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Til skolebestyrelser i folkeskolerne, de lokale MED-udvalg, 

CenterMED og de faglige organisationer (skolelederne og 

DLF, BUPL og FOA) 
 

 

 

 

 

Høring vedr. udkast til ny ressourcetildelingsmodeller for folke-

skoler og SFOer i Struer Kommune 

 

Børne- og uddannelsesudvalget besluttede i deres møde den 2. februar 

2017, at sende udkast til nye ressourcetildelingsmodeller for hen-

holdsvis folkeskoler og SFOer i høring i perioden 3. februar 2017 og 

indtil den 24. februar 2017 kl. 12:00. 
 

En arbejdsgruppe, bestående af 4 skoleledere, 1 økonomikonsulent og 

skole- og dagtilbudschefen, har udarbejdet nye ressourcetildelingsmo-

deller for henholdsvis skole og SFO, gældende fra 1. august 2017.  

 

Forslag til principper for den ny ressourcetildelingsmodel for skole: 
 

 Der tildeles 100.000 kr. årligt pr. klasse til almenområdet 0. - 6. 

klasse og 111.872 kr. til 7. - 10. klasse (elev nr. 29, 57, 85 og 113 i 

en klasse udløser en ekstra klasse)  

 Skolerne gives en grundtildeling (0 - 130 elever på 1.100.000 kr., 

131 - 250 elever på 900.000 kr. og skoler med over 251 elever får 

500.000 kr.)  

 Der tildeles ressourcer pr. elev i 0. - 6. klasse og i 7. - 10. klasse 

efter forholdstal 31,5/35 timer (gælder også elever i specialtilbud 

og elever i modtagelsesklasserne)  

 Ud over almentildelingen, tildeles der ekstra ressourcer til elever i 

specialtilbud og modtagelsesklasserne jf. nuværende serviceniveau  

 Ressourcetildelingen til SFO indgår i skolens samlede budget  

 Modellen er kun udregnet på løn  

 De faste udgifter (bygningsudgifter mv.) tildeles som en grundtil-

deling uden for ressourcetildelingsmodellen  

 Diverse elevtalsafhængige udgifter vil blive indregnet i ressource-

tildelingsmodellen  

 Der tildeles forlods ressourcer til specialundervisningsopgaver 

(SUS) og opgaver i forbindelse med tosprogede børn (modtagel-

sesklasserne)  

Struer Kommune bruger it i sagsbehandlingen. Derfor skal kommunen følge persondataloven og gøre dig opmærksom på 

dine rettigheder efter denne lov: Når kommunen indsamler og/eller behandler personoplysninger om dig, har du ret til at 

få indsigt i disse oplysninger og gøre indsigelse, hvis oplysningerne er forkerte. Kommunen skal slette/ændre forkerte 

oplysninger. Vil du vide mere om persondataloven, kan du læse en udførlig vejledning på Datatilsynets hjemmeside: 

www.datatilsynet.dk 
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 Der kan forlods tildeles ressourcer til større skolevæsens opgaver. 

Små opgaver påtager skolerne sig på skift, og der tildeles således 

ikke ressourcer til disse opgaver.  

 Uanset skolestørrelse/elevtal skal der ud af tildelingen udsondres 

de nødvendige midler til sekretærhjælp og mellemledere  

 Der er såkaldt "forbundne kar" mellem den centrale SUS konto og 

skolernes konti  

 Ressourcetildelingen reguleres hver måned ud fra det faktiske 

elevtal  

 Tildeling pr. klasse beregnes ud fra elevtal og klasser pr. 5. sep-

tember, der vil her ikke ske en regulering hver måned. 

  

En differentieret grundtildeling vil tilgodese de mindste skoler, hvilket 

også fremgår af konsekvensberegningen. 

  

Det samlede provenu fra SFO er fordelt med 2/3 til dagtilbud og 1/3 

til skole via beløb pr. barn/elev. Provenuet fremkommer ved fasthol-

delse af SFO-taksterne.  

 
Der er i den nye model indarbejdet en bruttobesparelsen på 1.659.458 

kr. i forbindelse med byrådets beslutning om, at der skal spares 

3.432.076 kr. på ledelse i skoler og dagtilbud. 

  

Følgende fjernes/ændres i forhold til den nuværende model: 

 Ledelsestillægget på 615.000 kr.  

 Matrikeltillægget på 600.000 kr.  

 Minimums ressourcetildeling til 113 elever  

 Elevtallet opgøres pr. 5. september og der sker en ressourcetilde-

ling for det pågældende skoleår, ud fra dette elevtal (I forhold til 

børn der visiteres til et specialtilbud, sker der en ressourceændring 

fra det tidspunkt hvor eleven skifter) 

  

Arbejdsgruppen anbefaler, at tilskuddet til specialklasseelever løftes 

med 20.000 kr. pr. elev årligt, og finansieres ud af de SUS midler der 

er lagt ud til skolerne. Årsagen er, at tildelingen til en specialklasse-

elev i Struer Kommune er en del under den tildeling andre kommuner 

tildeler. Arbejdsgruppen anbefaler desuden, at der i forbindelse med 

budget 2018, fremsendes et udvidelsesforslag så serviceniveauet på 

specialområdet yderligere kan løftes. 
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Forslag til principper for den ny ressourcetildelingsmodel for SFO: 

  

 Der gives en ressourcetildeling pr. barn i forhold til aldersgrup-

pe/modul 

 Modellen er kun udregnet på løn  

 De faste udgifter (bygningsudgifter mv.) tildeles som en grundtil-

deling uden for ressourcetildelingsmodellen  

 Diverse børnetalsafhængige udgifter vil blive indregnet i ressour-

cetildelingsmodellen 

 Ressourcetildelingen til specialområdet, herunder ressourcepæda-

gogerne, tildeles som en grundtildeling  

 Ressourcetildelingen til SFO indgår i skolens samlede budget 

  

Der er i den nye model indarbejdet en bruttobesparelse på 1.711.430 

kr. i forbindelse med byrådets beslutning om, at der skal spares 

3.432.076 kr. på ledelse i skoler og dagtilbud 

  

Ændringer i forhold til den nuværende model: 

 Ledelsestillægget på 100.000 kr. fjernes  

 Tildeling pr. barn justeres i forhold til ovenstående ændringer 

  

Skolerne og SFO'ernes nye ressourcetildelingsmodeller skal ses sam-

let, da ledelse af SFO som udgangspunkt skal varetages af skolen og 

udgiften hertil, tages ud af den ledelsesressource der er tildelt den en-

kelte skole og SFO. 
  

Modellerne er ligesom de nuværende modeller enkle at arbejde med 

og til at gennemskue for alle. Det er nemt umiddelbart at regne ud, 

hvor meget den enkelte skole/SFO får tildelt, ligesom det er muligt af 

lave simulering ud fra et tænkt elev-/børnetal. 

 

Høringssvar skal indsendes via mail til csd@struer.dk senest den 24. 

februar 2017 kl. 12. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Jørn Thomsen 

Skole- og Dagtilbudschef 

 
Bilag: 

 Regneark vedr. de økonomiske konsekvenser ved de nye ressourcetildelings-

modeller (skole) 

 Regneark vedr. de økonomiske konsekvenser ved de nye ressourcetildelings-

modeller (SFO) 

 Referat fra sagen fra børne- og uddannelsesudvalgets møde den 2. februar 2017 

mailto:csd@struer.dk

