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Åbne sager: 

01/2 Folkeskolerapporten 
 

BUF/ØP/SLU 

Sagsfremstilling: 
 
Genoptagelse af sag om Folkeskolerapporten, idet der henvises til udvalgets møde den 20. 
december 2006, hvor det blev besluttet, at sagen ønskes yderligere belyst. 
 
Indstilling: 
 
Børne- og Kulturdirektøren foreslår, at Underudvalget for Børn, Unge og Familier anbefa-
ler følgende:  
 
Ad 1. Skolestruktur – normalområdet med virkning fra skoleåret 2007/08 - Indskrivning 
til børnehaveklasse: 
 

• At der før hvert skoleår tages politisk beslutning om antallet af børnehaveklasser i 
hvert skoledistrikt. 

 
I tildelingen af tid til børnehaveklassen gøres det muligt, at børnehaveklasselederen kan delta-
ge i indskolingsafdelingen på lige vilkår med indskolingslærerne. 
Der er i budgettet afsat midler til støtte i store børnehaveklasser samt midler til oprettelse af 
de nødvendige indskolingshold. 
Skolerne opfordres til først at danne stamklasser til 1. klasse. 
 
Ad 3. Frit skolevalg: 
 

• At der ved valg af anden skole end distriktsskolen i bopælskommunen eller en skole i 
en anden kommune ikke ydes fri befordring. 

 
Ad 4. Timefordelingsplan: 
 
Børne- og Kulturdirektøren foreslår, at Underudvalget for Børn, Unge og Familier drøfter 
punktet, idet der henvises til nedenstående konsekvenser for de 7-klassede skoler ved NY 
timetildelingsmodel og herefter træffer beslutning om indstilling til Byrådet: 
 
 
Udgangspunkt: Elevtal i skoleåret 2006/07  

  Timetildeling efter gamle principper i de to kommuner 
  Beregning lavet på normalundervisning + almindelig specialunder-

visning 
   

Elevtal Agersted Flauenskjold Serritslev Thise Ø. Brønders-
lev 

1. klasse 18 22 14 12 34 
2. klasse 13 20 10 15 39 
3. klasse 15 17 11 9 39 
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4. klasse 15 10 14 13 30 
5. klasse 18 14 9 12 33 
6. klasse 19 19 15 17 35 
7. klasse 10 22 16 17 39 
1. - 7. kl. 108 124 89 95 249 

   
   

Timetildeling 1. - 7. kl. Gl. model Ny model Forskel Forskel i % 
Agersted Skole 6405 5636 -769 -12,01 
Flauenskjold Skole 6510 6140 -370 -5,68 
Serritslev Skole 5700 5198 -502 -8,81 
Thise Skole 5700 5255 -445 -7,81 
Ø. Brønderslev C 11880 12558 678 5,71 

   
Timetildeling 1. - 6. kl. Gl. model Ny model Forskel Forskel i % 
Agersted Skole 5505 4766 -739 -13,42 
Flauenskjold Skole 5520 4891 -629 -11,39 
Serritslev Skole 4830 4290 -540 -11,18 
Thise Skole 4830 4290 -540 -11,18 
Ø. Brønderslev C 10020 10344 324 3,23 

   
   

Samme beregninger som ovenfor, hvor der i stedet for at supplere op til minimumstime-
tallet suppleres op til vejledende timetal 
  

   
Timetildeling 1. - 7. kl. Gl. model Ny model Forskel Forskel i % 
Agersted Skole 6405 5691 -714 -11,15 
Flauenskjold Skole 6510 6325 -185 -2,84 
Serritslev Skole 5700 5438 -262 -4,60 
Thise Skole 5700 5495 -205 -3,60 
Ø. Brønderslev C 11880 12558 678 5,71 

   
Timetildeling 1. - 6. kl. Gl. model Ny model Forskel Forskel i % 
Agersted Skole 5505 4821 -684 -12,43 
Flauenskjold Skole 5520 5076 -444 -8,04 
Serritslev Skole 4830 4530 -300 -6,21 
Thise Skole 4830 4530 -300 -6,21 
Ø. Brønderslev C 10020 10344 324 3,23 
 
 
 
 
Herudover foreslår Børne- og Kulturdirektøren, at Underudvalget for Børn, Unge og Fa-
milier anbefaler følgende: 
 
1. Skolestruktur – normalområdet med virkning fra skoleåret 2007/08: 
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Projektgruppens forslag nr. 2 gennemføres med start fra skoleåret 2007/08. 
 
Det betyder, at 7. klasserne placeres på overbygningsskolerne og at skolerne arbejder sammen 
efter følgende model: 
 
Hedegårdsskolen modtager elever fra Thise Skole efter 6. klasse og rummer 10. klasse center 
vest 
Skolegades Skole modtager elever fra Serritslev Skole efter 6. klasse 
Søndergades Skole modtager elever fra Ø. Brønderslev Centralskole efter 6. klasse 
Toftegårdsskolen har kun egne elever 
Aså Skole modtager elever fra Agersted Skole efter 6. klasse 
Klokkerholm Skole modtager elever fra Flauenskjold Skole efter 6. klasse 
Dronninglund Skole har kun egne elever samt kommunens 10. Klasse center øst 
Hjallerup Skole har kun egne elever 
 
Økonomi: 
 
Der kan spares på opfyldelse af garantitimetallet i 7. klasse - anslået ......................... 25.000 kr. 
Ekstra udgift til transport på maksimalt 1500 kr. x 105 elever (der kan 
blandt eleverne være nogle som allerede er kørselsberettigede)..............................- 157.500 kr. 
 
Merudgift i skoleåret 2007/08 ..................................................................................- 132.500 kr.  
 
Der er ikke som sådan en besparelse ved at flytte 7. klasserne til overbygningsskolerne, idet 
projektgruppen foreslår, at timetildeling fremover er elevbaseret (efter antallet af elever). 
Det er således udelukkende af pædagogiske grunde, projektgruppen foreslår 7. klasserne flyt-
tet, se side 15 i rapporten. 
 
Skoleåret 2007/08 er atypisk, da kun èn skole skal have suppleret op til minimumstimetallet.  
 
I skoleåret 2008/09 vil der være en anslået besparelse på 175.000 kr., der således kan kom-
pensere merudgiften i skoleåret 2007/08 (besparelsen er forskellig fra år til år, idet det afhæn-
ger af antallet af elever i de enkelte år). 
 
Nedenfor redegøres for konsekvenserne for den enkelte 7. klassede skole i skoleåret 2007/08, 
hvis nuværende skolestruktur opretholdes. 
 
  Timetildeling gl. 

model - klasser 
Timetildeling ny  
model – elevbaseret 

Ø. Brønderslev skole 35 elever 1950 timer 1901 timer 
Serritslev Skole 15 elever 930 timer 870 timer 
Thise Skole 17 elever 930 timer 923 timer 
Agersted Skole 19 elever 930 timer 1032 timer 
Flauenskjold Skole 19 elever 930 timer 1032 timer 
I alt  5670 timer 5758 timer 
Forskel  88 timer  
 
Forskellen udgør ca. 16.000 kr. 
 
Endvidere redegøres for konsekvenserne, hvis forslag om flytning af 7. klasserne gennemfø-
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res ved timetildeling efter antal elever contra tildeling i forhold til antal klasser (skoleåret 
2007/08):  
 
 Modtager antal 

elever fra: 
I alt elever: Timetildeling 

efter antal klas-
ser: 

Timetildeling 
efter antal ele-
ver: 

Hedegårdssk. Thise – 17  67 elever 2820 timer 3638 timer 
Skolegades sk. Serritslev – 15 43 elever 1950 timer 2335 timer 
Søndergades sk Ø.Brdsl.- 35 71 elever 2820 timer 3855 timer 
Toftegårdssk. Kun egne  37 elever 1950 timer 2009 timer 
Dronningl. sk. Kun egne 53 elever 2820 timer 2878 timer 
Hjallerup sk. Kun egne 58 elever 2820 timer 3149 timer 
Asaa skole Agersted – 19 36 elever 1950 timer 1955 timer 
Klokkerh. sk. Flauensk. – 19 49 elever 1950 timer 2661 timer 
Ekstra timer 
til holdtimer, 
idræt o.a. 

   
1890 timer 

 

I alt   20970 timer 22480 timer 
Forskel   1510 timer  
 
Forskellen udgør ca. 275.000 kr. 
 
Vedr. indskrivning til børnehaveklasse: 
 
Indstilling herom fremsendes senere. 
 
2. Skolestruktur – specialområdet: 
 
A. Med virkning fra skoleåret 2007/08 
 

• Special- og funktionsklasser Søndergades Skole: Funktionsklasserne flyttes til en ny 
afdeling på Toftegårdsskolen (12 elever). 

• Udvidelse med 14 pladser i Erhvervsklasse enten på Toftegårdsskolen eller på Hjalle-
rup skole. Der vil senere blive fremsendt forslag til endelig placering. 

• Heldagsskolen i Brønderslev (Ø. Hjermitslev) fortsætter uændret, dog foreslås det, at 
elevtallet udvides fra 18 til 24 elever 

• Heldagsklassen i Hjallerup fortsætter med 12 elever, men en del elever flyttes til funk-
tionsklasserne på Toftegårdsskolen 

• ABC-klasse (tale-læsebørn) på Hjallerup Skole fortsætter med 5 elever. 
• ADHD-klassen (DAMP-børn) på Flauenskjold Skole fortsætter med 5 elever   
• Nybyggereleverne på Hjallerup skole flyttes sammen med svært underviselige elever 

til et projekt i Ungdomshuset i Brønderslev 
• OK-klasser på Dronninglund skole fortsætter uændret (elever med generelle indlæ-

ringsvanskeligheder) 
 
Økonomi: 
 
Funktionsklassen på Toftegårdsskolen – 12 elever med 4 lærere........................... 1.300.000 kr. 
Projekt i Ungdomshuset – yderligere 1 pædagog....................................................... 300.000 kr.  
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Udvidelse med 14 pladser i Erhvervsklasse............................................................... 750.000 kr.  
Heldagsskolen udvides fra 18 til 24 elever og med 2 lærere ..................................... 800.000 kr.  
 
I alt........................................................................................................................... 3.150.000 kr. 
 
Finansiering: 
Færre elever i 20.2 tilbud i andre kommuner – naturlig afgang.............................. 2.000.000 kr.                     2
En personale færre i specialklasserne Søndergades Skole ......................................... 350.000 kr.    
4 elever færre på interne skoler (elever, der tages hjem) ........................................... 750.000 kr.  
Reduktion i antallet af  elever på Produktionsskolen................................................... 50.000 kr.  
 
I alt........................................................................................................................... 3.150.000 kr.  
 
Anlægsudgifter: 
Bygningsmæssige ændringer på Toftegårdsskolen - anslået...................................... 100.000 kr.  
 
Det bemærkes, at der i forbindelse med evt. placering af erhvervsklasse i Hjallerup kan blive 
tale om bygningsmæssige tilretninger. 
 
Finansiering: 
Det foreslås, at udgifter ved bygningsmæssige ændringer finansieres af afsat anlægsbudgettet 
for 2007 på 4.150.000 kr. til skolerenovering, herunder inventar til Ø. Brønderslev centralsko-
le. 
      
B. Med virkning fra skoleåret 2008/09 
 
Fredsaftalen i henhold til de vedtagne rammeraftaler mellem kommunerne er ophørt, og der er 
mulighed for at hjemtage børn. 
 
Kontaktklasserække på Toftegårdsskolen startes op med 12 elever 
med 4 lærere .........................................................................................................    1.500.000 kr. 
 
Finansiering: 
Hjemtagelse af elever i tilbud andre kommuner ..................................................... 1.500.000 kr.  
 
C. Med virkning fra skoleåret 2009/10: 
 
Udbygning af OK-klasser på Dronninglund Skole. 
 
Finansiering foreslås at ske gennem hjemtagelse af lokale elever fra andre kommuners tilbud. 
 
Det bemærkes, 
 

• at der kan forekomme et merforbrug i overgangsårene, før de lokale tilbud er udbygget 
og forankret 

 
• at der i forbindelse med oprettelse af egne specialtilbud, vil blive inddraget spørgsmå-

let om etablering af specialfritidstilbud. 
 
3. Frit skolevalg:  



Børne- og Ungdomsudvalget, 3. januar 2007 Side 7 

 
I forbindelse med skolestruktur og tildelingsmodeller skal det beskrives, hvordan vi lokalt 
håndterer ”lov om friere skolevalg”. 
 
Det foreslås med virkning fra 1. august 2007: 
 

 at der i bh.- klasse – 7. klasse gives afslag til ansøgere fra en anden skole eller en an-
den kommune, hvis elevtallet pr. stamklasse er 26 eller derover ( begrundelse: Hvis en 
eller flere elever flytter ind i distriktet, skal disse optages og kan måske blive klasseud-
løsende ) 

 hvis der i bh. klasse – 7. klasse er flere ansøgere, end der kan optages, sker optagelsen 
efter følgende kriterier: 

o kommunens egne borgere går forud for borgere fra andre kommuner 
o søskende til elever på skolen går forud for andre 
o nærmereboende går forud for fjernereboende 
o lodtrækning i det omfang, de objektive hensyn ikke fører til en prioritetsord-

ning 
 at der i 8. – 10. klasse frit kan optages ansøgere fra andre skoler i kommunen og fra 

andre kommuner indenfor nuværende fysiske rammer og med maksimalt 26 elever pr. 
klasse 
Det betyder formentligt, 

 at der i 10. Klassecenter vest oprettes maksimalt 5 klasser 
 at der i 10. Klassecenter øst oprettes maksimalt 4 klasser 

 
Den enkelte skole beslutter selv, hvor mange stamklasser skolen opretter på hvert klassetrin ( 
bortset fra 10. klasse ) indenfor den tildelte ramme. 
 
4. Timetildeling: 
 
Den elevbaserede timetildeling skal være rygraden i hele tildelingsmodellen, dog skal de små 
skoler med små årgange tilgodeses, således at de kan drive en forsvarlig undervisning med et 
timetal til eleverne, der tilstræbes at være folkeskolens vejledende timetal. 
Der henvises til modellen i rapporten side 26. 
Der afsættes en pulje af timer til enkeltintegrerede elever, som fordeles af PPR. 
På centralt niveau placeres en pulje af timer til supplerende undervisning. 
 
5. Tosprogede elever: 
 
Det foreslås, at der opretholdes en form for beredskab, således at den opnåede viden ikke for-
svinder og således, at man hurtigt kan oprette modtagelsesklasser om nødvendigt. 
I timetildelingen skal der tildeles timer til dansk som 2. sprog. 
Gennemføres inden for de nuværende økonomiske rammer. 
 
6. Skolebiblioteket: 
 
Det foreslås, at skolebiblioteket/Det Pædagogiske Servicecenter har en central rolle i dagens 
folkeskole og at der sker en udvikling mod et decideret læringscenter, hvor flere kompeten-
cer/ressourcepersoner er samlet. 
Gennemføres indenfor de nuværende økonomiske rammer 
 



Børne- og Ungdomsudvalget, 3. januar 2007 Side 8 

7. Naturskolen: 
 
Det foreslås, at Naturskolevirksomheden fortsætter og at der udvides med 348 timer, således 
de 5 lærere alle får 314 timer. Timerne tages fra den eksisterende økonomiske ramme. 
 
8. Dialogforaer BUF – skolebestyrelserne 
 
Det foreslås, at der afholdes  

- 2 årlige møder i Fælles Rådgivende Organ 
- 1 møde mellem BUF og den enkelte skolebestyrelse i valgperioden 
- 2 arrangementer for alle skolebestyrelser i valgperioden 

 
Generelt: 
 
Der skal være et passende lokalt tilbud på både normal- og specialområdet. Der skal oprette 
lokale specialtilbud i den takt det fagligt og økonomisk kan klares. Skolevæsenet skal være 
bevidste om rummeligheden i folkeskolen og skal vurdere om midler til det specielle område i 
højere grad skal tilføres normalområdet.  
 
Der skal være et decentralt skolevæsen med et centralt islæt i et fælles skolevæsen.  
 
Høring: 
 
Med baggrund i valg af forslag til skolestruktur, fremsendes forslaget til høring på skolerne. 
 
Decentralisering / centralisering 
 
Der arbejdes med en høj grad af decentralisering, men der er områder på folkeskoleområdet, 
hvor det er naturligt at centralisere og betale over fællesudgifter, bl a. kan nævnes 

- skolebuskørsel 
- afskedigelsespulje 
- lederuddannelse, skoleinspektører 
- forsikring 
- COPY-DAN 
- større kurser til lærerne – eks. skolebibliotekaruddannelsen 
- barsel / langtidssygdom 
- fællespulje til fælles pædagogisk dag samt andre fællesarrangementer 
- pulje til fælles aktiviteter for elever, idrætsdage o.l. 
- m.m. 

 
Kommunale pejlemærker 
 
Ovenstående dækker over en fælles målsætning skabt med input fra målsætningerne i de to 
kommuner. 
Senest i skoleåret 2009/10 laves et handlingsorienteret målsætningsarbejde for folkeskolen 
 
Øvrige tiltag 
 
De øvrige tiltag, som betyder en ændring i forhold til nuværende i de to kommuner besluttes 
administrativt og indenfor de nuværende økonomiske rammer 
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Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 3. januar 2007 
Fraværende: Ingen. 
 
Udvalget anbefaler punkterne 1-8. Vedr. pkt. 4, Timetildeling, laves en overgangsperiode, 
således at en skole hvert år kan miste maks. 5% af undervisningstiden, indtil implementerin-
gen af den nye elevbaserede timetildelingsmodel er gennemført. 
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02/3 Orientering 
 

BU 
 

Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 3. januar 2007 
Fraværende: Ingen. 
 
Der arrangeres institutions- og skolebesøg den 23. januar 2007. 
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Lukkede sager: 
 
03/4 Orientering 
 

BUF 
  

Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 3. januar 2007 
Fraværende: Ingen. 
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Tillægsdagsorden – åben sag: 
 
04/5 Folkeskolerapporten, pejlemærker 
 

BU/ØK/BY 

Sagsfremstilling: 
Genoptagelse af sag om Folkeskolerapporten, idet der henvises til udvalgets møde den 20. 
december 2006, hvor det blev besluttet, at sagen ønskes yderligere belyst. 
 

Indstilling: 
 
Børne- Kulturdirektøren foreslår, at Underudvalget for Børn, Unge og Familier anbefaler, 
at følgende kommunale plejemærker godkendes som gældende for folkeskoleområdet i Brøn-
derslev-Dronninglund kommune: 
 

• Skolernes virksomhed bygger på, at de kundskabsformidlende, opdragende og person-
lighedsudviklende mål er ligeværdige og udfoldes i et dynamisk sammenspil 

• Den enkelte skole forbliver en integreret og naturlig del af lokalsamfundets kulturelle 
udfoldelse 

• Der skabes helhed og sammenhæng i skoledagen for børnene gennem samarbejde mel-
lem daginstitution og skole/fritidsordning 

• Skolens bygninger, lokaler og faciliteter skal være af en sådan kvalitet og sådan ind-
rettet, at skolens miljø støtter og fremmer den pædagogik, som udtrykkes i folkeskole-
loven og som lokalt er aftalt 

• Elevernes selvværd styrkes, og de lærer at udvise respekt for den enkelte og hinanden 
• Eleverne udvikler ansvarlighed og lærer at tage hånd om deres egen situation 
• Undervisning og opdragelse er et fælles anliggende mellem børn, forældre og skole og 

bygger på dialog og medinddragelse af børn og forældre 
• Alle børn skal sikres højt udbytte, og både den fagfaglige og den tværfaglige under-

visning skal opleves som motiverende, udfordrende og fremadskridende 
• Kommunens skolevæsen er for alle, og undervisningsprocessen bygger på det enkelte 

barn i fællesskabets rammer og med udnyttelse af de samlede ressourcer i den vifte af 
tilbud, som vi giver vore børn 

• Opgaven løses så tæt på nærmiljøet og så tidligt som muligt, således at de allerede op-
byggede sociale fællesskaber udnyttes 

• Arbejdet med børnenes sundhed sker som en del af den samlede sundhedsindsat for 
børn og familier 

 
Det bemærkes, at pejlemærkerne er en sammenskrivning af nuværende pejlemærker i Brøn-
derslev og Dronninglund kommune. 
Senest i skoleåret 2009/10 laves et handlingsorienteret målsætningsarbejde for folkeskolen. 
 
 

Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 3. januar 2007 
Fraværende: Ingen. 
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Senest i 2008 påbegyndes målsætningsarbejdet. 
 
”Pejlemærkerne” indarbejdes i det samlede forslag vedr. udmøntning af Folkeskolerapporten, 
som pkt. 9. 
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