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Budget
2023-2026

Prioriteringsforslag

Nr. ISU06

Overskrift

Mere kapacitet i gruppeordninger på skoleområdet

Udvalg
Forslagsstiller
Udgiftstype

Institutions- og Skoleudvalget
Administrationen
Serviceudgifter

Beløb i 1.000 kr.
2023-priser
Nuværende budget

2023

2024

2025

2026

35.550

35.550

35.550

35.550

Budgetændring – drift
Besparelse
Effektivisering
Investering
Samlet ændring (Netto)

-2.763

-4.530

-4.530

-4.530

-2.763

-4.530

-4.530

-4.530

Personalekonsekvenser
Ændring i antal årsværk

0

0

0

0

Note: (-) = mindreudgift/merindtægt, (+) = merudgift/mindreindtægt

1. Resumé
Antallet af pladser i kommunens 23 gruppeordningstilbud på skoleområdet foreslås forhøjet
fra 8 til 9 elever pr. gruppeordning uden tildeling af yderligere budget. Det vil øge kapaciteten
med 23 pladser i løbet af 2023/2024. Belastningsgraden af de fysiske rammer øges, når der
er flere personer pr. kvadratmeter, og personalet vil forventeligt skulle omstille sig til at
håndtere et ekstra barn pr. gruppe.
2. Status
Kommunen har pr. 1.8.2022 i alt 23 gruppeordninger, som er specialtilbud til elever, der har
behov for særlig støtte i deres skolegang. Det kan være






elever med specifikke indlæringsvanskeligheder (lettere mentalretardering, evt. også
med dysleksi) i tilknytning til det almene skoleområde.
normalt begavede børn med sociale og følelsesmæssige vanskeligheder, og som har et
behandlingsbehov. Børn med tilknytnings- og relationsvanskeligheder.
elever med koncentrations- og opmærksomhedsproblemer samt børn med
gennemgribende udviklingsforstyrrelser (ADHD og autismespektrumforstyrrelser).
normalt begavede børn med forsinket udvikling af kommunikative færdigheder.
elever med vidtgående fysiske og psykiske funktionsnedsættelser (f.eks. Downs
syndrom og mental retardering).

Fælles for disse gruppeordninger er, at de deler matrikel med og organisatorisk er forankret
på kommunens almene skoler.
Ordningen har taget udgangspunkt i, at der 8 elever pr. gruppeordning. Der er ingen lovkrav
omkring størrelsen på specialklasser/gruppeordninger. Det følger folkeskolelovens almindelige
bestemmelser.
Kommunen har pr. 1.8.2022 i alt 23 gruppeordninger med hver 8 elever fordelt på
Borgerskolen og Mølleholmskolen.
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3. Ændringsforslag
Det foreslås at antallet af elever i kommunens 23 gruppeordninger øges fra 8 til 9 elever fra
skoleåret 2023/24 uden tilførsel af ekstra budget. Herudover foreslås det, at elever som i
løbet af skoleåret 2022/23 vil have behov for en plads i en af kommunens gruppeordninger
optages uden tilførsel af budget til den 9. elev. Det forventes, at det vil blive aktuelt for ca. 6
elever.
4. Konsekvens
Ændringsforslaget betyder, at kommunen opnår en større pladskapacitet til de forskellige
målgrupper i gruppeordningerne. De ekstra pladser skal bruges til at imødekomme det
stigende behov for pladser, der forventes som følge af kommunens demografiske udvikling,
hvor antallet af børn/unge i den skolesøgende alder forventes at stige samtidig med, at der
ses en stigning i andelen af børn/unge, der mistrives. Effektiviseringen er således nødvendig,
hvis kommunen skal kunne rumme det demografiske træk, som en stigende befolkning
forventes at medføre.
Belastningsgraden af de fysiske rammer øges, når der er flere personer pr. kvadratmeter, og
personalet skal omstille sig til at håndtere et ekstra barn i gruppen.

Der bliver mindre tid til den enkelte elev i specialtilbuddet, hvilket vil kræve, at
personalets fokus på læring og trivsel gennem deres relationsarbejde må øges.
Økonomisk betyder pladsfrigørelsen, at kommunen fremadrettet sparer udgifter til oprettelse
af 23 gruppeordningspladser, som i fuld effekt betyder ca. 5,1 mio. kr. Flere børn i
kommunens gruppeordninger betyder flere befordringsudgifter, hvilket på nuværende niveau
betyder ca. 0,6 mio. kr.
Gradvis indfasning
6 pladser indfases fra årsskiftet og resten fra
august (= 13 helårspladser)
Afledte befordringsudgifter
Nettoeffekt

2023
gradvist
-3.094.000
331.000
-2.763.000

Fuld effekt
fra 2024
-5.113.000
583.000
-4.530.000

2025
-5.113.000
583.000
-4.530.000

2026
-5.113.000
583.000
-4.530.000

5. Investeringsbehov
Forslaget indebærer ingen investeringer.
6. Relevante dokumenter eller sammenhæng til andre bidrag
Sag ”Udvidelse af kapaciteten på specialtilbud på undervisnings- og dagtilbudsområdet” fra
BY25 (19-05-2022) og temadrøftelse i ISU/ØU 16-08-2022.
7. Bemærkninger fra HU
HU har intet at bemærke.
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