Prioriteringsforslag – Budget 2022-2025
Budget
2022-2025

Prioriteringsforslag

Nr. ISU25

Overskrift

Pædagogressourcer til skolestartstimer i 1. klasse bortfalder

Udvalg
Forslagsstiller
Udgiftstype

Institutions- og Skoleudvalget
Administrationen
Serviceudgifter

Beløb i 1.000 kr.
2022-priser
Nuværende budget

2022

2023

2024

2025

2.497

2.404

2.621

2.880

Budgetændring – drift
Besparelse
Indtægt
Samlet ændring (Netto)

-982

-2.404

-2.621

-2.880

-982

-2.404

-2.621

-2.880

Personalekonsekvenser
Berørte antal medarbejdere
Ændring i antal årsværk

-2,2

-5,3

-5,7

-6,3

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

1. Resumé

0. klasseassistenter i 1. klasse bortfalder (7,79 timer pr. skoleuge).

2. Status
I 0. klasse bliver undervisningen varetaget af en 0. klasseleder med en pædagoguddannelse
og i 1. klasse af en lærer. For at understøtte elevernes indkøring i 1. klasse og lette såvel
eleverne som lærerne i forhold til et lærerskifte bliver der tildelt 7,79 pædagogtimer pr.
skoleuge pr. 1. klasse.
De ekstra pædagogressourcer i 1. klasse indgår i arbejdet med at skabe en god trivsel fra
starten af elevernes skoleliv med fokus på udfordringen for eleverne med et lærerskifte,
samtidig med, at der stilles øget krav i forhold til indlæring og sociale kompetencer.
Skolestarttimerne i 1. klasse bliver varetaget af pædagoger, som derudover har
understøttende timer for klassen og timer i SFO’en, så der sammenlagt skabes helhed og
reelle stillinger.
I budget 2021-24 indgik en reduktion i antallet af skolestarttimer i 1. klasse fra 8,58 timer pr.
skoleuge til 7,79 timer pr. skoleuge pr. 1. klasse.
3. Ændringsforslag
Skolestarttimerne i 1. klasse bortfalder.
Besparelsespotentialet er beregnet med udgangspunkt i det faktiske elev- og klassetal for
skoleåret 2021/22 og skoleprognosen fra skoleåret 2022/23 og frem.
Forslaget kan have 5/12-del effekt i budget 2022 og fuld effekt fra budget 2023.
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4. Konsekvens
Hvis skolestarttimerne bliver afskaffet, kan pædagogerne ikke indgå i elevernes opstart i 1.
klasse og dermed støtte lærerne i indsatsen omkring elevernes trivsel og læring og den gode
skolestart.
Endvidere kan det have betydning for rekruttering af pædagoger, idet muligheden for at
skabe stillinger med et vist timetal reduceres.
5. Investeringsbehov
Forslaget indebærer ingen investeringer.
6. Relevante dokumenter eller sammenhæng til andre bidrag
Forslaget har sammenhæng til:
ISU26 ”Lærertimer i 0. klasse bortfalder”.
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