspunkt i gang med at gennemføre de næste 

målinger og det bliver derfor interessant at følge, om de initiativer der er taget på 

de enkelte skoler/skoleafdelinger har haft en positiv virkning på elevernes trivsel 

og dermed er medvirkende til at ”Elevernes trivsel stiger år for år”.

Udviklingen i elevernes trivsel vil derfor først fremgå af en senere rapport.
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Kompetencedækningsmål

- 85,9 % af alle timer læses af undervisere med undervisningskompetence 

(tidligere linjefag). Det betyder, at Frederikshavn Kommune har indfriet det 

nationale mål for 2016, som siger, at kompetencedækningen skal være 85 % i 

2016 stigende til 90 procent i 2018. 

  

Inklusionsmål

- Andelen af elever, der inkluderes i den almindelige undervisning er i skoleåret 

2014-15 på 93,8 %. 

Det nationale måltal på landsplan var at 96 % af alle elever skulle være 

inkluderede i den almindelige undervisning i 2015. 

Med udgangspunkt i den netop afsluttede evaluering af inklusionsindsatsen bliver der 

udarbejdet handleplaner på området.

Udtalelser fra skolebestyrelser:

Der er indkommet udtalelser fra de fire skolebestyrelser. Udtalelserne er i deres fulde 

længde vedlagt som bilag til Kvalitetsrapporten.  

I høringssvarene bliver det bl.a. fremhævet fra forskellig side:

1. Rapporten er et redskab, som kan anvendes til at arbejdet med indsatsområder på 

de på de enkelte skoler. Det både på det faglige og på det trivselsmæssige område.

2. Der bør anvendes grafer for talmaterialet, som er sammenlignelig på tværs af 

skoledistrikterne.

3. Sammenlignelige grafer og diagrammer bør også laves, hvor de er korrigerede for 

den socioøkonomiske faktor.

Center for Børn og Skole har på baggrund af de indkomne høringssvar:

- Redigeret tabellerne i ”Den kommunale kvalitetsrapport 2014-15” så enhederne i 

grafikken i videst mulig omfang er sammenlignelige.

- Sendt spørgsmål til Undervisningsministeriet for at få svar på, hvilke grafer 

og/eller diagrammer, der skal være korrigerede for den socioøkonomiske faktor. 

Da der endnu ikke er kommet svar fra ministeriet, har vi valgt at vedlægge et 

bilag, hvor der er flere diagrammer og grafer, der viser opnåede karakterer, som 

er korrigeret for den socioøkonomiske faktor.

Indstilling
Børne-, kultur- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget

1. drøfter Den kommunale kvalitetsrapport 2014-15

2. drøfter de indkomne høringssvar

3. beslutter om de opnåede resultater i det samlede skolevæsen eller på den 

enkelte skole giver anledning til, at der udarbejdes yderligere handleplaner

4. anbefaler Den kommunale kvalitetsrapport 2014-15 overfor Byrådet
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Tidligere beslutninger:
Udvalg: Børne- og Ungdomsudvalget Dato: 03-03-2016
Drøftet. Sagen genoptages.

Beslutninger:
1. Drøftet
2. Drøftet
3. Den fremadrettede kvalitetsrapport skal indeholde status på skoleudsættelser
4. Anbefalet

Udvalget anerkender det store arbejde, der er gjort i folkeskolen indenfor de udstukne 
rammer. Udvalget er opmærksomt på, at der bør tilføres yderligere midler til rammen.

Bilag

 Den kommunale Kvalitetsrapport 2014-15 (1264208 - EMN-2015-
01118)

 Bilag - Skolebestyrelsernes høringssvar (1237016 - EMN-2015-01118)
 Bilag - Skoledistrikt Nord (1176912 - EMN-2015-01118)
 Bilag - Skoledistrikt Øst (1176128 - EMN-2015-01118)
 Skoledistrikt Vest - Handleplaner (1234145 - EMN-2015-01118)
 Bilag, Skoledistrikt Syd (1172029 - EMN-2015-01118)
 Socioøkonomiske referencer og de bundne prøvefag (1234118 - EMN-

2015-01118)



Børne- og Ungdomsudvalget - 14-03-2016 17:00 Side 9 af 9


	1 (Åben) Skoleårets planlægning 2016/2017
	2 (Åben) Kvalitetsrapport, skoleåret 2014-15

