
Strukturændringer
skole og dagtilbud
Børne- og Ungeudvalgsmøde den 6. oktober 2022



Strukturændringer skole og dagtilbud

Dagens møde

• Tilbageløb fra skole- og dagtilbudsledelser

• Status på proces

• Oplæg vedrørende bestillinger og bilag

• Politisk retning

• De næste skridt
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Målsætninger

• Give udvalget en status på de igangværende og fortløbende processer vedrørende 
strukturforslagene på skole- og dagtilbudsområdet

• Få en politisk retning i forhold til høringsmaterialet 
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Tilbageløb fra skole- og dagtilbudsledelser

Orientering fra Skole- og Dagtilbudschef
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Status på processen
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Status på proces og tidsplan
Siden sidste møde:

• 14. september møde med faglige organisationer – orientering og drøftelse af tryghedsaftale

• 15. september møde med strategiske ledere og afdelingsledere – kvalificering af proces og bilag

Indtil næste møde: 

• 4. oktober dialogmøde mellem BUU og forældrebestyrelser

• 5. oktober møde med faglige organisationer - Drøftelse af fælleserklæring om tryghedsskabende tiltag

• 6. oktober møde med strategiske ledere og afdelingsledere – orientering og videre kvalificering af proces

• 12. oktober møde med BU TRIO - Informere om status for politisk proces og kvalificering af forslag til høringsproces

• 25. oktober dialogmøde mellem BUU og forældrebestyrelser

• 27. oktober møde mellem BUU og ØKU 

• 27. oktober Temamøde for kommunalbestyrelsen

• 31. oktober møde med strategiske ledere og afdelingsledere - Informere om status, kvalificering af forslag til ny struktur 
og forslag til høringsproces

• 1.-3. november borgermøder

• 8. november møde mellem BUU & ØKU

• 8. november udvalgsmøde i BUU
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Program dialogmøde med bestyrelser

1. Velkomst ved Anja Lund Formand for Børne- og Ungeudvalget

2. Orientering om baggrunden for at dagsordenssætte ændringer af strukturen på dagtilbud og skole.

3. Drøftelser i bestyrelsesopdelte grupper med ad hoc deltagelse af Børne- og Ungeudvalgets medlemmer

Anbefalinger til særlige opmærksomhedspunkter i processen frem mod en politisk beslutning om en 
eventuel ny struktur.

Konkrete ønsker fra bestyrelserne til inddragelse i beslutningsprocessen.

Forslag til konkrete alternative forslag til strukturændringer

4. Plenumdrøftelser på baggrund af drøftelserne i grupperne

5. Orientering om kommunalbestyrelsens ønske om frisættelse på Børne- og Ungeområdet med efterfølgende 
drøftelse.

6. Drøftelse af ønsker til omfang og indhold af kommende dialogmøder.

7. Afslutning ved Anja Lund, Formand for Børne- og Ungeudvalget.
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Gennemgang af politiske bestillinger

• Distriktsgrænser

• Kapacitet dagtilbud

• Organisering af udskoling
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Distriktsgrænser
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Distriktsgrænser: Forslag A
Elevtalsprincip
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Distriktsgrænser: Forslag B
Elevvandringsprincip
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Distriktsgrænser: Forslag C
Styrkelse af Distrikt Søndersø
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Distriktsgrænser: Forslag D
Styrkelse af Distrikt Havrehed
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Kapacitet i dagtilbud
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Kapacitet i dagtilbudsdistrikt Sletten & Søndersø
Data: NemPlads & Befolkningsprognose

Tre mulige løsninger:

1. Pladsanvisning

2. Udedagtilbud med busordning

3. Satellit børnehus

15



Dagtilbud: Pladsanvisning

Ændring af pasningsgarantien fra:

Pasningsgarantien indebærer ikke en garanti for en plads i et bestemt dagtilbud. I stedet bookes frit blandt 
ledige pladser i skoledistriktet og kommunen ud fra en række kriterier som alder, afstand fra hjemmet, 

åbningstider og typen af dagtilbud.”

til:

”Pasningsgarantien indebærer ikke en garanti for en plads i et bestemt dagtilbud.
I stedet pladsanvises blandt ledige pladser i eget distrikt.”

Konsekvens:

• Forældrenes frie valgmuligheder til konkret dagtilbud indskrænkes

• Forældrene kan få længere transporttid til deres barns dagtilbud

• De administrative opgaver i Pladsanvisningen øges. Det konkrete tidsforbrug skal konkretiseres og 
prioriteres budgetmæssigt.
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Dagtilbud: Nyt udedagtilbud med busordning i distrikt 
Søndersø
Pædagogisk formål:

• Understøttelse af kommunens udedagtilbud og af børnenes lyst til at lege, eksperimentere og undersøge natur og naturfænomener.
Bussen bruges fortrinsvis i et distrikt – enten med faste børnegrupper eller bruges til at skabe aktiviteter og relationer på tværs af 
børnehuse.

Organisering: 

• Distrikt køber bus – estimeret pris: 800.000,- kr.

• Ansættelse af pædagoger med stort buskort.

• Dagsplan:
Hver dag kl. 08.30 kører børn og personale ud fra et af distriktets børnehuse.

• Hver dag kl. 15.00 bliver de afleveret igen i samme børnehus.

Estimeret budget (ud fra Hørnings model):

• Estimeret budget på en børnehavegruppe på 24 børn og 4 medarbejdere (hvor den ene er chauffør) ca. 1.500.000 om året. 

• Driftsomkostninger: Vedligehold m.m. ca. kr. 50.000.

• Til sammenligning vil estimeret budget for en almindelig børnehavegruppe på 24 børn ligge over prisen for ovenstående busordning. 

• Såfremt modellen ønskes etableret vil der blive udarbejdet et budgetgrundlag for udedagtilbuddet.
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Dagtilbud: Satellit-enhed i børnehuset Skamby

• Børnehuset er Grønne spirer, har Bæredygtighedsflaget  og har personalemæssige kompetencer i forhold til at arbejde 
med naturpædagogik. 

• Børnehuset har en maksimal kapacitet på 44 børnehavebørn. Da uderummet er udgangspunkt for en pædagogiske 
hverdag vil det dog være muligt at have flere end 44 børn tilknyttet tilbuddet.

Mulighed:

• Distriktets skolegrupper kan samles i Skamby Børnehus

• En organisatorisk mulighed er, at den kommende skolegruppe fra alle dagtilbuddene i distriktet kan samles i Børnehuset 
Skamby i perioden fra efter efterårsferien og frem til glidende overgang til Førskole pr. 1. marts.

• Kommende skolegruppe: 57 børn

• Bustransport:1600 kr. pr. dag fra Børnehuset Mælkevejen, Nordmark og Birkemose til Børnehuset Skamby.

Konsekvens:

• Nuværende indmeldte børn (der ikke aldersmæssigt hører til kommende skolegruppe) skal flyttes til distriktets andre 
børnehuse. Dette for at kunne have kapacitet til skolegrupper på tværs af distriktets børnehuse.

• Forældre skal samarbejde med ny personalegruppe

• Skift i relationer for voksne og børn
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Udskoling
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Udvikling i udgifterne til normalundervisning i 
perioden 2022-2027
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Grundtilskudsudviklingen til de små afdelinger 
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Organisering af 7.-9. årgang: Elevtalsudvikling
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Bogense Havrehed Søndersø Sletten Kystskolen Særslev-Hårslev

Elevantal Antal 
klasser

Elev-
antal

Antal 
klasser

Elev-
antal

Antal 
klasser

Elev-
antal

Antal 
klasser

Elevantal Antal 
klasser

Elevantal Antal 
klasser

7. årgang 51 2 74 3 49 2 79 3 27 1 26 1

8. årgang 42 2 73 3 63 3 80 3 36 2 17 1

9. årgang 43 2 64 3 47 2 82 3 29 2 27 1

Total 136 6 211 9 159 7 241 9 92 5 70 3



Behov for ændret tildeling til Krogsbølle og 
Særslev, hvis 7.-9. årg. fastholdes på skolen

• Det faldende elevtal på Krogsbølle Skole og Særslev Skole vil med tiden skabe økonomiske 
udfordringer i forbindelse med klassedannelsen i overbygningen.
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Organisering af 7.-9. årgang: Karaktergennemsnit
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Organisering af 7.-9. årgang: Trivselmålinger I
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Resultater fra den nationale trivselsmåling 7.-9. klasse gældende for den enkelte folkeskole i Nordfyns kommune.

1 udtrykker den lavest mulige trivsel og 5 udtrykker den højest mulige trivsel.



Organisering af 7.-9. årgang: Trivselmålinger II
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Resultater fra den nationale trivselsmåling 7.-9. klasse gældende for den enkelte folkeskole i Nordfyns kommune.

1 udtrykker den lavest mulige trivsel og 5 udtrykker den højest mulige trivsel.



Samling af udskoling på fire hovedskoler

Samling af udskolingen på fire hovedskoler i distrikter giver mulighed for:

• At få et større udvalg af spor, valg- og linjefag og deraf større udvalg og muligheder for unge i 
Nordfyns Kommune

• At give mere selvbestemmelse til unge i forhold til deres spor, valg- og linjefag, hvilket kan give 
mere motivation for undervisningen i folkeskolen og mod på en ungdomsuddannelse.

• At fastholde de nuværende muligheder i udskolingen i Bogense og Havrehed trods faldende 
elevtal

• At undgå, at de faldende elevtal gør Krogsbølle og Særslev økonomisk og fagligt sårbare.
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Politisk retning
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Politisk retning på høringsmaterialet

• Distriktsgrænser: hvilken model skal sendes i høring

• Afdelinger i hvert skoledistrikt: hvilke afdelinger har vi og hvilke årgang er der på afdelingen

• Afdelinger i hvert dagtilbudsdistrikt: hvilke afdelinger har vi og hvor skal vi beregne anlægspriser 
for nyindretning

• Argumenter for at udsende høringsforslag: færre elever, generel økonomi, faglig udvikling
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De næste skridt

• Tryghedsaftale ledere og medarbejdere 

• Dialogmøde bestyrelser 25.oktober – kvalificering af forslag, alternative forslag

• Leder- og medarbejderinddragelse i forhold til praktiske forhold i foråret 2023, fysiske rammer og behov 

• Borgermøder 1/11 – 2/11 – 3/11: hvor skal mødet holdes, dagsorden, hvem inviterer og afholder 

• Administrationen udarbejder konkret høringsforslag. Tidspunkt for udsendelse af dagsordenen, såfremt der 
fremkommer forslag på borgermøderne som skal kvalificeres administrativt 

• Eventuelt behov for ekstra møde i BUU i november 

• Eventuelt behov for ekstra møde i BUU ultimo januar fx 25. januar forud for Børne- og Ungetopmødet
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