Bilag 2 – Ressourcetildeling
Klassestørrelse
Ressourcetildelingsmodellen tager udgangspunkt i, at en klasse udløser et beløb til drift af skolen.
Det er antallet af elever pr. 01.03.20xx, som afgør hvor mange klasser, der dannes i henhold til
Byrådets beslutning om klassestørrelser.
Der kan maksimalt være 28 elever i en klasse ved skoleårets start.
Det betyder, at der fra 0. til 10. klasse bliver formeret klasser således:
Fra elev
1
29
57
85
113

Til elev
28
56
84
112
140

Antal klasser
1
2
3
4
5

Ekstra ressource til store klasser
Der tildeles 1 (ekstra) lektion/uge til en klasse med over 23 elever, hvis der gennemsnitligt er over
23 elever/klasse på klassetrinnet.
Undervisningstimetal
I Høje-Taastrup Kommune følges timetallet Ministeriets minimumstimetal for undervisning i
folkeskolen.
Tildeling af andre ressourcer
Udover de ressourcer, som gives til klasser til gennemførelse af undervisnings indenfor
minimumstimetallet, tildeles skolen ressourcer i form af timer til:
•

0. klasse
hver 0. klasse får til samarbejde med de kommende 1. klasselærere:
- 1 lektion/uge til dansk
- ½ lektion ugentligt til matematik.

•

Pædagogisk Læringscenter (tidligere kaldet skolebibliotek):
- Hver skole tildeles 5 timer pr. uge til at drive pædagogisk læringscenter. Dette
suppleres med 0,3 minut pr. elev ud over 400 elever på skolen.

•

Almindelig specialundervisning:
- Der tildeles skolen 2,6 time pr. elev.

•

Støttetimer til enkeltintegration
- Der tildeles 2001 kr. pr. elev til enkeltintegration. Beløbet er fastsat fra et indeks fra
skoleåret 2011/2012.

•

AKT (Adfærd, kontakt og trivsel)
- Der afsættes 0,98 time pr. år pr. elev til AKT.

•

DSA (Dansk som andetsprog)
- Der afsættes 11,7 timer pr. elev, der har behov for undervisning i dansk som
andetsprog.

•

Specialklasser i regi af ISC (ikke specialskoler):
o Charlotteskolen
o Borgerskolen

o
o

Ole Rømer-Skolen
Mølleholmskolen

•

Svømning
- Der afsættes 1 lektion pr. 4. eller 5. klasse til klasser med mere end 15 elever i
klasserne.

•

Vikardækning
- Der afsættes budget til vikardækning svarende til 2,8% af skolernes samlede
undervisningstimetal.

Skolebestyrelsesarbejde
Hver skole har et budget til skolebestyrelsens arbejde.
Centralt styret skolebudget
En række udgifter til skolevæsenet styres centralt. Det drejer sig om fx kørsel til
svømmeundervisning, kørsel til skole (for elever der har krav på dette), sygetransport,
sygeundervisning og midler til efteruddannelse af personalet.

