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Åbne sager: 

01/154 Udvidelse af ADHD-tilbuddet på Toftegårdsskolen 
 

J.nr.: 17.03.00 G01/ 
2008.237-0 

T:\Sag\Børne- og Ungdomsudvalget\Sager\2008-03-18\Udvidelse af 
ADHD-tilbuddet på Toftegårdsskolen.doc 

ÅBEN SAG
BU

 
Indstilling: 
Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at Byrådet godkender udvidelse af ADHD-
tilbuddet på Toftegårdsskolen med 8 pladser med virkning fra skoleåret 2008/09. 
 
Sagsfremstilling: 
 
I folkeskolens visitationsudvalg har man mærket et meget stort pres på elever til speci-
altilbud. 
Det skyldes bl.a., at 
 

• elevtallet på landsplan er steget med 18,3% i perioden 1997-2007, medens det 
for specialbørn er steget 48% 

• der er oplevet en meget stor tilflytning af elever, der allerede var udredt til et 
specialtilbud i den kommune, de flyttede fra 

• eleverne bliver hurtigere udredt i børnepsykiatrien (2 måneders garanti for start 
på udredning)  

• der kommer forældrepres for at få specialtilbud hurtigt efter udredning 
• der er stort pres fra skolerne på tilbud til elever, der ikke kan rummes i normal-

området 
• efterskoler er mere restriktive i forhold til tidligere 
• der er et ønske om at udnytte områdets ressourcer mere effektivt 
• der er et ønske om at etablere tilbuddene i elevernes nærmiljø 
• andre kommuner ikke er så tilbøjelige til at udbygge deres specialtilbud for at 

dække Brønderslev Kommunes behov 
 

Fagenheden arbejder på i de kommende skoleår at oprette lokale specialtilbud i takt 
med, at der købes færre pladser i andre kommuner. 
Planlægningen af disse tilbud skal ses i nøje sammenhæng med en udbygnings- og 
renoveringsplan for alle kommunens skoler. 
 
Økonomi: 
 
Udvidelse af ADHD-tilbud på Toftegårdsskolen incl. fritidstilbud ... 1.500.000 kr. 
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Finansiering: 
 
Sammenkøring af Heldagsklasse og ABC-klasse på Hjallerup Skole... 600.000 kr. 
Færre elever på interne skoler.............................................................    400.000 kr. 
Mindreforbrug af behovstimer i specialundervisningen.....................    500.000 kr. 
 
I alt ...................................................................................................... 1.500.000 kr. 
 
Det kan supplerende oplyses, at der som følge af færre elever i specialklasserne på 
Dronninglund Skole kan optages et mindre antal elever med kontaktproblemer. 
 
Det skal bemærkes: 
 
Vedr. elever i specialskoler i andre kommuner: 
Der er i forbindelse med regnskab 2007 konstateret et merforbrug på ca. 1.8 mio. kr. 
Budgettet for 2007 er fastlagt ud fra et skøn over, hvor mange elever man forventede, 
der  skulle optages på specialskole i andre kommuner, herunder tillige udgifter til 
transport af disse elever til og fra skole. Det anførte skøn var med udgangspunkt i de 
elever, man på budgettidspunktet var bekendt med gik i specialskole i andre kommu-
ner. Der var således ikke taget hensyn til en stigning i antal af disse elever. 
 
Det forventes, at der i det kommende skoleår vil være behov for at købe færre pladser 
på specialskoler i andre kommuner, hvorfor det vurderes, at budgettet for 2008 kan 
holdes. 
 
Der henvises i den forbindelse til undervisningsministeriets pressemeddelelse af 30. 
januar 2008, hvoraf fremgår, at antallet af elever i vidtgående specialundervisning i 
folkeskolen de sidste 10 år er steget med 48%. 
 
Lønbudget i øvrigt for folkeskoleområdet: 
Der er i 2007 et merforbrug på lønningerne på ca. 2,3 mio. kr.  
Der er ikke en entydig forklaring på dette merforbrug, men der kan peges på bl.a. føl-
gende forhold: ikke fuld kompensation for pension i forhold til tjenestemænd, der fra-
træder, ikke fuld kompensation i forbindelse med barsel, ikke tilstrækkelig løn-
fremskrivningsprocent, etablering af nødvendige specialpladser i kommunen uden mu-
lighed for at finde kompenserende besparelse (6 medarbejdere ansat), usikkerhed i re-
lation til timeforbrug i forbindelse med overgang til NY tildelingsmodel, opgørelse pr. 
1. august 2007 af timeforbrug/lønudgifter vedrørende 2 skolevæsener (skoleåret 
2006/07 var tilrettelagt efter de modeller der var gældende i henholdsvis gl. Brønders-
lev Kommune og Dronninglund Kommune). 
 
Det skal tillige bemærkes, at der er overført mindre ikke forbrugte beløb på andre bud-
getkonti til lønkontiene for derved at minimere merforbruget. 
 
Der er udarbejdet lønsumsberegning vedr. lærerlønningerne for 2008. Med udgangs-
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punkt i faktisk forbrug af udgifter til lærerlønninger for januar og februar måneder 
2008 forventes et merforbrug i regnskabsåret 2008 på ca. mellem 2,5 og 3,5 mio. kr. 
Usikkerheden skyldes, at der vil indgå forskellige refusioner, bl.a. i forbindelse med 
lærere på barselsorlov. Udgangspunktet er timeforbruget for skoleåret 2007/08. Der 
foretages ny timetildeling pr. august 2008 for skoleåret 2008/09. Fagenheden kender 
endnu ikke timeforbruget i forbindelse hermed. Tildelingen sker pr. elev. 
 
Det oplyses, at der snarest igangsættes et analysearbejde vedr. udgifter til lærerlønnin-
ger med henblik på at skabe oversigt over forbruget for regnskabsåret 2008. 
 
I øvrigt: 
 
Da der i 2008 ikke er anlægspenge til rådighed, starter ADHD-eleverne på Toftegårds-
skolen i 2 ledige lokaler på skolen. I 2009 bør der findes penge til en mindre ombyg-
ning i nuværende SFO-tilbud på skolen samt en tilbygning til eksisterende SFO. 
 
 

Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 18. marts 2008 
Fraværende: Ingen. 
 
Udvalget indstiller fagenhedens forslag. 
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02/155 Ny ledelsesstruktur på Hjallerup Skole 
 

J.nr.: 00.15.10 G01/ 
2008.325-0 

T:\Sag\Børne- og Ungdomsudvalget\Sager\2008-03-18\Ny 
ledelsesstruktur på Hjallerup skole.doc 

ÅBEN SAG
BU/ØK

 
Indstilling: 
Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at Økonomiudvalget som et forsøg etable-
rer en ny ledelsesstruktur på Hjallerup Skole fra 1. august 2008. 
 
Sagsfremstilling: 
 
Ledelsen for folkeskoleområdet i Fagenheden for Børn og Kultur har i flere år arbejdet 
for at opprioritere pædagogisk og personalemæssig ledelse på skolerne. 
En hindring for dette arbejde har været, at der var en meget stor administrativ byrde på 
ledelsen både med baggrund i beslutninger på lokalt plan, men særligt med baggrund i 
centralt statsligt niveau. 
Flere skoler i andre kommuner har med succes lavet forsøg med ansættelse af en ad-
ministrativ leder, der påtager sig at løse alle administrative opgaver under skoleinspek-
tørens ansvar. 
 
Nuværende ledelsesstruktur på Hjallerup Skole: 
 
1 skoleinspektør 
1 viceinspektør 
1 afdelingsleder for Heldagsklassen 
 
Forslag til ny ledelsesstruktur på Hjallerup Skole: 
 
1 skoleinspektør 
1 viceskoleinspektør 
1 afdelingsleder 
1 afdelingsleder for Heldagsklassen 
 
Viceinspektøren eller afdelingslederen skal påtage sig den fulde administrative forplig-
telse på skolen under skoleinspektørens ansvar. 
Det skal bemærkes, at afdelingslederen i Heldagsklassen ikke indgår i normalskolens 
ledelse, men fungerer som afdelingsleder for Heldagsklassen og samtidig er lærer i 
tilbuddet og indgår i normeringen som sådan. 
Endvidere er der overvejelser om i forbindelse med den fremtidige specialtilbudsstruk-
tur i kommunen at flytte Heldagsklassen til en anden lokalitet, da det tegner til, at sko-
len skal bruge lokalerne til eleverne i normalområdet. 
 
Når Hjallerup Skole vælges som forsøgsskole er det fordi, at den nuværende vicein-
spektør netop har sagt op for at gå på pension pr. 1. august 2008 og den nuværende 
skoleinspektør i 2008 bliver 61 år. 
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Økonomi: 
 
Timetildeling: 
 
Til ledelsen i normalskolen er der i alt tildelt 4190 nettotimer, hvoraf skoleinspektør og 
viceinspektør hver får 1672 timer. 
Resttimetallet på 846 er i år fordelt til lærere, der laver forskellige opgaver for ledel-
sen. 
Skolen har yderligere fundet ca. 300 timer i normeringen, som kan bruges til ledelse. 
Da det er tænkt, at viceinspektøren og afdelingslederen begge skal have en mindre un-
dervisningsforpligtelse kan den nye struktur bringes på plads uden et merforbrug af 
timer på skolen. 
 
Løn: 
 
Der vil blive en ekstra udgift på forskellen mellem en afdelingsleder på minimum løn-
trin 44 + 5000 kr. i årligt tillæg og en lærer på eksempelvis løntrin 42, hvilket vil belø-
be sig til 35-40.000 kr. årligt. 
Denne udgift findes indenfor skolens nuværende budget 
 
 

Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 18. marts 2008 
Fraværende: Ingen. 
 
Sagen udsat. 
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