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FORORD OG LÆSEVEJLEDNING
Denne rapport er Implements bidrag til masterplan for ”Fremtidens Børn og
Læring” i Syddjurs Kommune.
Opgaven er et element i Byrådets budgetstrategi for byrådsperioden 20182021, der sætter et flerårigt perspektiv i budgetprocessen og sikrer politisk
rammesætning og retning for områderne. Det giver samtidig muligheden for,
at der kan arbejdes struktureret og langsigtet med at udvikle og omstille
kerneopgaven i forhold til Syddjurs Kommunes strategiske valg, borgernes
behov og mulige økonomiske rammer.
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Byrådets budgetstrategi betyder, at der skal tilvejebringes hhv. 10, 20 og 30
mio. kr. i 2020, 2021 og 2022.
I analysen er der fokus på de forskellige typer af de faglige og økonomiske
behov for omstilling på området. Analysen er operationaliseret til et samlet
mulighedskatalog og implementeringsplan.
Kravet til opgaven har været, at kataloget klart og tydeligt skal beskrive
forslag til omstillinger af kerneopgaven, forudsætninger og konsekvenser
samt økonomiske investeringer og potentialer ved de forslåede omstillinger.
Mulighedskatalogerne skal både favne forslag inden for eget område og
tværgående forslag, og de skal være frembragt i en proces, der
karakteriseres af ledere, medarbejdere og brugere som inddragende,
anerkendende og gennemsigtig.
Som led i analysen er der gennemført interviews og workshops med
deltagelse af brugere, medarbejdere og ledere, ligesom der er indhentet
både interne og eksterne data og materiale.
Afrapporteringen indledes med en kort sammenfatning af analysens
resultater.
Herefter introduceres til områdets økonomi, rammevilkår og nøgletal for en
overordnet forståelse af området samt en uddybning af de væsentligt temaer
og baggrund for valg af disse i i forhold til Fremtidens Børn og Læring.
Så følger en beskrivelse af de enkelte potentialer samt forudsætningerne
bag disse før afrapporteringen afrundes med en forslag til overordnet
implementeringsplan af de præsenterede temaer.

BAGGRUND,
FORMÅL OG
SAMMENFATNING
AF ANALYSEN
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INTRODUKTION TIL BØRN OG LÆRING
Børn og Læring har et samlet nettobudget på 533 mio. kr. i 2019. De to
største udgiftsområder er skoleområdet og dagtilbud. Inkl. det lovpligtige
tilskud til privatskoler udgør udgifterne til de to områder ca. 84 procent,
eller godt 450 mio. kr,. af budgettet i 2019.
Analysen indledes med en overordnet nøgletalsanalyse. Det er vigtigt at
være opmærksom på, at der bl.a. pga. forskelle i konteringspraksis er
betydelige vanskeligheder forbundet med at sammenligne nøgletallene
mellem kommuner. Syddjurs er primært sammenlignet med ECOkommuner, Region Midt og landsgennemsnit. Med det forbehold viser
nøgletallene, at
• udgiften pr. elev i folkeskolen er relativt høje i Syddjurs sammenlignet
med gruppen af ECO-sammenligningskommuner.
• udgifterne på dagtilbudsområdet er lidt højere udgifter pr. plads end
ECO-sammenligningskommunerne, mens dagplejeudgifterne er
højere.
Den seneste befolkningsprognose viser, at der frem mod 2030 er udsigt
til stigende børnetal (0-16 år) i Syddjurs. Stigningen er imidlertid ikke
jævnt fordelt indenfor fx kommunens nuværende skoledistrikter. Det
betyder, at der til en række (også mindre) skoler forventes faldende
elevoptag, mens der omvendt kan komme kapacitetspres på andre
skoler. Uden ændringer i den nuværende tildelingsmodel eller
organisering, dvs. uden ændringer i enhedspriserne på dagtilbuds- og
skoleområdet, vil befolkningsudviklingen betyde et merudgiftsbehov over
90 mio. kr. årligt i 2030.
Efter nøgletalsanalysen er væsentlige temaer på Børn og Læring
analyseret, idet der er identificeret centrale faglige udfordringer og
anbefalet en række udgiftsreducerende tiltag.

Anbefalingerne skal således ses i sammenhæng med, at der skal findes
udgiftsreducerende tiltag. Implement har endvidere i en række tilfælde
angivet forskellige alternativer og spænd for størrelsen af de enkelte
potentialer.
Det er desuden i en række tilfælde beskrevet, hvilke faglige muligheder
det kan give at gennemføre de omstillinger, der foreslås i sammenhæng
med en reduktion af udgifterne. Det bemærkes, at disse faglige
muligheder selvfølgelig ikke i sig selv er knyttet til at udgifterne
reduceres, men at arbejdsgange, organisering mv. omlægges.
ØKONOMISKE POTENTIALER – FOLKESKOLE
I Syddjurs arbejdes der i medfør af sektorplaner mv. efter relevante klare
faglige målsætninger på skoleområdet. Karaktergennemsnittet ved
Folkeskolens afgangsprøver er overordnet som forventet, når der
korrigeres for socioøkonomiske forhold. Det er på den ene side
tilfredsstillende, men indikerer samtidig et forbedringspotentiale også set i
sammenhæng med det relativt høje udgiftsniveau pr. elev.
Inklusionsstrategien i Syddjurs er forholdsvis klar, men opgaven fylder –
naturligt - meget i praksis på de lokale skoler.
På folkeskoleområdet anbefales udgifterne reduceret ved at:
• Ændre på tildelingsmodellen til skolerne: Den nuværende
tildelingsmodel giver markant højere beløb pr. elev til små skoler i fht.
store skoler. Analysen indikerer, at det vanskeligt at begrunde så store
forskelle i det faktiske udgiftsbehov – og ikke mindst efter, at
ejendomsudgifterne er centraliseret. Det foreslås derfor at fjerne det
nuværende andet ”knæk” i modellen og at mindske forskellen i
elevtildelingen mellem mindre og større skoler. Analysen indikerer at
ressourcerne anvendes forskelligt på de enkelte skoler.
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• Der er i rapporten angivet en række veje til at arbejde med
effektivisering på skolerne, for dermed at undgå at reduktioner
påvirker kvaliteten – fx at øge lærernes undervisningstid, øge
pædagogernes andel af understøttende undervisning, nye
undervisningsformer, samarbejde om administrative opgaver, styrket
brug af digital læring etc. Potentialet er kan angives som et spænd.
• Ændre skolernes organisering: Syddjurs 10 folkeskoler er
gennemsnitligt små – trods en række ændringer i strukturen efter
kommunalreformen. En samling af udskolingen (7-9. klasse) på et
mindre antal skoler, vil reducere udgifterne indenfor rammerne af den
nuværende budgetmodel (fordi der kommer flere store skoler og
gennemsnitstildelingen pr. elev dermed falder). Der er faglige
muligheder i større enheder, ikke mindst ved overgangen til
udskolingen, men omvendt også konsekvenser for transporttid og
lokalområde – hvilket er baggrunden for at anbefalingen er at lade
antallet af skoler være uændret, og først lade eleverne (i visse tilfælde)
transportere sig lidt længere til skole end i dag, fra. 7. klasse.

DAGTILBUD
Forældretilfredsheden er høj, og som på folkeskoleområdet fylder
inklusionsopgaven også meget lokalt. På dagtilbudsområdet anbefales
udgifterne reduceret ved:
• Udflytning af (dele af) det centralt forankrede Specialpædagogisk
team, som samtidig reduceres. Forslaget vil indebære, at en større del
af de opgaver, som teamet løser, skal løses decentralt i den enkelte
daginstitution, svarende til den inklusionsopgave, der i dag løses på
de lokale folkeskoler.

• En reduktion af tildelingsmodellen: Forslaget kan realiseres ved
optimeret planlægning i daginstitutionerne. I praksis kan forslaget
udmøntes ved, at vagtplanlægningen i (endnu) højere grad afspejler
de faktiske fremmødemønstre blandt børnene – ikke bare i
ferieperioder, men også i den daglige planlægning. Opsamlede
fremmødedata kan med fordel anvendes i større omfang end i dag –
en praksis andre kommuner har indført.
• Fælles ledelse, hvor det er muligt, mellem dagtilbud og skoler:
SPECIALOMRÅDET
Modsat intentionen om at øge inklusionsgraden, har der været en
stigning i antallet, og andelen, af elever, som visiteres til specialskolen
Pindstrup. Andelen af specialskoleelever er samtidig højere i Syddjurs
end i Region Midt. Implement anbefaler følgende udgiftsreducerende
tiltag på specialområdet:
• Reducere antallet af elever, som visiteres til Pindstrup. Initiativet kan
og bør understøttes af en justering af tildelingsmodellen, så et større
beløb afgives ved specialskolevisitation.
• Effektivisere tilbuddet på Pindstrup. Der er ikke valide
sammenligninger af specialskoletilbud – blandt andet pga. store
forskelle i hvilke skolernes målgrupper. Pindstrup-skolen enhedsudgift
pr. elev vurderes ikke umiddelbart at være særskilt udgiftstungt, men
det vurderes muligt at effektivisere skolen ved at anvende nogle af de
samme redskaber/planlægningsværktøjer, som kan anvendes
folkeskolerne.
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• Udover Pindstrupskolen køber Syddjurs et antal pladser til elever på
specialskoler i (nabo)kommuner. En gennemgang af de enkelte sager
viser, at det ofte er særdeles høje takster, der betales til andre
kommuner. Prisen påvirkes naturligt at elevens behov. Det anbefales
at indgå de facto forhandling om priserne. Der er derfor et potentiale i
at styrke ”leverandørstyringen” for dermed at nedbringe udgifterne til
betalinger til specialskoler i andre kommuner. Endelig foreslås
tilskuddet til specialefterskoler reduceret, så det bliver afhængigt af
forældrenes indtægt – de økonomisk dårligst stillede forældre vil reelt
stadig få opholdet betalt.
UNGDOMSSKOLEN
På ungdomsskoleområdet er der relativ stor kommunal handlefrihed i
planlægningen og dimensioneringen af opgaverne. En række nøgletal
viser at fremmødet i nogle lokale klubtilbud er begrænset.
Anbefalingen er, at Ungdomsskolen pålægges at udarbejde forslag til
tiltag til udgiftsreducerende tiltag, som Ungdomsskolen selv (med
inddragelse af dens bestyrelse) er ansvarlige for at forelægge til
beslutning i fagudvalg og Byråd.
Baggrunden for denne anbefaling er, at det konkrete forslag kan være
afhængig af hvilke udgiftsreducerende tiltag, der besluttes på særligt
folkeskoleområdet. Alternativt kan gennemføres mere øremærkede
besparelser i form af at reducere antallet af aftenklubber og omlægge
eftermiddagsklubberne til en del af SFO-tilbuddet.

ADMINISTRATION, DIGITALISERING OG PPR
De lokale institutioner understøttes centralt af administrationen, og
omvendt er administrationen ansvarlig for implementering og
koordinering af en række centralt besluttede initiativer. Balancen mellem
lokal autonomi og behovet for centralt koordinerede tiltag optager
området – og det samme gør samarbejdet, koordinerings- og
ressourceforbruget på børn med behov for særlig støtte (fx med PPR).
Der anbefales følgende udgiftsreducerende forslag vedrørende
administration og digitaliseringsområdet:
• Justering af 1:1-ordningen i videst muligt omfang i overensstemmelse
med anbefalingerne i den netop gennemførte evaluering af ordningen.
I praksis betyder det fx at der indføres klassesæt for nogen klassetrin
og evt. ændringer i udskolingen. Der skal udarbejdes en særskilt sag
herom i fht. hvad der i givet fald skal erstatte ipad.
• Reduktion af administrationen: En besparelse af det
(central)administrative personale.
• Reduktion af centrale kompetenceudviklingsmidler: Dette område har
været højt prioriteret i en årrække og med forslaget vil der fortsat være
centrale midler og kunne prioriteres kompetenceudvikling decentralt.
Vedr. PPR anbefales udgifterne reduceres ved:

• at afskaffe læringsguiderne som tilbud i Syddjurs – et tilbud der endnu
ikke er fuldt implementeret. Supplerende foreslås, at annullere en
tidligere besluttet budgettilførsel fra budget 2020. Da PPR har oplevet
et stigende antal sager vil forslaget forudsætte en mere effektiv
udnyttelse af ressourcerne i dag – og kan kræve ændrede
samarbejds- og mødeformer, også af skoler og daginstitutioner.
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Derudover vurderer Implement at der er såvel faglige som økonomiske
potentialer forbundet med et bedre tværgående samarbejde både
indenfor og udenfor Børn og Læring – og med aktører udenfor
kommunen.

I det hele taget anbefales at øge anvendelse af data i endnu højere grad
end i dag både i forbindelse med beslutninger og i den løbende styring
og opfølgning. Dette må aldrig erstatte den faglige dialog mellem
politikere, forvaltning, ledere og medarbejdere – men kan supplere den.

Der er imidlertid ikke udarbejdet selvstændige forslag med økonomiske
potentialer, da grundlaget vurderes at være for spinkelt til, at de kan
kvantificeres på nuværende tidspunkt.

Data kan således give værdifulde input til både at styrke det faglige og
økonomiske fokus, hvilket skal ses i sammenhæng med områdets
betydelige volumen både målt i kroner og ører men også i antallet af
berørte borgere.

Afslutningsvis er forslagene oplistet i et egentligt katalog. Der er desuden
udarbejdet et input til en egentlig implementeringsplan (som dog først
kan udarbejdes endeligt når/hvis forslagene besluttes). De væsentligste
anbefalinger hertil er, at:

På næste side er der udarbejdet et overblik over de anbefalede forslag,
idet de er opdelt i omstillinger, effektiviseringer og servicereduktioner.

• Der i forbindelse med en eventuel politisk vedtagelse af forslagene
sker en politisk stillingtagen til, hvordan der måles på de
kvalitetsmæssige konsekvenser af forslagene – og at der her tages
udgangspunkt i de mål, der i forvejen er sat.
• Der er en høj grad af involvering og inddragelse af ledere og
medarbejdere i den faktiske udmøntning af forslagene, dvs. at det
lokale råderum for beslutningerne afsøges og udnyttes.
• Der sker en tæt monitorering af både de indholdsmæssige og
kvalitetsmæssige konsekvenser af forslagene – herunder at der
etableres en såkaldt ”baseline”, dvs. hvad er det nuværende
udgangspunkt. Det kan fx være i langt højere grad at følge op på
skolernes ressourceforbrug (undervisningstid, lærer/pædagogundervisningsandel, vikarforbrug, ledig kapacitet på skoler etc.)
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I tabellen til højre fremgår Implements forslag til udgiftsreducerende
tiltag, givet Byrådets budgetstrategi, som indebærer at der skal
tilvejebringes hhv. 10, 20 og 30 mio. kr. i 2020, 2021 og 2022.

OVERBLIK OVER UDGIFTSREDUCERENDE FORSLAG – 2020-2021 (2020-PL)

Forslagene er opdelt efter område.

Dagtilbud

På næste side er der i summarisk form angivet identificerede
udfordringer i fbm. analysen, som herefter er koblet til de enkelte
potentialer, ligesom det er angivet hvilke faglige muligheder en vellykket
realisering af nogle af forslagene vil give.
Det bemærkes at de økonomiske potentialer ved nogle af forslagene kan
være større end det optræder i de to tabeller; dette er i givet fald uddybet
i analysen.
Der er i overblikket ikke medtaget yderligere potentialer ved ændringer i
skolernes organisering, der ligger i spændet fra 4,3 mio.kr. ved lukning af
den mindste skole, til 41 mio. kr. ved reduktion af skolernes antal til 4.

Område

Forslag

2020

2021

2022

Udflytte og reducere specialpædag. team

0

0

1

Effektivisering af dagtilbud

0

0,5

1

Samling af udskolinger på færre skoler

Skole

3,7

8,9

8,9

Optimere ressourcer - justere
tildelingsmodel

0

0

4,7

Lukke kommunalt 10. klasses tilbud

0

0,5

1

PPR - annullere tidligere forøgelse

0,6

0,6

0,6

Læringsguider

0,8

1,7

1,7

Færre specialelever

0

1

2

Optimere Pindstrup

0

0,3

0,5

Normalisere tilskud til specialefterskole

0,4

0,4

0,4

Færre udgifter til udenbys specialelever

0,5

0,5

0,5

0

1

2

0,2

0,2

0,2

Reducere central kompetenceudv. Pulje

1

1,5

2,5

Justere 1:1 (iPad-ordning)

1

1

1

PAU (Pædagogisk Assistent Uddannelse)

0,6

0,6

0,6

Afskaffe madordning, boostcamp, talent

1,4

1,4

1,4

10,2

20,1

30

PPR

Special

Fritid

Efterspørgselstilpasning Ungdomsskolen
Central administrativ besparelse

Adm. og
digit.

Diverse
Total
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OMSTILLING
(ORGANISE
RING)

EFFEKTIVIS
ERING
(BEDRE
RESSOURCEANVENDEL
SE)

OPGAVEOPHØR/BE
SPARELSE

TOTAL

UDFORDRING

POTENTIALE

MIO. KR.

BEFOLKNINGSPROGNOSE VARIERER

SAMLE OVERBYGNING PÅ 4 SKOLER

LAV ANVENDELSE AF KLUBTILBUD

UNGDOMSSKOLE UDMØNTER BESPARELSE
(ALT: KLUBTILBUD OMLÆGGES TIL SFO’ER)

2

HØJ 10. KLASSESANDEL – EFFEKT TVIVLSOM

LUK KOMMUNALT 10. KLASSES TILBUD

1

RELATIVT LAV INKLUSIONSGRAD

REDUCERE ANTALLET AF
SPECIALSKOLEELEVER (OG JUSTERE
TILDELINGSMODEL)

2

MARKANTE FORSKELLE I
RESSOURCEUDNYTTELSEN PÅ SKOLER (OG
TILDELINGSMODEL AFSPEJLER IKKE REELLE
FORSKELLE)

LAVERE TAKST I TILDELINGSMODEL – UDNYTTE
MULIGHEDER FOR RESSOURCEOPTIMERING

4,8

REDUCERE CENTRALE
KOMPETENCEUDVIKLINGSMIDLER

2,5

MEGET TID PÅ KOORDINERING,
PLANLÆGNING, IKKE- BORGERTID

EFFEKTIVISERING I CENTRALE ADMINISTRATION
(0,2), DAGTILBUD (1) , PINDSTRUP (0,5) OG PPR
(0,6)

2,3

8,9

FLYTTE DELE AF SPECIALPÆDAGOGISK TEAM
UD I DAGTILBUD OG REDUCERE SAMTIDIG

1

UKLART OM DIGITALISERINGSINVESTERING
GIVER TILSTRÆKKELIGT AFKAST

OMLÆGGE 1:1 FOR INDSKOLING OG UDSKOLING
(KLASSESÆT)

1

HØJE TAKSTER TIL ELEVER PÅ SKOLER I
ANDRE KOMMUNER

STYRKET LEVERANDØRSTYRING AF
SPECIALOMRÅDET

0,5

BUDGET IKKE TILPASSET FORVENTET
FORBRUG

PAU – TILPASNING AF FORBRUG

0,6

RISIKO FOR DUBLETTER MED UU

NEDLÆG LÆRINGSGUIDER

1,6

EFFEKTER AF INITIATIVER VANSKELIGE AT
DOKUMENTERE

PULJE TIL BEDRE MAD, BOOSTCAMP,
TALENTUDVIKLING

1,4

FORSKEL PÅ SPECIAL- OG NORMALOMRÅDET

TILSKUD TIL SPECIALEFTERSKOLE
INDTÆGTSREGULERES

0,4
30

UDVALGTE FAGLIGE
MULIGHEDER
STYRKET KLASSEDANNELSE
BEDRE ELEVFORDELING OG
POTENTIELT
INKLUSIONSPERSPEKTIV
BEDRE
SPECIALISERINGSMULIGHED

BEDRE FAGLIGE
FÆLLESSKABER

UDNYTTE
DIGITALISERINGSMULIGHEDER I BÅDE UNDERVISNING OG
INTERN OPGAVEVARETAGELSE
ØGET ANVENDELSE AF DATA I
BÅDE
RESSOURCEANVENDELSE MEN
OGSÅ I FOKUS PÅ KVALITETEN
– SOM ET UNDERSTØTTENDE
LEDELSESREDSKAB
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INTRODUKTION TIL ØKONOMIEN PÅ BØRN OG LÆRING
FORDELINGEN AF UDGIFTERNE TIL BØRN OG LÆRING

FORDELING AF BUDGET 2019 PÅ BØRN OG LÆRING

Børn og Læring har et samlet nettobudget på 533 mio. kr. i 2019. De to
største udgiftsområder er skoleområdet og dagtilbud. Inkl. det lovpligtige
tilskud til privatskoler udgør områderne 84 procent eller godt 450 mio. kr.
af budgettet i 2019.

Dagtilbud
26%

Det øvrige budget udgøres af udgiften til specialelever på 41 mio. kr.,
Ungdomsskolen på 19 mio. kr., samt Fællesudgifter (skole), som omfatter
udgifterne til PPR og administration, idet sidstnævnte også omfatter en
række centrale bevillinger.

Skole og SFO
47%
Privatskoler
mv.
11%

BEMÆRKNING TIL SAMMENLIGNINGER AF ØKONOMISKE
NØGLETAL
Det er naturligt at sammenligne udgifterne i Syddjurs med andre
kommuner, hvilket i rapporten også er forsøgt, hvor det er muligt. Det er
imidlertid nødvendigt at tage disse overordnede nøgletalssammenligninger med et stort forbehold. Undervisningsministeriet har således
fået udarbejdet en rapport, der konkluderer, at der pga. forskelle i
konteringspraksis er betydelige vanskeligheder forbundet med at
sammenligne nøgletallene. Syddjurs indgik i denne undersøgelse.

Fælles (skole)
4%
Ungdomsskolen
4%
Specialelever
8%

Udgiftsområde

Mio. kr.

Andel

Skole og SFO

253

47%

Sammenligningerne kan derfor primært give en forsigtig indikation af, om
udgiftsniveauet på et givent område i Syddjurs er relativt højt eller lavt.
Det siger heller ikke noget om, hvorvidt udgifterne er høje fordi
serviceniveauet er højt (dvs. at det fx er en politisk prioritering, at
borgerne skal have en høj normering i en daginstitution) eller, at det
skyldes forskelle i hvor effektivt opgaverne løses.

Specialelever

41

8%

Ungdomsskolen

19

4%

Fælles (skole)

23

4%

Privatskoler mv.

56

11%

Dagtilbud

141

26%

I det følgende er Syddjurs sammenlignet med de kommuner, som ifølge
de almindeligt anvendte ECO-nøgletal, har sammenlignelige rammevilkår
på sektorområdet. Derudover er der hvor det er relevant sammenlignet
med regionen, landsgennemsnit og i visse tilfælde nabokommuner. Der
er taget udgangspunkt i budgettal for 2019 hvor det er muligt.

Total

533

100%
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NØGLETAL PÅ FOLKESKOLEOMRÅDET
SAMMENLIGNING AF NØGLETAL PÅ SKOLEOMRÅDET

UDGIFTER TIL FOLKESKOLEN PR. 6-16 ÅRIG, BUDGET 2019

Nøgletallene på skoleområdet viser overordnet at Syddjurs udgifter
pr. 6-16 årig til de samlede udgifter på folkeskoleområdet er højere
end gennemsnittet af sammenligningskommunerne.
I alt til folkeskoler pr. 6-16 årige

I dette nøgletal er inkluderet udgifterne til privatskoler. Dette tal er
påvirket af, at Syddjurs har en højere privatskolefrekvensen i
Syddjurs (20,9 procent i 2018) end i sammenligningskommunerne
(20,2 procent) og i øvrigt væsentligt over region Midtjylland (15,8
procent).
Udgiften pr. elev til folkeskolen er derfor en mere reel indikator for
udgiftsniveauet til drift af den kommunale folkeskole – med det store
forbehold der tidligere er nævnt.
Denne indikator (som dog er baseret på budget 2018) viser
tilsvarende, at udgifterne pr. elev er relativt høje i Syddjurs
sammenlignet med gruppen af sammenligningskommuner.
Endelig viser nedenstående at Syddjurs klassekvotienter på nogen
klassetrin er større og andre mindre, sammenlignet med
gennemsnittet i folkeskoler i Region Midt.
KLASSEKVOTIENTER I FOLKESKOLEN, 2017

Syddjurs Kommune

ECO-gruppe

Region
Midtjyll.

Hele landet

75.602

71.092

72.723

72.838

UDGIFTER TIL FOLKESKOLEN PR. ELEV, BUDGET 2018
Lemvig

78.444

Nyborg

78.162
75.784

Svendborg

73.210

Syddjurs
Aarhus

70.474

Ringkøbing-Skjern

69.754

Landsgennemsnit

67.850

Tønder

66.847

Norddjurs

66.296

Hedensted

65.983

Viborg

65.891

Holbæk

65.607

25
20
15
10
5
0

Region Midtjylland Folkeskoler

Kilde: ØIM Nøgletal

Syddjurs Folkeskoler

Vejle

64.294

Favrskov

63.610

Note: Udgifter til undervisning netto er bruttodriftsudgifterne fratrukket indtægter og statsrefusion. Funktionen
vedrører folkeskolen. Antallet af elever udgør normalklasseelever i børnehaveklasse til 10. klasse.
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NØGLETAL PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET

SAMMENLIGNING AF NØGLETAL PÅ DAGTILBUD

BRUTTOUDGIFTER TIL DAGTILBUD PR. PLADS, BUDGET 2019

Helt overordnet viser nøgletallene på dagtilbudsområdet, at Syddjurs:
• Har lidt højere udgifter pr. plads på daginstitutionsområdet (vuggestueog børnehavepladser) i forhold til sammenligningskommunerne
• Har lidt højere udgifter til dagpleje pr. plads end
sammenligningskommunerne

Syddjurs
5.11 Dagpleje
5.14 Daginstitutioner (børn indtil
skolestart)

Region Midt Hele landet
Smnl.
Gruppen

133.829

128.997

126.676

128.747

89.782

87.641

89.374

102.041

Taksterne, dvs. forældrebetalingen i Syddjurs, er nedenfor sammenlignet
med tre omkringliggende kommuner. Syddjurs har et lavere takstniveau
end to ud af tre sammenligningskommuner på daginstitutionsområdet,
men har det højeste på dagplejeområdet.
Det bemærkes, at Syddjurs’ takster for dagtilbud er på det maksimale
niveau, som lovgivningen tillader, fordi de i dag udgør 25 procent af
bruttodriftsudgiften.
MÅNEDLIG TAKSTER PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET, 2019

Syddjurs
Norddjurs
Favrskov
Aarhus

Dagplejeplads for 0-2- Daginstitutionsplads for Daginstitutionsplads
årige
0-2-årige
for 3-5-årige
2.724
2.832
1.576
2.641
2.716
1.484
2.382
3.035
1.694
2.700
3.341
1.713

Kilde: ØIM Nøgletal
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ÆNDREDE RAMMEBETINGELSER – FLERE BØRN OG ELEVER
FREM MOD 2030
FREMSKRIVNING AF SKOLEDISTRIKTER 0-5 ÅR – VÆKST 2019-2030

FLERE BØRN OG UNGE I DE KOMMENDE ÅR

240
164
125

200

42

20

50

16

100

84

70

150

14

Den seneste befolkningsprognose fra 2019 viser - i modsætning til
prognosen fra året før - at der frem mod 2030 er udsigt til stigende
børnetal (0-16 år).

250

2

Udgifterne til området er – alt andet lige – afhængigt af udviklingen i
antallet af børn, der skal passes og elever, som skal undervises.
Syddjurs har derfor (budget)tildelingsmodeller på dagtilbuds- og
skoleområdet, som hhv. tilfører og reducerer ressourcerne til den enkelte
institution i takt med befolkningsudviklingen.

300

0

Det er overordnet positivt at børnetallet øges bl.a. som følge af øget
fertilitet og nettotilflytning. Men det øger isoleret set udgiftsbehovet.
Fastholdes de nuværende tildelingsmodeller betyder den forventede
befolkningsudvikling, at de årlige udgifter øges med ca. 90 mio. kr. i 2030
i forhold til 2019.

574
128

247

139
7

14
-4

-25

Udover befolkningsudviklingen er ændret lovgivning en
rammebetingelse. Undervejs i analysen blev der vedtaget en justering af
Folkeskolereformen, som indebærer at der i Syddjurs skal tages stilling til
udmøntningen af blandt andet ændrede krav til timetallet i visse fag.

-77

ÆNDRET LOVGIVNING

FREMSKRIVNING AF SKOLEDISTRIKTER 6-16 ÅR – VÆKST 2019-2030

700
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Derudover er forventningen til stigningen ikke jævnt fordelt indenfor fx
kommunens nuværende skoledistrikter. Det betyder, at der til en række
(også mindre) skoler forventes faldende elevoptag, mens der omvendt
forventes betydeligt flere elever på andre (også større) skoler.

Antal børn

Ændringerne forventes i mindre grad at få økonomiske konsekvenser.
Antal elever
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VÆSENTLIGE
TEMAER FOR BØRN
OG LÆRING
15

INTRODUKTION TIL TEMAER – UDFORDRINGER OG
ANBEFALINGER
INTRODUKTION

To indledende bemærkninger:

I dette afsnit gennemgås en række centrale temaer indenfor Børn og
Læring. Formålet er indenfor hvert tema at give en relativt kortfattet
introduktion til faglige udfordringer, beskrive de udgiftsreducerende tiltag,
som Implement anbefaler, samt udvalgte muligheder for faglig udvikling.
Analysen er suppleret med data/nøgletal, hvor det er relevant. De
konkrete budgetforslag er gennemgået enkeltvis i næste hovedafsnit.

(1) Der findes ikke en entydig definition af kvalitet på Børn og Læring (se
note). Dermed vil der ikke nødvendigvis være enighed om, hvorvidt
kvaliteten kan fastholdes (eller øges) ved en given ændring – dvs.
hvordan det opgøres hvorvidt læring, trivsel og personlig mestring
påvirkes.

EFFEKTIVISERINGER, BESPARELSER OG OMSTILLINGER

Det vil i den forbindelse være naturligt at tage udgangspunkt i de mål,
som Syddjurs Kommune har sat, og som i dag regelmæssigt forelægges
de politiske udvalg.

Den seneste befolkningsprognose indebærer, at Børn og Læring skal
tilføres yderligere ca. 33,6 mio. kr. i 2022 i forhold til 2019 pga. stigende
børnetal, hvis de nuværende tildelingsmodeller fastholdes.
Implements forslag, der alt andet lige reducerer udgifterne med ca. 30
mio. kr., betyder derfor ikke nødvendigvis at de samlede udgifter på Børn
og Læring falder – men at enhedsprisen pr. barn/elev falder.
Da Børn og Lærings udgifter langt overvejende udgøres af løn,
indebærer langt de fleste forslag færre udgifter til løn pr. barn/elev. I det
følgende benyttes følgende begreber:
- Hvis et forslag ikke betyder at brugere oplever mindre kvalitet, kaldes
det en effektivisering: Brugeren kan få det samme for færre penge.
- Hvis et forslag betyder at et tilbud ikke længere leveres, kaldes det et
opgaveophør/besparelse.
- Hvis et forslag indebærer at et tilbud leveres på en anden måde end i
dag, fx ved at et tilbud erstattes af et andet, kaldes forslaget en
omstilling.

Det er derfor centralt, at det i forbindelse med en eventuel beslutning af
forslagene er tydeligt, hvordan forslagenes kvalitetseffekt vurderes.

(2) Et forslags konsekvenser afhænger af, hvordan det udmøntes. Et
eksempel: Der indføres digitale undervisningsmidler, som forudsættes at
medføre en mindreudgift til undervisningsmidler, hvilket indarbejdes i
budgettet.
Hvis denne besparelse alligevel ikke udmøntes fordi undervisningen reelt
ikke omlægges til at foregå mere digitalt, vil skolen have færre midler til
andre formål. Derfor kan en forudsat effektivisering ende med at blive
udmøntet som en besparelse.
Det er således væsentligt at bemærke, at forudsatte effektiviseringer
kræver et stort organisatorisk fokus på gevinstrealisering, dvs. evnen til
reelt at omstille arbejdsgange og processer, og at det er nødvendigt
løbende at monitorere om implementeringen sker som forudsat. Figuren
på næste side illustrerer, at det efter Implements opfattelse er andet end
blot ressourcer, men også den valgte organisering mv., som har
betydning for den adfærd, der i sidste ende bestemmer organisationens
præstationer (performance).

Note: Det Økonomiske Råds sekretariat (”Vismændene”) har af samme årsag i en rapport fra 2019 foreslået en ny indikator for produktivitet i grundskolen baseret på PISA-scoren. I
rapporten konkluderes, at ”Målet er langt fra perfekt og skal snarere opfattes som et første skridt i retning af et bedre produktivitetsmål for grundskolen. Der er flere muligheder for
forbedringer, som kan give et mere præcist billede af kvaliteten i grundskolen.”
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INTRODUKTION TIL TEMAER – UDFORDRINGER OG
ANBEFALINGER
Nedenfor er sammenhængen mellem rammer, adfærd og
performance illustreret.

Organisatoriske rammer
og kontekst

Adfærd hos ledere
og medarbejdere

Organisatorisk
performance

Endelig bemærkes det at forslagene kommer oveni de allerede
besluttede tværgående reduktioner, som også har betydning for
Børn og Læring. Af tabellen nedenfor fremgår det at budgetrammen
i kraft af tidligere budgetvedtagelser reduceres 1,7 mio. kr. i 2022 i
fht. 2019.
TIDLIGERE BESLUTTEDE REDUKTION AF RAMMEN PÅ BØRN OG LÆRING – ”-” ANGIVER ET FALD

Mio. kr.
Skoleområdet
Dagtilbud til børn

2020

2021

2022

0,2

-0,7

-1,3

0

0

-0,4
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FOLKESKOLEN

BUDGETANDEL:
Dagtilbud
26%
Skole og SFO
47%
Privatskoler
mv.
11%
Fælles (skole)
4% Ungdomsskole

BAGGRUND
Folkeskolen (inkl. SFO) udgør 47 procent af de samlede udgifter og er
det største budgetområde i Børn og Læring. Derudover udgør tilskuddet
til privatskoler 11 procent af de samlede udgifter.
Syddjurs har ti folkeskoler, hvoraf de ni har alle klassetrin. 10. klasse
ligger på Rønde Skole. Skolerne varierer i størrelse, men er
gennemsnitligt relativt små sammenlignet med flere af de
omkringliggende kommuner.
De faglige resultater ved folkeskolens afgangsprøver er nogenlunde som
forventet på baggrund af socioøkonomiske parametre, og overgangen til
ungdomsuddannelser er ligeledes på niveau med landsgennemsnittet.
Som nøgletalsanalysen viste er der indikativt høje udgifter pr. elev på
folkeskoleområdet i Syddjurs. Der er socioøkonomiske forskelle på tværs
af skolerne, men variationen mellem skolerne er dog mindre markant end
man ser i andre (større) kommuner.
UDFORDRINGEN

Grundlæggende er der tre spørgsmål, som særligt optager brugere,
medarbejdere og ledere i interview og på workshops og også udtrykt i
forbindelse med tidligere analyser:
1. Hvordan bliver skolen endnu bedre til at løfte alle børn og elever
fagligt
2. Hvordan bliver skolen endnu bedre til at inkludere og rumme flere
børn og elever, og som samtidig trives og udvikles
3. Hvordan lykkes vi med at finde svar på 1. og 2., hvis der samtidig er
færre midler pr. elev

n
4%

Specialelever
8%

Økonomiske omstillinger på skoleområdet, kræver det at den
gennemsnitlige udgift pr. elev skal reduceres.
Pengene til folkeskolerne udmøntes i en budgetmodel, som tildeler et
beløb pr. elev . Den nuværende tildelingsmodel indebærer at små skoler
får tildelt flere penge pr. elev end større skoler. Der er et ”knæk” ved 200
elever og 400 elever.
Helt overordnet kan udgifterne (pr. elev) sænkes ved at vælge en af
nedenstående løsninger – eventuelt i en kombination:
- Ændre på tildelingsmodellen: Udgifterne kan sænkes ved enten at
bevare den nuværende model, men blot sænke tildelingen pr. elev
proportionalt. Alternativt kan modellen ændres – fx ved at fjerne et
knæk og/eller ved at mindske forskellen mellem tildelingen til mindre
og større skoler.
- Ændre skolernes anvendelse: Hvis skolernes ændres, så en større
andel elever udløser den lave takst, vil det beløb der fordeles ud, falde
– indenfor den nuværende budgettildelingsmodel. Det kunne fx være i
form af en samling af overbygningen (7-9. klasse) på færre skoler.
Implement har analyseret den nuværende organisering og
tildelingsmodel. Der er indikationer på en betydelig variation i
ressourceanvendelsen på tværs de 10 skoler – antallet af elev pr. lærer,
fordelingen af lærer/pædagog-ressourcer, lærernes undervisningsandel –
som ikke varierer entydigt med skolestørrelse. Det økonomiske potentiale
kunne derfor realiseres ved en mere omkostningseffektiv prioritering på
skolerne end de nuværende data tyder på er tilfældet.
Samtidig er der en række faglige muligheder i de foreslåede justeringer.
Dette uddybes på de næste sider.
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FOLKESKOLEN

DEN NUVÆRENDE BUDGETTILDELINGSMODEL
Den nuværende budgettildelingsmodel betyder at mindre skoler får
(markant) flere penge pr. elev end større skoler. Formålet med en
budgetmodel må være at give skolerne samme mulighed for at levere
kvalitet i undervisningen mv. Præmissen i den nuværende budgetmodel
må derfor være, at det er dyrere pr. elev at drive en lille skole med
samme kvalitet, som en stor skole.
Den tildelingsmodel, som gælder fra skoleåret 2019/2020 betyder at
elevtildelingen på den største skole (Hornslet: 51.448 kr.) er ca. 16.000
kr. lavere end på den mindste skole (Thorsager: 67.304). Der findes
endnu ikke data, som belyser konsekvenserne heraf, så der er analyseret
på 2018-tal. Af tabellen til højre ses en række data. Hovedpointerne er at:

- Der var i 2018 over 12.500 kr. forskel pr. elev på den mindste og
største skole. Heri indgår ejendomsudgifter mv. som er flyttet fra 2019.
- Den store udgiftsforskel afspejler sig ikke i en entydig sammenhæng
mellem størrelse og lønudgifter til lærere og pædagoger pr. elev (dog
er lønudgiften pr. pædagog meget høj på to mindre skoler).
- Den – måske lidt overraskende – konklusion understøttes af, at
antallet af elever pr lærerårsværk heller ikke stiger med størrelsen. En
del af forklaringen herpå kan være, at antallet af elever pr. klasse ikke
er større på de mindre skoler, jf. figuren til højre. Det bemærkes i
øvrigt, at der tilsyneladende er begrænsede effekter af klassestørrelse
på elevernes læring, og at det er uklart om investering heri er
hensigtsmæssig (Campbell 2017).

SAMMENHÆNG MELLEM SKOLESTØRRELSE OG ANTAL ELEVER PR. ÅRSVÆRK, 2017/2018

Institution

Antal
elever
ultimo
2018

Lønudgifter
Udgifter Lønudgifter
Elever pr.
til
pr. elev til lærer pr.
lærerårsvæ
pædagoger
(kr.)
elev (kr.)
rk
pr. elev (kr.)

Thorsager Skole

159

68.530

35.856

5.757

10,10

Mørke Skole

248

67.625

45.257

6.267

8,90

Molsskolen

286

66.399

33.820

4.239

12,80

Rosmus Skole

298

66.345

34.361

13.138

12,00

Ådalsskolen

298

66.019

35.835

13.712

12,80

Kolind Centralskole

365

65.588

40.941

6.250

11,10

Marienhoffskolen

399

65.520

42.277

3.283

10,40

Rønde Skole

498

61.157

35.333

3.376

12,00

Ebeltoft Skole

576

59.637

38.798

3.098

11,40

Hornslet Skole

799

56.000

36.449

3.723

12,30

GENNEMSNITLIG ANTAL ELEVER PR. KLASSE SORTERET PÅ SKOLESTØRRELSE, 2017/2018
– LANDSGENNEMSNIT ER DEN VANDRETTE LINIE
25
20
15
10
5
0

Hvis forskellen i enhedspris ikke afspejler sig i det pædagogiske
personale, må det afspejle sig andre steder, jf. næste side.

19

FOLKESKOLEN

BUDGETMODELLEN - FORTSAT
De forskellige skolestørrelser afspejler sig i højere grad i udgiften til
øvrige personalegrupper. Tabellen til højre viser således at
• Der er en vis sammenhæng mellem skolestørrelse og de
administrative udgifter pr. elev, samt udgiften til ledelse pr. elev –
sammenhængen med HK-udgiften pr. elev er ikke entydig.
• Forskellen mellem summen af administrative og ledelsesudgifter pr.
elev på den største (Hornslet) og mindste skole med alle klassetrin
(Mørke Skole) er tilsammen ca. 6.400 kr.
Der er ”faste” udgifter, som en skole skal afholde uanset størrelse, og
som derfor øger små skolers udgiftsbehov pr. elev. Udover ovenstående
kan det også være en række koordineringsfunktioner, samt TR/AMR.
Men med beslutningen om at fjerne udgifterne til ejedomsdrift og
rengøring (som indgår i de samlede udgifter pr. elev i de tabeller, der her
vises) er en del af de udgifter, der typisk ville være at betragte som
”faste”, ikke længere en del af tildelingsmodellen (se note). Tabellen til
højre illustrerer de udgifter der tilsyneladende varierer med
skolestørrelse, samt hvor stor en andel af de samlede udgifter de udgør.
Jf. indikationerne ovenfor er det er umiddelbart svært at finde belæg for
at udgiftsbehovet pr. elev varierer ligeså meget med størrelse, som det er
indbygget i både den nuværende og tidligere tildelingsmodel. Det betyder
ikke, at hver skole ikke bruger de penge, de får tildelt – men de
forskellige muligheder udmønter sig i forskellige udgiftsniveauer til fx
øvrig drift, som fx anvendes til lokal kompetenceudvikling mv., samt
forskellige behov for at optimere ressourcerne, jf. også næste side.
Det anbefales på den baggrund, at reducere udgiften pr. elev til ved at
reducere tildelingen til mindre skoler, idet de fortsat vurderes at have
mulighed for at drive en skole af høj kvalitet – men bør prioritere
ressourcerne på en anden måde end i dag.
1. januar 2019 blev der flyttet 22,5 mio. kr. til det nye fælles Ejendomscenter

SAMMENHÆNG MELLEM SKOLESTØRRELSE OG ADM., LED. OG HK-UDGIFTER PR. ELEV -2017/2018

Institution
Thorsager Skole

Admin.
Ledelsesud
Antal elever
HK udgifter
Udgifter pr. gifter pr.
ultimo 2018
pr. elev
elev
elev
159
9.615
3.851
2.820

Mørke Skole

248

10.042

5.457

1.394

Molsskolen

286

12.245

7.302

1.668

Rosmus Skole

298

8.025

5.573

1.788

Ådalsskolen

298

6.772

3.000

2.229

Kolind Centralskole

365

7.053

3.561

974

Marienhoffskolen

399

7.351

3.836

1.140

Rønde Skole

498

5.376

2.581

911

Ebeltoft Skole

576

6.265

3.154

1.274

Hornslet Skole

799

6.236

2.943

1.087

Udgiftspost

Udgiftsandel

Variation
mellem skoler

Afhængig af
skolens
størrelse

95

stor

Delvis

stor

Delvis

stor

Nej

Løn
- heraf ledelse og adm.
- koordineringsfunktioner
Personaleudgifter og
administration

1

Undervisningsmidler og
bøger, film, cd’er

3

Nej

IT og telefoni

1

Nej

Øvrige (bestyrelser mv.)

0-1

Ja

Total

100

-
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INDIKATIONER PÅ NUVÆRENDE RESSOURCEANVENDELSE
Tabellen til højre viser undervisningsandelen på folkeskolerne i Syddjurs
i skoleåret 2017/18. Gennemsnittet var 36,8 procent for Syddjurs, mens
den til sammenligning var 40,1% på landsplan. Der er en ikke ubetydelig
variation på tværs af skolerne, og der er ikke nogen tydelig
sammenhæng mellem skolestørrelse og undervisningsandel.
Det bemærkes i øvrigt at undervisningsandelen har været faldende for
Syddjurs Kommune over de sidste tre år, idet den i skoleåret 2015/2016
var på 39,7%. Samme tendens ses ikke på landsplan. En del af
forklaringen herpå kan være det omfattende kompetenceløft, som er
gennemført i perioden i Syddjurs, og som har betydet en øget
kursus/efteruddannelsesaktivitet blandt lærerne. Pædagogernes
undervisningsandel varierer også betydeligt og uden at hænge sammen
med skolestørrelse. Desuden er der også stor forskel i forholdet mellem
antallet af lærerårsværk og pædagogårsværk.
Personalesammensætningen, som påvirker lønudgiften, varierer
betydeligt igen uden at variere markant med skolestørrelse.

UNDERVISNINGSANDEL MV. PÅ FOLKESKOLERNE I SYDDJURS I SKOLEÅRET 2017/18.

Antal elever
ultimo 2018
Institution

Undervisnings Undervisn.and
andel lærere, el pædagoger,
brutto
brutto

ÅV lærer / ÅV
pædagog

Thorsager Skole

159

35%

63%

6,50

Mørke Skole

248

38%

34%

8,33

Molsskolen

286

37%

34%

7,67

Rosmus Skole

298

39%

23%

2,50

Ådalsskolen

298

41%

51%

2,50

Kolind Centralskole

365

37%

83%

5,80

Marienhoffskolen

399

41%

49%

6,60

Rønde Skole

498

36%

32%

5,71

Ebeltoft Skole

576

30%

29%

4,50

Hornslet Skole

799

38%

85%

6,44

HVORDAN KAN RESSOURCERNE OPTIMERES?

Udvalgte effektiviseringsmuligheder

Der er ikke noget ”forkert” i at der er variationer i ressourceanvendelse.
Men analysen indikerer,

-

Forøgelse af den gennemsnitlige undervisningstid (stor variation)

-

Øge pædagogers andel af den understøttende undervisning (stor variation)

(1) At den indbyggede forskel i budgetmodellen umiddelbart er større
end behovet for at udjævne forskellene i størrelsen, vurderet ud fra
ressourceforbruget i 2018

-

Ændrede undervisningsformer, fx fælles ”forelæsninger”, to-lærerundervisning, mere effektiv differentiering af forberedelse (afhængig af fag
mv.)

(2) At der er store variationer på tværs af skolerne i
ressourceanvendelsen. Driften vil dermed kunne optimeres på
forskellige måder, hvis der tildeles færre ressourcer

-

Prioriteringen af administrative og ledelsesmæssige funktioner (nogen
variation) – er ledelsesstrukturen optimal?

-

Reduktion af udgifter til ”øvrig drift” (stor variation)

I boksen til højre fremgår en række af de måder, man kan arbejde med,
for at reducere udgifterne uden at det – som udgangspunkt – behøver at
påvirke kvaliteten; men potentielt kan være med til at udvikle den.

-

Mere effektive møder (fx udnytte muligheden for digitale møder og/eller
samle koordineringsfunktioner på færre personer)
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SOCIOØKONOMI I BUDGETMODELLEN?
Budgetmodellen har ikke indbygget socioøkonomiske parametre. Ideelt
set vil budgetmodellen tage højde herfor – det varierer på tværs af
kommuner om de indgår eller ej. Ulempen ved at indføre
socioøkonomiske parametre er blandt andet at de vil være baserede på
”ældre” tal.
Tabellen til højre viser variationen i karaktergennemsnit på tværs af
skolerne med og uden socioøkonomisk korrektion. Implement vurderer
umiddelbart at variationen ikke tilsiger at ændre budgetmodellen. En
anden variabel, som indimellem ses indarbejdet i budgetmodeller er
andelen af elever med ikke-vestlig oprindelig. I Syddjurs er andelen 6,2
procent i 2018, hvilket er lavt i forhold til sammenligningskommunerne
(8,0 pct.) og landsgennemsnit (10,9 pct.) og dermed heller ikke tilsiger at
variablen indarbejdes i budgetmodellen.

KARAKTERGENNEMSNIT PÅ SKOLER, 2017/2018

Institution

Karaktergennemsnit
-

Socioøkonomisk
-

Mørke Skole

7,10

6,90

Molsskolen

7,80

7,40

Rosmus Skole

6,50

6,50

Ådalsskolen

6,00

6,30

Kolind Centralskole

7,10

6,60

Marienhoffskolen

6,40

6,00

Rønde Skole

6,60

7,00

Ebeltoft Skole

6,40

6,40

Hornslet Skole

7,50

7,50

Thorsager Skole

SPREDNING AF ELEVTAL PÅ TVÆRS AF KLASSETRIN SORTERET PÅ ANTAL ELEVER, 2018

MULIGE JUSTERINGER AF ORGANISERINGEN
Analysen indikerer, at det er muligt at effektivisere skoleområdet uden at
justere strukturen, men ved at justere tildelingsmodellen. Imidlertid er der
en grænse for effektiviseringspotentialet i den nuværende struktur.
Til trods for at det ikke afspejler sig i det gennemsnitlige antal elever pr.
klasse, viser figuren til højre, at der en større sammenhæng mellem
spredningen af elevtal på tværs af klassetrin og skolestørrelse. De
mindre skoler har større forskelle mellem antallet af elever på de enkelte
klassetrin (jo højere score, jo højere er spredningen) end de store skoler.
Konkret betyder det at variationer mellem årgange påvirker mindre skoler
mere end store skoler. Det kan fx komme til udtryk ved at effektiv
klassedannelse kræver at man går på tværs af klassetrin.

Kilde: Uddannelsesstatistik.dk, data udleveret af forvaltningen
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Ud fra et rent effektiviseringsperspektiv bør det derfor – alt andet lige være lettere at anvende ressourcerne effektivt på større skoler. Det er jo
også hvad tildelingsmodellen afspejler. Mht. de faglige konsekvenser er
det vanskeligere at sige noget entydigt om konsekvensen af
skolestørrelse og elevernes resultater.
Der er imidlertid ikke grundlag for at sige at størrelsen isoleret betragtet
har nogen indflydelse på elevernes resultater på folkeskoleniveau. (jf. fx
Hattie 2008/2013).
KONKRETE MULIGHEDER FOR ÆNDRET ORGANISERING
Implement anbefaler, at justere skolernes organisering, for at øge
muligheden for effektiv ressourceanvendelse – også i forbindelse med et
eventuelt yderligere behov for omstillinger frem mod 2030 pga. det
demografiske pres. Som nævnt er folkeskolerne i Syddjurs
gennemsnitligt relativt små.
Implement vurderer, at der kan være både økonomiske fordele og faglige
muligheder i at samle folkeskolens udskolinger på et færre antal
lokationer.
Økonomiske fordele fordi nogle enheder dermed bliver større og kan
høste stordriftsfordele. De faglige muligheder med større
udskolingsmiljøer hænger blandt andet sammen med at:
• Der ofte – også i en del andre kommuner – arbejdes med at skabe et
skift i elevens skolegang ved overgang til udskolingen, dvs. starten af
7. klasse. Det kan også bidrage til at skabe bedre muligheder for en
vellykket overgang til ungdomsuddannelse

• Det er i udskolingen at en del elever vælger efterskoler, og der dermed
alternativt er risiko for mindre årgange og udfordringer med
klassedannelse og opretholdelsen af et tilfredsstillende fagligt og
socialt miljø
• I fht. nogen af de mere specialiserede fag i udskolingen er der større
mulighed for at rumme et bredt spektrum af lærerkompetencer og
specialisering.
• Flere lærere med samme fag indgår nemmere i samarbejde, bl.a. i
fagteam, når de fysisk hører til på samme skole
Implement anbefaler således at en sådan model vælges. Præmissen er
også at større elever vil have lettere ved at håndtere den ekstra transport.
Det er også muligt at foretage andre tilpasninger af strukturen. De ligger i
princippet i spændet fra at lukke Thorsager skole til at lave 4
skoledistrikter, med 4 skoler – ligesom det både er muligt at bevare eller
reducere antallet af lokationer.
Sådanne løsninger vil indenfor den nuværende tildelingsmodel også
reducere udgifterne. Hvis Thorsager skole lukkes kan det isoleret give en
mindreudgift på 4,3 mio. kr. Hvis der reduceres til fire (store) skoler
reduceres udgifterne med ca. 41 mio. kr.
Udover de økonomiske fordele er der en række faglige muligheder, men
også potentielle konsekvenser for lokalsamfundet, hvis en skole helt
lukker. Desuden må påregnes ekstra udgifter til befordring.
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ØKONOMISKE POTENTIALER
Opsummerende anbefaler Implement følgende udgiftsreducerende tiltag:
• Ændre på tildelingsmodellen: Implement anbefaler at der kun er eet
knæk ved 300 elever og at forskellen i tildelingen pr. elev mellem
større og mindre skoler mindskes i forhold til den nuværende
tildelingsmodel. Et alternativ er at indføre et lavere beløb pr. elev
indenfor den nuværende model.
• Samle overbygningen på færre (fx 4) skoler, men fastholde antallet af
skoler: Indenfor den nuværende tildelingsmodel vil dette forslag
medføre en mindreudgift, og samtidig åbne for en række faglige
udviklingsmuligheder. Forslaget skal konkretiseres i form af en konkret
kapacitetsvurdering på de skoler, hvor udskolingen samles, samt
estimering af merudgifter til befordring.
De to forslag kan implementeres hver for sig eller i en kombination. I så
fald bør tildelingsmodellen tilpasses den nye organisering.
Der er på de forrige sider endvidere angivet, hvilke elementer i
ressourceanvendelsen på den enkelte skole, det kan anbefales at
implementere for at ressourcerne udnyttes mere effektivt. I forlængelse
heraf anbefales at have et (større) fokus på indikatorer for
ressourceudnyttelse fremadrettet.
Potentialet for at optimere ressourceudnyttelsen er kan opgøres på flere
forskellige måder. I det konkrete forslag har Implement anbefalet et
relativt moderat niveau på 4,8 mio. kr, som bidrager til at nå målet om en
samlet udgiftsreduktion på 30 mio. kr. i Børn og Læring i 2022.

Nedenstående er eksempler, som anskueliggør at potentialet kan være
(væsentligt) større:
• Hvis undervisningsandelen hæves fra de nuværende 36,8 procent til fx
40,1 procent som er landsgennemsnittet, vil de reducerede udgifter til
lærere kunne estimeres til ca. 12 mio. kr.
• Hvis man beregner den nuværende gennemsnitsudgift pr. elev for
pædagoger og lærere for alle skoler, baseret på deres egne
indberetninger, og i medfør af analysen forventer, at de skoler som i
dag ligger over dette gennemsnit kan reducere til dette
gennemsnitsniveau, giver det et potentiale på ca. 7,4 mio. kr.
• Hvis Syddjurs reducerede udgiften pr. elev med ca. 5.300 kr. (som er
forskellen med Syddjurs og landsgennemsnittet, jf. figuren s. 12), vil
potentialet være ca. 21 mio. kr. – bemærk dog tidligere nævnte
forbehold pga. forskelle i konteringspraksis mv.
Endelig bemærkes, at det er væsentligt at finde den rette balance mellem
lokal autonomi og centralt initierede implementeringsprocesser – det er
Implements opfattelse på baggrund af interviews og workshops, at der er
nogen variation, i hvordan de enkelte skoler arbejder med de faglige
udfordringer.
Dette kan på den ene side være udtryk for, at der findes lokale løsninger
– men på den anden side er der samtidig en risiko for, at de gode lokale
løsninger ikke udbredes til alle skoler. Umiddelbart vurderes det, at der
både er et stort fagligt og økonomisk potentiale i at blive endnu bedre til
at dele viden og data på tværs og dermed samle op på og udbrede gode
lokale erfaringer.
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DAGTILBUD

BUDGETANDEL:
Dagtilbud
26%
Skole og
SFO
47%
Privatskoler
mv.
Fælles 11%
(skole)
4%
Ungdomsskol
en
4%

Specialelever
8%

BAGGRUND

ØKONOMISKE POTENTIALER

Dagtilbudsområdet i Syddjurs består af 19 daginstitutioner og en
dagpleje, som relativt passer lidt flere småbørn end i
sammenligningskommunerne. Området udgør ca. 26 procent af det
samlede budget.

Implement anbefaler følgende forslag, som bidrager til at reducere
udgifterne:

Der er indført fælles ledelse mellem skole- og dagtilbud på en række
daginstitutioner/skoler.
Udover kravet om pasningsgaranti, som Syddjurs lever op til, er brugere
overordnet set (meget) tilfredse med tilbuddet og antallet af
medarbejdere pr. barn svarer til niveauet i andre kommuner, jf.
nedenstående tabel.
UDFORDRING
I interview og på workshops er både brugere, medarbejdere, og ledere
optaget af inklusionsudfordringen, herunder integrationen af to-sprogede
børn.
Det er centralt fortsat at fokusere på at skabe gode overgange mellem
dagtilbud og skole – lykkes det er der både store faglige og økonomiske
gevinster forbundet med det.

• Reduktion/udflytning af (dele af) det centralt forankrede
Specialpædagogisk team. Dette vil modsvare den inklusionsopgave,
der allerede skal løses på den enkelte folkeskole. Forslaget vil
indebære, at en større del af de opgaver, som teamet løser, dermed
skal løses decentralt i den enkelte daginstitution. Forslaget indebærer
en mulig effektivisering i form af mindre ”vejtid”, men også at der
anvendes færre ressourcer på møder og koordinering.
• Reduktion af tildeling pr. barn gennem optimeret planlægning i
daginstitutionerne og dagplejen. Forslaget indebærer, at
vagtplanlægningen i højere grad afspejler de faktiske
fremmødemønstre blandt børnene – både i ferieperioder med øget
brug af sampasning, men også i den daglige planlægning. Det kan
også være samarbejde om vikarer etc.
• Fælles ledelse, hvor det er muligt, mellem dagtilbud og skoler:
Det er relativt veldokumenteret at det er billigere at forebygge tidligt end
at rette op på problemerne senere i livet – særligt i forhold til indsatser
rettet mod børn med særlige behov (den såkaldte Heckman-kurve).

ANTAL BØRN PR. FULDTIDSBESKÆFTIGET, 2017

Syddjurs

ECO-kommuner

Dagpleje

3,3

3,4

Region
Midtjylland
3,5

Daginst. 0-2 år

3,1

3,2

3,2

3,2

Daginst. 3-5 år

6,2

6,2

6,3

6,1

Kilde: ØIM Nøgletal, ECO

Hele landet
3,3

Der er derfor udarbejdet et investeringsforslag, som retter sig imod at
reducere antallet af børn i specialskoler.
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BUDGETANDEL:

SPECIALOMRÅDET

Dagtilbud
26%
Skole og SFO
47%
Privatskoler mv.
11%
Fælles (skole)
4%
Ungdomsskole
n
4%

BAGGRUND
Syddjurs har valgt en relativ klar strategi på inklusionsområdet, idet der
kun er én specialskole, Pindstrupskolen, med plads til ca. 100 elever.
Øvrige elever modtager undervisningen i den lokale folkeskole, dog med
undtagelse af en mindre gruppe elever i udskolingen, som tilbydes
heltidsundervisning i Ungdomsskolen. Derudover købes der pladser på
specialskoler i andre kommuner til elever med behov, som falder uden for
Pindstrups målgruppe.

Specialelever
8%

INKLUSIONSGRAD (ANDEL ELEVER, DER MODTAGER UNDERVISNING I DEN ALMENE
UNDERVISNING), 2017/2018
SYDDJURS KOMMUNE

REGION MIDTJYLLAND

4,63%

5,36%

Syddjurs har en inklusionsgrad (dvs. andelen af elever, som modtager
undervisning i den almene undervisning), som er lidt lavere end i Region
Midt.
UDFORDRINGER
Inklusionsdagsordenen fylder – som i resten af landet – meget i Syddjurs.
Der er i processen udtrykt mange forskellige synspunkter fra ledere,
lærere og forældre, som afspejler forskellige synspunkter og vurderinger.
Processen med nærværende analyse afspejler, at der opleves
udfordringer med blandt andet at finde gode pædagogiske/didaktiske
løsninger på ”gabet” mellem normalklasser i folkeskolen og
Pindstrupskolen, og at der blandt nogen ledere og medarbejdere er et
oplevet kompetencegab i forhold til at matche behovet.

94,64%

95,37%

Kilde: Uddannelsesstatistik.dk, VIVE

BUDGETTEREDE UDGIFTER TIL SPECIALUNDERVISNING, 2019

Der er også udtrykt en vis bekymring/undren over, at det er meget få
elever, som går ”tilbage” fra Pindstrupskolen til folkeskolen.

Funktion

Syddjurs udgifter til specialelever pr. elev er relativt høje sammenlignet
med ECO-gruppen og Region Midt. Denne forskel skal som nævnt tages
med forbehold.

3.22.08 Kommunale specialskoler og
interne skoler i
dagbehandlingstilbud

3.22.07 Specialunderv. i reg. tilbud

Syddjurs
Kommune

ECOgruppe

Region
Midtjyll.

Hele
landet

49

126

67

227

8.329

5.541

6.185

7.000

26

BUDGETANDEL:

SPECIALOMRÅDET

Dagtilbud
26%
Skole og SFO
47%
Privatskoler
mv.
11%

ØKONOMISKE POTENTIALER

Fælles (skole)
4% Ungdomsskole
n
4%

ANTAL SPECIALELEVER, SOM SYDDJURS FINANSIERER

5. sept.
2014

5. sept.
2015

5. sept.
2016

5. sept.
2017

5. sept.
2018

21. maj
2019

Pindstrupskolen
Djurslandsskole
n
Firkløverskolen

71

81

79

83

95

103

Skøn 5.
sept.
2019
102

35

32

29

26

25

25

20

20

14

9

4

0

0

0

HU
Andre
specialskoler
Interne skoler
Specialskoler
ialt

17

21

14

15

24

26

16

7

8

7

4

3

3

155

165

148

Implement anbefaler følgende udgiftsreducerende forslag på
specialskoleområdet:
• Reducere antallet af elever, som visiteres til Pindstrup mv.: Modsat
intentionen om at øge inklusionsgraden, har der været en stigning i
antallet af elever, som visiteres til Pindstrup, jf. tabellen til højre. Det vil
være en besparelse, hvis denne udvikling kan vendes, fordi det vil
reducere udgifterne til Pindstrupskolen. Usikkerheden ved
besparelsen er, hvorvidt der de facto ”afgives” færre elever fra
folkeskolerne. Implement anbefaler derfor at øge det ”indtægtstab”,
den enkelte folkeskole har ved at afgive en elev til Pindstrup-skolen. I
dag afgiver den enkelte folkeskole 150 t. kr., hvilket er (betydeligt)
lavere end den pris, det koster at undervise en specialskoleelev i
Syddjurs (ca. 250 t. kr.). Som udgangspunkt bør indtægtstabet svarer
til den faktiske udgift til eleven.
• Effektivisere tilbuddet på Pindstrup. Der findes ikke officielle
sammenligninger af udgifterne til specialskoler, hvilket blandt andet
hænger sammen med at målgrupperne for de enkelte specialskoler
varierer markant på tværs af kommuner. F.eks. påvirkes enhedsprisen
betydeligt, hvis der også er elever med vidtgående handicap på
skolen. Pindstrup-skolens enhedspriser vurderes ikke umiddelbart at
være særskilt høje (ca. 250 t. kr. pr. elev), men vurderes at kunne
optimeres gennem brug af nogen af de samme redskaber som er
nævnt i afsnittet om folkeskolen (personalesammensætning,
undervisningstid.
• Syddjurs køber i dag et antal pladser til elever på specialskoler i
(nabo)kommuner. En gennemgang af de enkelte sager viser, at det
ofte er særdeles høje priser der betales. Dette hænger naturligt

Specialelever
8%

163

168

151

143

• sammen med, at det er børn med vidtgående behov/handicap.
Imidlertid er der et potentiale i at styrke ”leverandørstyringen” for
dermed at nedbringe udgifterne til betalinger til specialskoler i andre
kommuner.
• Reduktion af det nuværende niveau for tilskud til specialefterskoler.
Syddjurs har i dag en praksis med at give tilskud til elever, som vælger
specialefterskole, som er det samme uanset forældrenes økonomiske
forhold. I 2018 blev der anvendt 1,7 mio. kr. hertil. Det foreslås at
ændre tilskuddet, så der gives op til 30.000 kr. til alle elever. Det
betyder at de dårligst økonomisk stillede forældre reelt får opholdet
betalt, mens de bedst økonomisk stillede vil komme til at betale mere.
Det tidligere nævnte investeringsforslag under dagtilbud skal øge
sandsynligheden for at antallet af visitationer til Pindstrup falder –
forslaget indebærer også øget investering i udvikling af
inklusionskompetencerne på skolerne.
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BUDGETANDEL:

FRITIDSOMRÅDET

Dagtilbud
26%

Skole og
SFO
47%

Privatskoler
mv.
11%

Fælles
(skole)
4%

Ungdomssko
len
4%

Specialelever
8%

BAGGRUND
Ungdomsskolen varetager en bred vifte af indsatser i Syddjurs Kommune
i form af ungdomsskoletilbud, samarbejde med folkeskolerne om at øge
uddannelsesparatheden, klubber og heltidsundervisning. Området er
karakteriseret ved, at der er relative høje frihedsgrader i den kommunale
tilrettelæggelse af tilbuddet.
Nøgletallet for ungdomsskolevirksomhed er højere i Syddjurs end i
sammenligningskommunerne, hvilket hænger sammen med at
eftermiddagsklubber konteres her; de er i en række andre kommuner er
organiseret som SFOer.
UDFORDRING
Ungdomsskolen er (primært) et frivilligt tilbud til børn og unge i Syddjurs
– dertil kommer heltidsundervisningen. Repræsentanter for brugerne har
i interviews og på workshops udtrykt tilfredshed med bredden i tilbud –
men har omvendt også udtrykt, at der er nogen variation i anvendelsen af
de forskellige tilbud.

En indikator for sidstnævnte er fremmødet i eftermiddagsklubberne. Af
tabellen på næste side fremgår det blandt andet at
• at der i nogen klubber er relativt få fremmødte (under 20) i gennemsnit
i perioden fra april 2018-april 2019
• at der har været en (kraftig) nedgang i antallet af tilmeldte og
fremmødte i klubber det seneste år
• at den faktiske belægning – dvs. andelen af en årgang i området som
faktisk møder op i klubben – i gennemsnit er 15 procent i perioden.

UDGIFTER TIL UNGDOMSSKOLER I BUDGET 2019, KR. PR. 14-18 årig

Funktion
Ungdomsskolevirksomhed

Syddjurs ECO-gruppe
Kommune
6.913

4.200

Region
Midtjyll.

Hele landet

4.963

4.462

ØKONOMISKE POTENTIALER
Der er relativ stor kommunal handlefrihed i planlægningen og
dimensioneringen af en del af Ungdomsskolens opgaver.
I forlængelse af det faldende fremmøde/antal tilmeldte anbefaler
Implement, at Ungdomsskolen pålægges at udarbejde forslag til en
besparelse, som Ungdomsskolen selv (med inddragelse af dens
bestyrelse) er ansvarlige for at forelægges til beslutning i Byrådet.
Baggrunden for dette forslag, er at det kan hænge sammen med andre
beslutninger på særligt skoleområdet. Hvis der fx samles et antal
udskolinger, vil det frigøre kapacitet på nogen skoler og reducere på
andre. Det bør indgå i beslutningen om fx at samle klubber og SFO mv.
Alternativt kan foreslås mere øremærkede besparelser, som fx at
reducere antallet af aftenklubber og omlægge eftermiddagsklubberne til
en del af SFO-tilbuddet, jf. tidligere beslutningsoplæg i Syddjurs.
Det bemærkes at man også i andre kommuner har tilpasset
Ungdomsskolens kapacitet bl.a. pga. faldende deltagelse.
FORÆLDREBETALING AF KLUBBER PR. MÅNED/AFTENKLUBBER PR. ÅR, KR., BUDGETHÆFTE 2019

2016

2017

2018

2019

Eftermiddagsklub

475

485

493

503

Aftenklub

200

200

200

200

Taksterne i klubberne fremgår af tabellen til højre.
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FRITIDSOMRÅDET
FREMMØDE I EFTERMIDDAGSKLUBBERNE, APRIL 2018 - APRIL 2019

Ådalen
61
58
58
35
34
30
26
24
25
24
24
24
35,25

April
Maj
Juni
Juli
August
September
Oktober
November
December
Januar
Februar
Marts
April
Gennemsnit

Hornslet
86
80
75
24
28
27
29
30
33
24
26
28
40,83

Mørke
62
62
56
36
35
32
36
35
35
31
32
33
40,42

Thorsager
48
49
38
17
15
16
17
17
21
22
20
21
25,08

Rønde
78
77
75
45
38
39
32
30
18
17
20
18
40,58

Mols
24
22
20
17
11
14
15
10
12
15
15
14
15,75

Ebeltoft
50
44
36
15
15
12
12
11
13
17
17
16
21,50

Ryom
26
18
16
14
11
8
6
9
9
7
10
9
11,92

Kolind
40
37
35
12
11
10
10
7
10
10
9
10
16,75

Rosmus
28
25
18
13
15
14
15
13
16
13
13
14
16,42

INDMELDTE I EFTERMIDDAGSKLUBBERNE, APRIL 2018 - MARTS 2019

April
Maj
Juni
Juli
August
September
Oktober
November
December
Januar
Februar
Marts
Gennemsnit

Ådalen

Hornslet

Mørke

83
83
82
77
70
70
61
53
49
49
49
46
64,33

125
122
117
94
83
88
81
77
77
74
75
72
90,42

82
81
81
77
64
66
67
67
66
66
66
64
70,58

Thorsager Rønde
73
75
70
67
46
47
43
40
38
39
39
39
51,33

109
107
102
97
83
82
77
73
69
66
69
68
83,50

Mols

Ebeltoft

Ryom

Kolind

Rosmus

30
34
33
31
30
32
26
24
24
23
19
17
26,92

73
77
75
67
53
54
49
46
40
40
39
40
54,42

36
36
36
33
29
28
22
19
19
17
16
16
25,58

57
56
55
47
35
33
33
32
30
26
26
27
38,08

39
41
38
36
30
35
31
30
29
29
34
34
33,83

Belægning af Fremmødepr Faktisk belægning af
årgang
ocent
årgang
34%
71%
24%
34%
66%
23%
33%
62%
20%
30%
34%
44%
15%
34%
40%
14%
31%
41%
13%
30%
43%
13%
28%
42%
12%
28%
45%
13%
28%
42%
12%
27%
44%
12%
31%
49%
15%
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ADMINISTRATION – HERUNDER
DIGITALISERING

BUDGETANDEL:
Dagtilbud
26%

Fælles
(skole)
4%

Privatskoler
mv.
11%
Ungdomssko
len
4%

BAGGRUND
Administrationen i Syddjurs varetager den centrale administrative
understøttelse af Børn og Læring, og driver centralt besluttede initiativer
på tværs af institutionerne. Desuden er en central
kompetenceudviklingspulje placeret her.
Særskilt vedrørende digitalisering har Syddjurs de seneste år haft den
såkaldte 1:1 ordning, som indebærer at alle elever får en ipad, som
anvendes i undervisningen. Derudover arbejder Syddjurs med
digitalisering af Børn og Læring på en række øvrige områder –
pædagogiske IT-løsninger, Aula, fælles administrative IT-systemer,
fremmøderegistrering i daginstitutioner mv.
UDFORDRING
Syddjurs har i fbm. Budget 2019 vedtaget en række besparelser af
administrativ karakter. Udmøntningen heraf er således i gang.
Digitaliseringsdagsordenen er højt prioriteret i Syddjurs.
Organiseringen heraf er fortsat delt mellem en central
digitaliseringsenhed og Børn og Læring. 1:1 ordningen er blevet
evalueret sideløbende med denne analyse. Den omhandler ikke særskilt
muligheden for at finde udgiftsreducerende tiltag.
I evalueringen af 1:1 indgår blandt andet følgende anbefalinger
”I forhold til de tre undervisningstrin anbefales det at fastholde iPads som
klassesæt og personligt device (1:1) i indskoling og på mellemtrin, og
overgå til computer/chromebook i udskolingen, evt. med glidende
overgang på mellemtrin i form af klassesæt. I forhold til indskolingen går
anbefalingen IKKE på at udelade it ide mindste klasser, dette vil være
kontraproduktivt, både ift. det potentiale it har for de mindste elever, og
ift. de mange erfaringer, der er opbygget. I indskolingen kan man med

Skole og
SFO
47%

Specialeleve
r
8%

fordel igangsætte systematiske forsøg med at udsætte udlevering af
personligt device 1 - 2 skoleår og i stedet gøre iPads tilgængelige som
klasse-sæt…. I forhold til udskolingen er det vigtigt, at det ikke er et
enten/eller, da forskellige platforme har forskelligt potentiale, og
imødekommer forskellige behov, både hos elever og lærere.”
I forlængelse af evalueringen og denne analyse er det estimeret at de
totale udgifter til iPad-ordningen var ca. 5 mio. kr. i 2018.
Dette inkluderer anskaffelse, vedligehold og tidsforbrug på de enkelte
skoler.
.
ØKONOMISK POTENTIALER
Implement anbefaler følgende udgiftsreducerende forslag vedrørende
administration og digitaliseringsområdet:
• Besparelse på 1:1-ordningen: Det foreslås at udmøntningen i videst
muligt omfang sker i overensstemmelse med anbefalingerne i den
selvstændige evaluering heraf. Det kan fx være i form af klassesæt og
udsættelse af udlevering af personligt device, samt ændring af
ordningen for de ældste klassetrin (8./9. klasse). Der skal udarbejdes
en særskilt sag herom som redegør for de totaløkonomiske
konsekvenser.
• Reduktion af administrationen: En besparelse af det
(central)administrative personale, som fx kan realiseres gennem
prioritering af udviklingsinitiativer, styrket samarbejde/organisering af
digitaliseringsarbejdet i samarbejde med IT og Digitalisering.
• Reduktion af centrale kompetencemidler: Kompetenceudvikling har
været højt prioriteret i en årrække og selv med den foreslåede
reduktion, vil der fortsat være kompetenceudviklingsmidler både
centralt og decentralt.
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ADMINISTRATION – HERUNDER
DIGITALISERING
Implement er opmærksom på at der er et investeringsforslag til styrket
brug af digitale læremidler under udarbejdelse i forvaltningen.
Udover de konkrete økonomiske potentialer, vurderer Implement at der
fremadrettet kan være store gevinster ved at anvende digitalisering i
Børn og Læring i endnu højere grad end i dag. Det kan fx være i form af
elearning, fælles ”forelæsninger” på tværs af spor og skoler, øget brug af
skærmmøder etc.
Der er ikke udarbejdet konkrete potentialer på disse forslag, da det vil
være overlappende med forslagene til at ressourceoptimere, men også
kvalitetsudvikle, skoleområdet. På det organisatoriske niveau bør det
overvejes at justere i samarbejdsmodellen mellem digitalisering og
fagområdet for at øge specialiseringen og fokus på gevinstrealisering.
Dette kan også understøtte en anden dagsorden, som er at anvende data
til at udvikle og følge den faglige og økonomiske udvikling i (endnu)
højere grad end i dag.
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PPR – INTERNT SAMARBEJDE I BØRN OG
LÆRING

BUDGETANDEL:
Dagtilbud
26%

Skole og
SFO
47%

Privatskoler
mv.
11%

Ungdomssko
len
Fælles
4%
(skole)
4%

Specialeleve
r
8%

BAGGRUND

ØKONOMISKE POTENTIALER

Internt i Børn og Læring samarbejder den enkelte skole og daginstitution
ikke mindst med PPR, som ultimo 2018 er flyttet til Børn og Læring (det lå
tidligere i Social og Familie) og den centrale administration.

Implement anbefaler følgende udgiftsreducerende forslag

PPR BUDGET KR. PR. 6-16 ÅRIG, FUNKTION 3.22.04, ECO-NØGLETAL

Funktion
Udgift til PPR

Syddjurs
Kommune

ECO-gruppe

Region
Midtjyll.

Hele landet

1.706

1.778

1.646

1.769

I forhold til Børn og Lærings ressourceforbrug er PPRs enhedsudgifter
lidt lavere end sammenligningskommunerne, jf. tabellen ovenfor.

• at afskaffe læringsguiderne som tilbud i Syddjurs, dvs. opgaverne skal
løses lokalt på enkelte skole. Det er for tidligt at vurdere hvorvidt der
vil være et kvalitetstab forbundet med afskaffelsen, da initiativet har
været under implementering i 2018/19 og samtidig skal forslaget ses i
sammenhæng med, at opgavebeskrivelsen minder om opgaver, som
varetages af Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU). UU er
forankret i Erhverv og Beskæftigelse, og har relativ høj enhedsudgift,
jf. nedenstående tabel.
• at undlade en tidligere besluttet rammeudvidelse til PPR. Det kan –
pga. et stigende antal sager - være nødvendigt med en mere effektiv
udnyttelse af ressourcerne i dag og kan fx kræve at der indføres
ændrede samarbejds- og mødeformer – også af skoler og
daginstitutioner.

UDFORDRING
PPR har ikke været demografireguleret i de seneste år med faldende
børnetal i Syddjurs - men har omvendt registreret en stigende
sagsmængde.

BUDGETTEREDE UDGIFTER TIL UNGDOMMENS UDDANNELSESVEJLEDNING, 2019, KR. PR. 14-18 ÅRIG

Det er afgørende for at finde gode løsninger på børn med særlige behov,
at der er et velfungerende samarbejde mellem de fagpersoner, som er
involveret i barnets læring og trivsel. Der er mange forskellige
samarbejdsmodeller i landets kommuner.
Samarbejdet opleves indimellem som ressourcekrævende for både skole
og PPR – og der er lokale forskelle på tværs af skoler.
Den organisatoriske forankring af PPR i Børn og Læring giver alt andet
lige mulighed for at skabe endnu bedre samarbejdsmodeller (mødefora,
koordineringsaktiviteter) mellem PPR og skolerne.
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Funktion
3.22.18 Ungdommens
Uddannelsesvejledning

Syddjurs
Kommune

ECO-gruppe

Region
Midtjyll.

Hele landet

2.102

1.464

1.761

1.813

TVÆRGÅENDE

BAGGRUND
Daginstitutioner og særligt skoler samarbejder med mange parter både
indenfor og udenfor Børn og Læring.
Det tværgående perspektiv er derfor relevant for Børn og Læring. Der
findes ikke entydige definitioner af hvad tværgående er, men det kan
handle fx om:
• samarbejde på tværs af børn og læring (fx PPR)
• samarbejde på tværs af børn og læring og andre fagområder i
kommunen
• samarbejde med aktører udenfor kommunen, fx region, stat etc.
Eksempler herpå, er at skoler og dagtilbud samarbejder med Social og
Familie om børn med særlige behov, og sundheds- og tandplejen om alle
børn. Der samarbejdes med UU i Erhverv og Beskæftigelse om
udskolingen og overgange.
Udenfor kommunen samarbejdes der med ungdomsuddannelser om
overgange, virksomheder og foreninger/fritidsområdet om den åbne skole
– og med andre kommuner og privatskoler om elever med særlige behov.
UDFORDRING
Den grundlæggende udfordring er, at samarbejdet på den ene side er
nødvendigt, og mange steder lovpligtigt, fordi de udfordringer der
samarbejdes om, kræver at flere forskellige fagligheder bidrager til
løsningen. På den anden side kan samarbejdet være meget
ressourcekrævende, fordi det kræver koordinering og mødeaktivitet og
derudover kan der være forskellige faglige synspunkter på, hvad den
rigtige løsning er i en sag.

I både interviews og workshops giver såvel medarbejdere og ledere i
skoler og daginstitutioner, som samarbejdspartnere og brugere udtryk for
at der bruges meget tid på at koordinere – og at der fx i forhold til børn
med særlige behov kan være (for) mange voksne omkring barnet. Der
bruges også indimellem meget tid på faglige diskussioner af, hvad der er
det ”rigtige” at gøre for det enkelte barn/unge.
Syddjurs er langt fra den eneste kommune, som søger efter (endnu)
bedre løsninger på tværgående samarbejde.
ØKONOMISKE POTENTIALER
Implement vurderer, at der er såvel faglige som økonomiske potentialer
forbundet med et bedre tværgående samarbejde på tværs af fagområder
og med aktører udenfor kommunen.
Der er imidlertid ikke udarbejdet selvstændige forslag, da grundlaget
vurderes at være for spinkelt til at de kan kvantificeres på nuværende
tidspunkt. I stedet anbefales det, at der besluttes at der skal kvalificeres
en række potentialer. Det anbefales, at der især ses nærmere på
økonomiske og faglige potentialer i følgende:
• Det tværgående ungesamarbejde. Her er Syddjurs i gang, blandt
andet som led i udmøntningen af den Kommunale Ungeindsats. Det
anbefales at indtænke potentielle økonomiske gevinster ved en
justeret indsats, herunder etableringen af den Forberedende
Grunduddannelse. Forslaget kan ses i sammenhæng med
hjemtagningen af UU.
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TVÆRGÅENDE

• Det er en mulighed at lave fælles områdeledelse, hvor daginstitution,
skole og eventuelt plejecenter kan samles under én leder. Det vil
potentielt kunne reducere administrationsudgifter pga. stordrift mellem
områderne.
• Effekten af fremskudte socialfaglige rådgivere (placeret under Social
og Familie) bør evalueres. Der er på workshops og i interviews udtrykt
blandede oplevelser med den nuværende ordning.

• Reduceret tilbud fra sundhedsplejen (placeret under Social og
Familie): Det bør vurderes om det nuværende serviceniveau afspejler
behovet, ligesom den organisatoriske forankring kan overvejes – der
er eksempler på at området er organiseret samme sted som skole og
dagtilbud i flere andre kommuner.
• Skolebiblioteker kan integreres i almindelige biblioteker
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POTENTIALER OG
INVESTERINGSMULIGHEDER
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OVERBLIK OVER POTENTIALER

På de følgende sider beskrives kort de enkelte forslag, som er grupperet
efter temaerne i forrige afsnit, suppleret med en ”diverse.” - kategori.

OVERBLIK OVER UDGIFTSREDUCERENDE FORSLAG – 2020-2021 (2020-PL)

Område

Hvert forslag indeholder

2020

2021

2022

Udflytte og reducere specialpæd. team

0

0

1

Effektivisering dagtilbud

0

0,5

1

3,7

8,9

8,9

Optimere ressourcer - justere
tildelingsmodel

0

0

4,7

Lukke kommunal 10. klassestilbud

0

0,5

1

PPR - annullere tidligere forøgelse

0,6

0,6

0,6

Læringsguider

0,8

1,7

1,7

Færre specialelever

0

1

2

Optimere Pindstrup

0

0,3

0,5

Normalisere tilskud til specialefterskole

0,4

0,4

0,4

Færre udgifter til udenbys specialelever

0,5

0,5

0,5

0

1

2

0,2

0,2

0,2

Reducere central kompetenceudv. pulje

1

1,5

2,5

Justere 1:1

1

1

1

PAU

0,6

0,6

0,6

Afskaffe madordning, boostcamp, talent

1,4

1,4

1,4

10,2

20,1

30

Dagtilbud

• Beskrivelse
• Effektivisering-/besparelse (udgiftsprofil 2020-2023)
• Investeringer og forudsætninger

Samling af udskolinger på færre skoler
Skole

• Risici og opmærksomhedspunkter, herunder eventuelle
afhængigheder af andre potentialer
Da rammen har været at finde forslag på hhv. 10, 20 og 30 mio. kr. i
2020, 2021 og 2022 har Implement lavet forslag til indfasning, som
fremgår af tabellen til højre. Profilen er begrundet i input til
implementeringsplanen i næste afsnit.
Det bemærkes at der er undersøgt en række potentialer, fx at øge
forældrebetalingen i dagtilbuddene, hvilket ikke er muligt, da Syddjurs
ligger på det maksimalt tilladte. Dette indgår derfor ikke i kataloget.
Af tabellen nedenfor er forslagenes udgiftsreducerede effekt opdelt efter
områder.
Område
Dagtilbud
Skole
PPR
10. klasse
Specialområdet
Ungdomsskole
Adm. og digitalisering
Diverse
Sum

Forslag

Udgiftsreduktion ved forslag 2022 og frem – mio. kr.
-2,0
-13,7
-2,2
-1,0
-3,4
-2,0
-3,7
-2,0
-30,0

PPR

Special

Fritid

Efterspørgselstilpasning Ungdomsskolen
Central administrativ besparelse

Adm. og
digit.

Diverse
Total
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DAGTILBUD
Titel

Omlægning af Specialpædagogisk Team og effektivisering af dagtilbud og dagpleje

Beskrivelse

Der foreslås en samlet besparelse på 2 mio. kr. på dagtilbudsområdet.
Implement foreslår en besparelse på 1 mio. kr. årligt ved at nedlægge (dele af) Specialpædagogisk Team og fordele hovedparten af ressourcerne ud
decentralt. Dagplejen vil fremadrettet selv have budget til dobbeltpladser. De private daginstitutioner vil jf. lovgivning ikke få reguleret deres tilskud
men kan forsat søge om ekstra tilskud i særlige tilfælde som i dag. Daginstitutionerne vil få et højere beløb pr. barn svarende til 3.000 kr. pr.
børnehavebarn og 6.000 kr. pr. vuggestuebarn. Denne omlægning vil kræve en kompetenceudvikling ift. understøttelse af børnene, men der spares
tid på kørsel og møder, ved at personalet er lokalt ansat i stedet for centralt. Det foreslås at fastholde to personer centralt til koordinering og udvikling
på tværs af området. Da der kræves en personalemæssig omstilling vil der først kunne frigives et rationale fra 2021.
Implement foreslår desuden en besparelse på 1 mio. kr. som udmøntes i budgetmodellen på dagtilbud og i dagplejen. Ressourcerne kan lokale findes
fx ved:

Effektivisering/besparelse (udgiftsprofil
2020-2023)

•

Bedre planlægning i institutioner ift. fremmøde og evt. overgang til årsnorm, jf. andre kommuner. Registrering af aflevering- og afhentningstider har
i Horsens Kommune tilladt daginstitutioner at tilrettelægge vagtplanen mere effektivt og samtidig sikre bedste repræsentation af kvalifikationer.
Samtidig har der været et fokus på at afholde færre møder.

•

Det er muligt at udvide mulighederne for sampasning, således at flere institutioner kan holde lukket i højtider som f.eks. mellem jul og nytår.

•

Reduktion af vikarudgifter

•

Fælles ledelse og administration samlet i distrikter eller med nærliggende folkeskole

De konkret forslag på 2 mio. kr. fremgår af nedenstående:
Forslag
Ændring – foran
mindreudgifter

Forslag
Ændring – foran
mindreudgifter

Investeringer og
forudsætninger

Dagtilbud – Specialpædagogisk Team

2020

2021

2022

2023

0 mio. kr.

0 mio. kr.

-1 mio. kr.

-1 mio. kr.

Dagtilbud – Effektiviseringstiltag
2020

2021

2022

2023

0 mio. kr.

-0,5 mio. kr.

-1 mio. kr.

-1 mio. kr.

En bedre planlægning i daginstitutionerne kan lettes af en investering i it-systemer, hvor aflevering- og afhentningstider kan registreres i institutioner,
der pt. ikke benytter sig heraf. Denne bedre planlægning vil fx kunne bidrage til at nedsætte brugen af vikarer.
Det forudsættes at de nuværende ansatte i Specialpædagogisk Team overvejende vil blive ansat decentralt, således at deres kompetencer ikke
forsvinder fra området.

Risici og
opmærksomhedspunkter,
herunder eventuelle
afhængigheder af andre
potentialer

Det påpeges, at mulighederne for fælles ledelse og administration med nærliggende folkeskoler afhænger af samarbejde med disse.
Omlægningen af Specialpædagogisk Team vil kræve flere ressourcer til kompetenceudvikling, hvis de nuværende ansatte ikke imødekommer
omlægningen til et mere decentralt fokus. Der er desuden en risiko for at nogle af de nuværende medarbejdere ikke ønsker at fortsætte i en ændret
organisering.
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FOLKESKOLEN
Titel

Samling af udskoling på færre skoler og justering af tildelingsmodel på folkeskoleområdet – (et forslag og alternativ)

Beskrivelse

På folkeskolen er der foreslået udgiftsreducerende tiltag på ca. 13,7 mio. kr.
Implement foreslår konkret følgende:
•

Folkeskolens overbygning (7-9. klasse) i Syddjurs samles på fire skoler, hvilket vil indebærer en besparelse på 8,9 mio. kr. Herudover justeres
tildelingsmodellen ved at reducere elevtildelingen til små skoler, så der frigøres et beløb på ca. 4,8 mio. kr. Tildelingsmodellen foreslås tilpasset, så
der kun er ét knæk ved 300 elever, og forskellen på små og store skoler er ca. 6.000 kr.

Dette forslag vil give faglige muligheder for en mere specialiseret udskoling, og samtidig bevares det nuværende antal lokationer i Syddjurs. Det vil
desuden betyde et større fokus på ressourceoptimering end i dag, jf. de i analysen identificerede muligheder.
Alternativt kan besparelse også opnås ved en ny tildelingsmodel med ét knæk ved 300 elever, uden at den nuværende struktur justeres og et mindre
knæk. Eksempelvis ville 57.000 kr. pr. elev under 300 elever og 49.800 kr. pr. elev over 300 elever give et sådant provenu. Knækket er placeret ved
300 elever, hvilket er gennemsnittet af de to nuværende knæk. Forskellen mellem de to satser (over/under 300 elever) er begrundet i de observerede
forskelle i udgiften til ledelse og administration pr. elev.

Effektivisering/besparelse (udgiftsprofil
2020-2023)

Samlet set vil forslagene indebære en besparelse på 13,7 mio. kr. fuldt indfaset.
Forslag
Ændring – foran
mindreudgifter
Forslag
Ændring (1.000) kr. –
foran mindreudgifter

Skole – 4 overbygningsskoler
2020

2021

2022

2023

-3,7 mio. kr.

-8,9 mio. kr.

-8,9 mio. kr.

-8,9 mio. kr.

Ressourceoptimering – ændring af tildelingsmodellen
2020

2021

2022

2023

0

0

-4,8 mio. kr.

-4,8 mio. kr.

Investeringer og
forudsætninger

Der kan være et behov for at udbygning på en eller flere skoler for at få plads til en samlet udskoling.

Risici og
opmærksomhedspunkter,
herunder eventuelle
afhængigheder af andre
potentialer

Der skal påregnes merudgifter til befordring.

Det er centralt at der arbejdes systematisk på skolerne med at optimere ressourceanvendelsen.

Den valgte løsning kan have sammenhæng med forslaget på fritidsområdet (Ungdsomsskolen).
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PPR
Titel

Nedlæggelse af læringsguider og annullering af budgettildeling

Beskrivelse

Der foreslås en samlet besparelse på 2,2 mio. kr. på PPR i form af to forslag:

Effektivisering/besparelse (udgiftsprofil
2020-2023)

1.

Det foreslås at spare de 1,6 mio. kr., der er afsat til læringsguiderne, som skal gå på tværs af skolerne og understøtte skolernes indsatser
for at gøre eleverne uddannelsesparate. Implement vurderer, at der er et vist overlap mellem de opgaver, som læringsguiderne skal løse og
de opgaver, som UU løser – og UU er samtidig overgået til at være ansat direkte i Syddjurs. Implementeringen af læringsguiderne har endvidere
været i gang i knap et år, og der er sparsomme erfaringer på de enkelte skoler.

2.

Det foreslås at undlade at en tidligere besluttet udvidelsen på 0,6 mio. kr. for 2020. PPRs sagstal har været stigende de senere år, hvilket blandt
andet er baggrunden for beslutningen om at tilføre penge til området. PPR er imidlertid påbegyndt arbejdet med en mere effektiv sagsbehandling
(LEAN), som skal bidrage til at realisere effektiviseringen, f.eks. i form af mere effektive møder både internt og eksternt, tættere opfølgning på
igangværende sager mv.

Samlet set vil forslagene indebære en besparelse på 2,2 mio. kr. årligt, jf. nedenstående.
Forslag
Ændring – foran
mindreudgifter
Forslag
Ændring– foran
mindreudgifter

PPR – Nedlæggelse af Læringsguider
2020

2021

2022

2023

-0,8 mio. kr.

-1,6 mio. kr.

-1,6 mio. kr.

-1,6 mio. kr.

2020

2021

2022

2023

-0,6 mio. kr.

-0,6 mio. kr.

-0,6 mio. kr.

-0,6 mio. kr.

PPR – Reduktion af ramme

Investeringer og
forudsætninger

Der ligger ingen signifikante investeringer til grunde for potentialet. Det forudsættes dog, at PPR’s arbejdet med LEAN vil kunne bidrage til
effektivisering af områdets arbejde fremover.

Risici og
opmærksomhedspunkter,
herunder eventuelle
afhængigheder af andre
potentialer

PPR har de seneste år oplevet en stigning i antallet af sager, og en reduktion af PPR’s ramme kan betyde, at PPR potentielt kan have problemer med
at behandle alle sager rettidigt, hvis den observerede stigning fortsætter – det er altså nødvendigt at fortsætte med at effektivisere arbejdsgange mv..
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10. KLASSE
Titel

Nedlægning af 10. klasse på Rønde Skole

Beskrivelse

Andelen af elever, der vælger 10. klasse efter grundskolen, er relativ høj i Syddjurs. Dette kan hænge sammen med, at kommunen har valgt at
opretholde et kommunalt 10. klassestilbud sideløbende med et tilbud om EUD10. I flere andre kommuner har man valgt udelukkende at have en 10.
klasse tilknyttet en ungdomsuddannelse – typisk en erhvervsuddannelse. I Syddjurs Kommune er der endda så stor en andel af 10. klasseelever, der
allerede vælger EUD10, at kommunen som én af blot 8 i landet ikke er kvalificeret til at søge den kommende statslige bonusordning.
Samtidig viser en række studier, at den kommunale 10. klasse ikke forøger mulighederne for at påbegynde og færdiggøre en ungdomsuddannelse
(KORA2016/EVA2016). Undervisningsministeren har i marts 2019 besluttet at nedsætte et udvalg, som skal se nærmere på de kommunale 10.
klassestilbud.
Implement anbefaler at nedlægge det nuværende 10. klassestilbud på Rønde Skole og i stedet udelukkende tilbyde en 10. klasse tilknyttet EUD.
Dette vil som udgangspunkt betyde en besparelse på 1,3 mio. kr. pr. 01.08.19 ved indførelsen af den nye tildelingsmodel, da Rønde Skole grundet i
medfør af tildelingsmodellen få 38.296 kr. pr. elev for 10. klasseeleverne.
De økonomiske konsekvenser kan opdeles i to:
1.

Der forventes en signifikant adfærdseffekt, idet antallet af 9. klasseelever, der vælger 10. klasse, forventes at falde i forbindelse med udlægning til
EUD. I en række af de kommuner, som har en lavere 10. klassefrekvens, har man ikke et kommunalt 10. klassestilbud. 10. klasse vil da ikke
fremstå som en naturlig del af et folkeskoleforløb.

2.

En ændring af udgiften pr. elev, som vælger 10. klasse.

Den faktiske besparelsen er sat til 1 mio. kr. svarende til, at 85% af 9. klasseelever, der ville have valgt 10. klasse på Rønde Skole, i stedet
påbegynder en ungdomsuddannelse direkte. De 85% udgør en besparelse på 1,1 mio. kr. hvoraf 0,1 mio. vil gå til den højere omkostning på 20.000
kr. pr. elev på EUD10 for de 15%, der vælger 10. klasse her. Det samlede antal elever i 10. klasse vil da forventes at være på omkring 70 elever årligt
sammenlignet med de 99 elever ultimo 2018.
Effektivisering/besparelse (udgiftsprofil
2019-2023)

Under antagelsen at 85% elever fravælger 10. klasse efter nedlæggelsen af tilbuddet på Rønde Skole, er potentialet på 1 mio. kr. årligt.
Forslag
Ændring – foran
mindreudgifter

10. klasse – Nedlægning af 10. klasse på Rønde Skole
2020

2021

2022

2023

0.

-0,5 mio. kr.

-1 mio. kr.

-1 mio. kr.

Investeringer og
forudsætninger

Potentialets størrelse afhænger af omfanget af adfærdsændringen, da merudgiften på EUD10 er betydelig. Er adfærdsændringen mindre end
forventet, vil kommunen dog formentlig kunne forhandle en lavere pris pr. elev hos EUD10.

Risici og
opmærksomhedspunkter,
herunder eventuelle
afhængigheder af andre
potentialer

Det er en økonomisk risiko, at der vil være et uændret antal elever som vælger 10. klasse. Den vurderes dog at være relativt lille, da en stor del i dag
vælger gymnasiet efter den kommunale 10. klasse og derfor forventes at have mindre interesse i tilbuddet på EUD10.
Initiativet bør desuden koordineres med UU.
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SPECIALOMRÅDET
Titel

Færre specialelever, effektivisering af Pindstrup, styrket leverandørstyring og indtægtsgraduering af tilbud til specialefterskoler

Beskrivelse

Implement har identificeret fire udgiftsreducerende tiltag på specialområdet, som tilsammen reducere udgifterne med 3,4 mio. kr.

Effektivisering/besparelse
(udgiftsprofil 20192023)

1.

En reduktion i antallet af specialelever – både på Pindstrup og på udenbys skoler. I dag ”tilbagevisiteres” meget få elever til folkeskolen. Der er derfor en
mulighed at indføre en mere regelmæssig faglig opfølgning på eleven med midlertidige placeringer på både Pindstrup og i folkeskolen. Forslaget
indebærer at et fald på ca. 8 elever årligt i fht. det nuværende niveau. En reduktion

2.

Effektivisering af udgifter på Pindstrup. Konsekvenserne af besparelsen afhænger af den konkrete udmøntning, men den vil betyde færre ansatte
lærere, pædagoger mv. Imidlertid kan konsekvenserne af besparelsen imødegås ved f.eks. at tage hensyn til det faktiske fremmøde for forskellige
elevgrupper, som erfaringsmæssigt kan variere betydeligt.

3.

Reduktion i tilkøbte pladser på specialskoler i andre kommuner til høje takster. Potentialet er et forsigtigt skøn, som muligvis er større. Der er
budgetteret med ca. 19 mio. kr. hertil i 2019. I fbm. konkurrenceafprøvning af kommunale ydelser er det ikke unormalt med effektiviseringer på 5-10
procent, dvs. 1-2 mio. kr. Det anbefales at indgå de facto forhandling om priserne.

4.

Indtægtsgraduere tilskud til specialefterskoler. Det foreslås at ændre tilskuddet, så der gives op til 30.000 kr. til alle elever. Det betyder, at de dårligst
økonomisk stillede elever reelt får opholdet betalt, mens de bedst økonomisk stillede vil skulle betale mere.

Samlet set vil forslagene indebære en besparelse på 3,4 mio. kr. årligt, som vil kunne realiseres via nedenstående mulige tiltag:
Forslag
Ændring – foran
mindreudgifter
Forslag
Ændring– foran
mindreudgifter
Forslag
Ændring– foran
mindreudgifter
Forslag
Ændring – foran
mindreudgifter

Specialområdet – Reduktion i antallet af specialelever
2020

2021

2022

2023

0 mio. kr.

1 mio. kr.

2 mio. kr.

2 mio. kr.

Specialområdet – Effektivisering af udgifter på Pindstrup
2020

2021

2022

2023

0 mio. kr.

-0,3 mio. kr.

-0,5 mio. kr.

-0,5 mio. kr.

Specialområdet – Færre udgifter til pladser i andre kommuner
2020

2021

2022

2023

-0,5 mio. kr.

-0,5 mio. kr.

-0,5 mio. kr.

-0,5 mio. kr.

Specialområdet – Normalisere tilskuddet til specialefterskoler
2020

2021

2022

2023

-0,4 mio. kr.

-0,4 mio. kr.

-0,4 mio. kr.

-0,4 mio. kr.

Investeringer og
forudsætninger

Det forudsættes endvidere, at der faktisk vil ske en reduktion i antallet af elever på Pindstrup, hvilket afhænger af, hvorvidt der de facto ”afgives” færre elever
fra folkeskolerne. Det færre antal elever på Pindstrup vil stille krav til kompetencerne i folkeskolerne.

Risici og
opmærksomhedsp
unkter, herunder
eventuelle
afhængigheder af
andre potentialer

De elever, som ikke kan rummes i folkeskolen, skal have et specialskoletilbud efter en konkret, individuel vurdering. Besparelsen kan være vanskelig at
realisere uden en skarp og sammenhængende visitation, som sikrer at blikket på eleven er nogenlunde jævnt på tværs af folkeskolerne.
Forslaget om effektivisering af udgifterne på Pindstrup er økonomisk sikkert, mens de faglige konsekvenser afhænger af den faktiske udmøntning af
forslaget.
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UNGDOMSSKOLEN
Titel

Justeringer af Ungdomsskolens klubtilbud

Beskrivelse

Der foreslås en reducering af Ungdomsskolens ramme med 2,0 mio. kr.
Implement foreslår at Ungdomsskolen pålægges at udmønte en besparelse, men at Ungdomsskolen selv (med inddragelse af dens bestyrelse) er
ansvarlige for at udarbejde et forslag, som forelægges til beslutning i Byrådet.
Alternativt kan 1-2 konkrete besparelser besluttes i form af

Effektivisering/besparelse (udgiftsprofil
2019-2023)

•

Eftermiddagsklubberne kan lægges ud til eksisterende SFO-tilbud, således at de eksisterende eftermiddagsklubber kan nedlægges (2 mio. kr.)

•

Hæve prisen for at gå i aftenklub fra de nuværende 200 kr. årligt til 200 kr. pr. måned. I Aarhus er taksten på 264 kr. pr. måned for en
ungdomsklub, så stigningen vil stadig medføre et billigere tilbud. (0,8 mio. kr. )

Samlet set vil forslaget indebære en besparelse på 2,0 mio. kr. årligt, jf. nedenstående
Forslag
Ændring – foran
mindreudgifter

Ungdomsskolen – besparelse
2020

2021

2022

2023

0

-1 mio. kr.

-2 mio. kr.

-2 mio. kr.

Investeringer og
forudsætninger

Idet det vil være op til Ungdomsskolen selv at udmønte besparelsen, er de konkrete investeringer og forudsætninger ukendte. Hvis man dog vælger at
lægge eftermiddagsklubberne ud til SFO, vil det formentlig kræve kompetenceudvikling blandt medarbejderne her for at kunne tilbyde et eftertragtet
tilbud til den ældre gruppe børn.

Risici og
opmærksomhedspunkter,
herunder eventuelle
afhængigheder af andre
potentialer

SFO’en skal kunne være i stand til at tilbyde det rette tilbud, før eftermiddagsklubberne kan lægges ud.
Stigningen i prisen for at gå i aftenklub kan medføre, at nogle forældre ikke længere prioriterer at afholde denne udgift. Faldet i antal indmeldt kan
være undervurderet.

Reduktionen af antallet af aftenklubber kan stå selvstændigt men vil for alvor retfærdiggøres, hvis folkeskolens overbygning samles på færre
lokationer end i dag.
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ADMINISTRATION OG DIGITALISERING
Titel
Beskrivelse

Effektivisering/besparelse (udgiftsprofil
2019-2023)

Der foreslås en reduktion på 3,7 mio. kr. i forbindelse med administration og digitalisering. Omfanget af dette potentiale er tredelt på følgende vis:
1.

Besparelser på 0,2 mio. kr. på ledelse og administration. Børn og Lærings administration er er pålagt effektiviseringer ind i fremtidige budgetter.
Implement foreslår en yderligere mindre reduktion, svarende til at ressourcerne til den tværgående matematikkonsulent fjernes, således at
skolerne selv løfter opgaven. Pgl. medarbejderen vil så gå retur til sin fulde stilling på folkeskolen.

2.

Justering af 1:1 iPad-ordningen på 1 mio. kr. Besparelse på 1:1-ordningen: Det foreslås at udmøntningen i videst muligt omfang sker i
overensstemmelse med anbefalingerne i den selvstændige evaluering heraf. Det kan fx være i form af klassesæt og udsættelse af udlevering af
personligt device, samt ændring af ordningen for de ældste klassetrin (8./9. klasse). Der skal udarbejdes en særskilt sag herom som redegør for
de totaløkonomiske konsekvenser.

3.

Dette potentiale indebærer en afskaffelse af ordningen i indskolingen og på de ældre klassetrin, og der er indregnet at der må påregnes
merudgifter i forlængelse af afskaffelsen.

4.

Reduktion af centrale kompetencemidler med 2,5 mio. kr.. Der er centralt placeret 6 mio. kr. til understøttelse af kompetenceudviklingen på
skolerne. Samtidig er der imidlertid også mulighed for at prioritere efter- og videreuddannelse på den enkelte skole, dvs. anvende en del af
budgettildelingen hertil. Kompetenceudvikling dermed har været relativt højt prioriteret i Syddjurs, hvilket har understøttet satsningen på flere
unge i uddannelse og inklusionsdagsordenen. Det foreslås derfor at reducere de centralt placerede midler til kompetenceudvikling. Folkeskolerne
må desuden forventes selv at bruge midler på udviklingen.

Samlet set vil forslagene indebære en besparelse på 3,7 mio. kr. årligt, jf. nedenstående:
Forslag
Ændring – foran
mindreudgifter

Forslag
Ændring – foran
mindreudgifter

Forslag
Ændring – foran
mindreudgifter

Admin. og digitalisering – Ledelse og administration
2020

2021

2022

2023

-0,2 mio. kr.

-0,2 mio. kr.

-0,2 mio. kr.

-0,2 mio. kr.

Admin. og digitalisering – Justering af 1:1 iPad-ordningen
2020

2021

2022

2023

-1 mio. kr.

-1 mio. kr.

-1 mio. kr.

-1 mio. kr.

Admin. og digitalisering – Reduktion af centrale kompetencemidler
2020

2021

2022

2023

-1 mio. kr.

-1,5 mio. kr.

-2,5 mio. kr.

-2,5 mio. kr.

Investeringer og
forudsætninger

Ingen.

Risici og
opmærksomhedspunkter,
herunder eventuelle
afhængigheder af andre
potentialer

Det er væsentligt at personalet på skolen er tilstrækkeligt klædt på til at løse de opgaver, der stilles. Det kræver i flere tilfælde løbende
kompetenceudvikling. Der er derfor altid en risiko forbundet med at spare på kompetenceudviklingsmidler. Imidlertid vil der fortsat både være centrale
og decentrale midler afsat, og derfor vurderes den umiddelbare risiko som lille.
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DIVERSE
Titel

Diverse bidrag

Beskrivelse

Tilpasning af budget til PAU-studerende
Der er et vigende antal PAU- og pædagogstuderende. Tilpasning til det forventede niveau vil reducere udgifterne med 0,6 mio. kr.

Fjernelse af pulje til bedre mad
Der er politiske besluttet en puljen til bedre mad på 1,0 mio. kr., som det foreslås at fjerne og i givet fald må prioriteres decentralt.
Talentudvikling
Med vedtagelsen af budget 2017 blev der afsat 50.000 kr. til en talentpulje på skoleområdet. Puljen udmeldes til Syddjurs Kommunes skoler, der kan
ansøge forvaltningen om tilskud til enkeltperson eller en klasses, til understøttelse af talentudvikling. Ansøgningerne behandles af FI. I både 2018 og
2019 er puljen meldt ud af to omgange, da der i de første runder ikke var ansøgninger nok til at fordele hele puljen.
Boostcamp
Der er afsat 0,3 mio. kr. til BoostCamp, som er et tiltag, der skal understøtte kommunens mål om, at alle unge skal gennemføre en uddannelse, når
de færdiggør folkeskolen. Op til 30 unge fra kommunens folkeskoler, der er vurderet ikke uddannelsesparate, deltager i BoostCampen,
Evalueringerne viser, at eleverne flytter sig fagligt og personligt i perioden umiddelbart lige efter campen. Evalueringerne har dog endnu ikke kunne
pege på en langvarig effekt
Effektivisering/besparelse (udgiftsprofil
2019-2023)

Samlet set vil forslagene indebære en besparelse på 2,0 mio. kr. årligt, jf. nedenstående:
Forslag
Ændring kr. – foran
mindreudgifter

Afskaffelse af særlige tilbud og tilpasning af PAU
2020

2021

2022

2023

-2,0 mio. kr.

-2,0 mio. kr.

-2,0 mio. kr.

-2,0 mio. kr.

Investeringer og
forudsætninger

Ingen

Risici og
opmærksomhedspunkter
, herunder eventuelle
afhængigheder af andre
potentialer

Ingen særlige opmærksomhedspunkter
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INVESTERINGSFORSLAG – TIDLIG INDSATS OG INKLUSION
Titel

Investering i tidlig indsats og inklusion

Beskrivelse

Der er undervejs i analysen peget på udfordringen med at finde faglige løsninger i spændet mellem specialskole og almen undervisning i folkeskolen.
Imidlertid er der lagt et forslag ind om et reduceret antal elever på specialskoler – i praksis primært Pindstrup. Dette forslag indebærer en besparelse
på 2 mio. kr. svarende til ca. 8 elever, som blandt andet forventes at kunne realiseres gennem en ændring af tildelingsmodellen. Ser man imidlertid på
inklusionsgraden i Syddjurs sammenlignet med Regionen er potentialet formentlig endnu større.
Det er relativt veldokumenteret, at der kan være både faglige (menneskelige) og økonomiske potentialer i en investering i en tidlig indsats for børn
som mistrives. En investering i tidlig indsats vil både understøtte at det forudsatte fald i antallet af specialelever reelt sker, men kan potentielt også
bidrage til at øge inklusionsandelen yderligere udover de 2 mio. kr.
Investeringen foreslås blandt andet udmøntet til:
- kompetenceudvikling af inklusionskompetencer blandt nøglepersoner i dagtilbud og skole (bemærk at det adskiller sig fra den hidtidige centrale
kompetenceudviklingsstrategi), hvilket eventuelt kan udmønte sig i deciderede lokale ”inklusionskonsulenter”
- styrke ledelseskompetencerne, herunder muligheden for at lære af de skoler som ”har knækket koden”, samt evnen til at udvælge og eventuelt
rekruttere relevant fagpersonale
- øget opsøgende og opsporende indsats til at identificere børn med behov, og en systematisk databaseret tilgang kan sikre at der samles op og om
nødvendigt korrigeres på iværksatte tiltag (også i dagtilbud)
- forbedrede overgange til folkeskolen evt. i form af frikøb af pædagogisk personale.

Effektivisering/besparelse (udgiftsprofil
2019-2021)

Kan medvirke til at øge inklusionsgraden yderligere og dermed at øge det potentiale på 2 mio. kr. årligt fra færre elever på (primært) Pindstrup, som er
en del af de udgiftsreducerende forslag på specialområdet.

Investeringer og
forudsætninger

En investering på 2 mio. kr. årligt i 2020 og 2021, svarende til den besparelse, som er lagt ind permanent, vurderes at kunne rumme en række af
ovenstående aktiviteter.

Risici og
opmærksomhedspunkter,
herunder eventuelle
afhængigheder af andre
potentialer

Der skal være fokus på at etablere en baseline både fagligt og økonomisk, og der skal være fokus på sporbarhed af gevinsterne, så det er muligt
efterfølgende at vurdere hvorvidt afkastet har været tilstrækkeligt.

Implement har ikke tilstrækkelig oparbejdet tilstrækkelig viden i forbindelse med analysen til at kunne estimere det konkrete besparelsespotentiale
forbundet med investeringen.
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INPUT TIL HANDLEPLAN FOR IMPLEMENTERING

De enkelte forslag er beskrevet i forrige afsnit. De fleste forslag vil kunne
iværksættes med virkning fra budget 2020. Nogle har stigende profiler,
hvis de først implementeres ved skoleårets start.
Den primære interne afhængighed mellem forslagene er folkeskoleforslagene, hvor det i princippet er muligt at vælge mellem struktur og
reduceret tildeling.
En egentlig implementeringsplan kan først udarbejdes når de enkelte
tiltag er besluttet. Implements anbefalinger er
(1) At samlingen af udskolingen sker hurtigst muligt, for at styrke det
samlede folkeskoleområdes økonomiske (og potentielt faglige)
bæredygtighed, set i lyset af, at den demografiske udvikling frem mod
2030 vil kræve yderligere reduktioner i udgiften pr. elev
(2) At opgavebortfald effektueres hurtigst muligt blandt andet for at
undgå en ”demotivations”-effekt blandt personalet.
Mht. de forslag der har karakter af effektiviseringer (fx ændrede
tildelingsmodeller) og/eller kræver ændret adfærd (fx færre specialelever)
er de foreslået indfaset ofte først med virkning fra 2021 med henblik på
at nå en grundig forberedelse af implementeringen heraf både politisk, i
forvaltningen og på den enkelte institution. Dette burde gøre det muligt at
følge tre yderligere anbefalinger, nemlig at:
• Der i forbindelse med en eventuel politisk vedtagelse af forslagene
sker en politisk stillingtagen til, hvordan der måles på de
kvalitetsmæssige konsekvenser af forslagene – og at der her tages
udgangspunkt i de mål, der i forvejen er sat.
• Der er en høj grad af involvering og inddragelse af ledere og
medarbejdere i den faktiske udmøntning af forslagene, dvs. at det
lokale råderum for beslutningerne afsøges.

• Der sker en tæt monitorering af både de indholdsmæssige og
kvalitetsmæssige konsekvenser af forslagene – herunder at der
etableres en baseline, såfremt der ikke eksisterer en i forvejen. Det
kan fx være i højere grad at følge op på skolernes ressourceforbrug
(undervisningstid, lærer/pædagog-undervisningsandel etc.).
INPUT FRA PROCESSEN TIL BAGGRUND FOR IMPLEMENTERINGEN
Det følgende er udsagn og indtryk fra processen, som kan være vanskelige at
dokumentere med data – og som der ikke nødvendigvis er enighed om blandt
ledere, medarbejdere eller brugere. Her er de gengivet for at give et indtryk af
eventuelle opmærksomhedspunkter i forbindelse med implementeringen af
de udgiftsreducerende tiltag:
•

der er blandt en del ledere, medarbejdere og (delvis) brugere en oplevelse
af mange forandringer. Flere sætter spørgsmålstegn ved om der er den
rigtige balance mellem fokus på kerneopgaven og udviklingsinitiativer som
søger at fremme uddannelsesparathed og ungdomsuddannelse (ex. fælles
ejendomsservice, inklusion, PLF, digitaliseringsstrategi)

•

der er en oplevelse af (stort) ressourcepres lokalt

•

der er udtrykt ønske om i højere grad at udnyttes mulighederne i
geografien i Syddjurs optimalt (natur/klima-perspektiv) – og i fleksible
læringsrum

•

der er stillet spørgsmålstegn ved om undervisningen matcher de unges
forventninger – kreativitet, bevægelse, digitalisering?

•

der er en oplevelse af at der eksisterer et lokalt ledelsesrum – både i
daginstitutioner og skoler (om end det under pres)

Listen er langt fra udtømmende.
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FASE 1: FOKUSGRUPPEINTERVIEWS
Over en fire-ugers periode fra december 2018 til januar 2019 blev der afholdt 18 fokusgruppeinterviews med interessenter fra
områderne berørt af omstillingsprocessen af Børn og Læring.
Interviewene havde ofte flere deltagere og blev derfor afholdt som åbne fora, hvor deltagerne frit kunne byde ind.
ICG satte dog en overordnet dagsorden, der var ens for alle fokusgruppeinterviews.
Deltagerne blev spurgt, hvad Syddjurs Kommune gjorde godt på området, om der var eventuelle udfordringer, samt om
deltagerne havde forslag til områder, ICG skulle interessere sig for.
Deltagerne på de 18 fokusgruppeinterviews var:
• Skoleledere
• Leder af specialskolen
• Viceskoleledere
• Leder af ungdomsskolen
• Dagtilbudsledere

• Leder af dagplejen
• Skolebestyrelser
• OmrådeMED
• DEMOråd og Fælles Elevråd
• Forældrebestyrelser på dagtilbudsområdet
• PPR
• Souschefen af dagtilbudsområdet
• Forvaltningen ved administrativ og økonomisk konsulent
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FASE 2: WORKSHOP OM UDFORDRINGSBILLEDET
Torsdag d. 07. februar 2019 blev der afholdt en workshop i Rønde omhandlende det hidtidige udfordringsbillede, som var blevet
identificeret gennem fokusgruppeinterviewene.
På workshoppen fik deltagerne mulighed for at udtrykke hvilke bekymringer, de havde angående omstillingsprocessen.
Samtidig fik deltagerne også mulighed for at tilkendegive, hvad det positive ved sådan en omstillingsproces kunne være.
Herefter blev deltagerne præsenteret for det hidtidige udfordringsbillede og fik mulighed for at diskutere dette og samtidig tilføje
nye punkter. Udfordringerne blev herefter prioriteret efter deres faglige og økonomiske gevinst.
Afslutningsvis kom deltagerne med første bud på løsninger til de vigtigste faglige og økonomiske udfordringer.
Deltagerne på workshoppen var:
• Skoleledere
• Leder af specialskolen
• Viceskoleledere
• Leder af ungdomsskolen

• Dagtilbudsledere
• Leder af dagplejen
• OmrådeMED
• PPR
• Souschefen af dagtilbudsområdet
• Forvaltningen ved administrativ og økonomisk konsulent
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OVERSIGT OVER OMSTILLINGSPROCESSENS FASER
OG DE INVOLVEREDE INTERESSENTER

DECEMBER 2018

FASE 1
JANUAR 2018

Fokusgruppeinterviews med deltagelse fra:
- Skoleledere
- Leder af specialskolen
- Viceskoleledere
- Leder af ungdomsskolen
- Dagtilbudsledere
- Leder af dagplejen
- Skolebestyrelser
- OmrådeMED
- DEMOråd og Fælles Elevråd
- Forældrebestyrelser på dagtilbudsområdet
- PPR
- Souschefen af dagtilbudsområdet
- Forvaltningen ved administrativ og økonomisk
konsulent
Workshop med deltagelse fra:

07. FEBRUAR 2019

FASE 2

- Skoleledere
- Leder af specialskolen
- Viceskoleledere
- Leder af ungdomsskolen
- Dagtilbudsledere
- Leder af dagplejen
- OmrådeMED
- PPR
- Souschefen af dagtilbudsområdet
- Forvaltningen ved administrativ og økonomisk
konsulent

SAMMENLIGNINGSKOMMUNER PÅ DAGTILBUD-OMRÅDET

ECO-KOMMUNER
• Nyborg
• Norddjurs
• Skive
• Syddjurs
• Varde
• Hedensted
• Mariagerfjord

• Viborg
• Haderslev
• Kerteminde
• Svendborg
• Odsherred
• Vejle
Fælles: middel udgiftsbehov og højt ressourcepres.
Syddjurs’ beregnede udgiftsbehov afviger med 1 pct.
fra det gennemsnitlige udgiftsbehov i gruppen af
ECO-kommuner. Altså er kommunen ganske
sammenlignelig med ECO-kommunerne.
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SAMMENLIGNINGSKOMMUNER PÅ SKOLEOMRÅDET

ECO-KOMMUNER
• Favrskov
• Ringkøbing-Skjern
• Vejle
• Nyborg
• Hedensted
• Lemvig
• Svendborg

• Viborg
• Holbæk
• Tønder
Fælles: lavt udgiftsbehov og højt ressourcepres.
Syddjurs’ beregnede udgiftsbehov afviger med 1 pct.
fra det gennemsnitlige udgiftsbehov i gruppen af
ECO-kommuner. Altså er kommunen ganske
sammenlignelig med ECO-kommunerne.
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