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Budget
2023-2026

Prioriteringsforslag

Nr. ISU20

Overskrift

Skolernes tildeling til idrætskoordinatorer bortfalder

Udvalg
Forslagsstiller
Udgiftstype

Institutions- og Skoleudvalget
MED
Serviceudgifter

Beløb i 1.000 kr.
2023-priser
Nuværende budget

2023

2024

2025

2026

-132

-132

-132

-132

Budgetændring – drift
Besparelse
Effektivisering
Investering
Samlet ændring (Netto)

-58

-132

-132

-132

-58

-132

-132

-132

Personalekonsekvenser
Ændring i antal årsværk

-0,1

-0,2

-0,2

-0,2

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

1. Resumé
Ressourcetildeling til idrætskoordinatorer i forbindelse med fokus på idræt og bevægelse i
skolerne bortfalder. Hvis skolerne ønsker at fastholde indsatsen, skal den derfor prioriteres
indenfor den almindelige ressourcetildeling herunder de eksisterende puljer.
2. Status
Byrådet har besluttet, at hver skole skal udpege en idrætskoordinator, der blandt andet
indgår i samarbejde med Fritid og Kultur og foreningslivet om bevægelsespakkerne.
Der er afsat 40 timer om året svarende til ca. 17.000 kr. pr. skole til rollen.
Idrætskoordinatorernes opgaver ift. indsatsen omkring bevægelsespakkerne om fatter flg.:
1. Indsamling af feedback og evaluering på foreningssamarbejderne, der kører/har kørt
over skoleåret.
2. Kontaktperson til Fritid og Kultur
3. Ambassadør for etableringen af Åben Skole samarbejder (alle elever skal igennem i alt
3 forløb i løbet af deres skoletid.)
4. Formidler af generelle idræts/bevægelsestilbud fra Fritid og Kultur til skolens lærere.
5. Øvrige opgaver fx. koordinering af events/arrangementer på tværs af skolerne
(motionsdag, motionsuge, naturens dag osv).
3. Ændringsforslag
Skolernes ressourcetildeling til idrætskoordinatorer bortfalder.
Forslaget kan have 5/12-dels effekt i 2023 og fuld effekt fra 2024.
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4. Konsekvens
Skolerne må løse opgaverne indenfor øvrige ressourcetildeling, fx via Årlig pulje, hvor
skolerne selv disponerer anvendelsen.
5. Investeringsbehov
Forslaget indebærer ingen investeringer.
6. Relevante dokumenter eller sammenhæng til andre bidrag
Forslaget har sammenhæng til:
ISU19 Skolernes Årlig pulje reduceres
7. Bemærkninger fra HU
Medarbejdersiden gør opmærksom på, at idræt styrker eleverne fysisk, socialt og mentalt
både i idrætsundervisningen og via de afledte effekter i den øvrige skole- og fritid.
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