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Budget
2023-2026

Overskrift

Beskæring af HOPE

Udvalg
Forslagsstiller
Udgiftstype

Fritids- og kulturudvalget
Administrationen
Serviceudgifter

Beløb i 1.000 kr.
2023-priser
Nuværende budget
Budgetændring – drift
Besparelse
Effektivisering
Investering
Samlet ændring (Netto)

2023

Prioriteringsforslag

Nr. FKU11

2024

2025

2026

342

342

342

342

-150

-150

-150

-150

-150

-150

-150

-150

Personalekonsekvenser
Ændring i antal årsværk*
Note: (-) = mindreudgift/merindtægt, (+) = merudgift/mindreindtægt
*Underviserne fra Musikskolen er ansat som timelærere, og fremgår derfor ikke som årsværk. Besparelsen på
150.000 svarer til ca. 0,3 årsværk.

1. Resumé
Det foreslås, at driftstilskuddet til HOPE beskæres. Blandt børnene er det kun få, der holder
fast i musikken, men HOPE projektet er godt for børnenes trivsel og generelle undervisning.
Med forslaget vil orkestertilbuddet ikke kunne fortsætte i sin nuværende form, og det vil
skulle gentænkes, fx i form af fondsmidler, færre deltagere, mindre aktivitetsniveau,
skolevalgfag eller lignende.
2. Status
House Of Performance/HOPE er et orkestertilbud for 3- 6. klasses elever på Ole RømerSkolen. Formålet med orkestertilbuddet er, at eleverne oplever glæde og personlig og faglig
udvikling ved at lære at mestre et instrument og samtidig være en del af et musikalsk
fællesskab.
HOPE består af 85 elever, som øver i 3 timer om ugen. Derudover mødes de til koncerter og
andre optrædener. 6 undervisere fra Musikskolen står for undervisningen, og beløbet på
150.000 kr. omfatter lønudgifter. HOPEs samlede budget er på 342.000 kr. årligt.
Blandt børnene er det kun få, der holder fast i musikken, men HOPE projektet er godt for
børnenes trivsel og generelle undervisning.
3. Ændringsforslag
Prioriteringsforslaget indebærer, at driftstilskuddet til HOPE beskæres. Dermed vil projektet
være nødt til at søge fonde til finansiering for at fortsætte, dog vil der ikke være sikkerhed for
at opnå fondsfinansiering.
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4. Konsekvens
Med forslaget vil orkestertilbuddet ikke kunne fortsætte i sin nuværende form, og det vil
skulle gentænkes, fx i form af fondsmidler, færre deltagere, mindre aktivitetsniveau,
skolevalgfag eller lignende.
ISU har den 03-05-2022 godkendt en samlet plan for Fremtidens Ole Rømer-Skole, som
skulle sikre at skolen bliver et attraktivt tilvalg. Et af grebene i planen var at udvide
musikprojektet, så det kunne komme alle årgange på Ole Rømer-Skolen til gode. Med
forslaget vil musikprojektet ikke kunne bidrage til at skabe en stærk profil for skolen og
tiltrække nye elever til skolen.
5. Investeringsbehov
Forslaget indebærer ingen investeringer.
6. Relevante dokumenter eller sammenhæng til andre bidrag
Forslaget har sammenhæng til:
POL05: ISU har den 3. maj 2022 behandlet sagen ”Fremtidens Ole Rømer-Skole” hvor der
bl.a. foreslås en forøgelse af HOPEs bevilling. Sagen er oversendt til budgetdrøftelserne.
7. Bemærkninger fra HU
HU har intet at bemærke.
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