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Fakta om tildeling af basisbudget på Skoleområdet

Hensigten med basisbudgettet er en transparent tildeling, der er så solid, at der kan skabes læringsmiljøer 
som favner bredt, hvor tildelingen sikrer økonomi til inklusionsfremmende initiativer på den enkelte skole, så-
ledes at tidlige indsatser får prioritet.

Der bør opleves en sammenhæng mellem tildelte ressourcer og opgaver. 

Basistildelingen tildeles en gang årligt og tildeles primært pr. elev, og foreslås tildelt på tre områder.
• En samlet personaleressource til:

o Normalundervisningen
o SFO og Førskole

• Undervisnings- og læringsaktiviteter.
• Ledelse og administration

Normalundervisning
Med den ny tildelingsmodel tildeles der følgende basisbeløb pr. elev opgjort i april måned forud for budgetå-
ret.

Basisbeløb pr. elev Indskoling mellemtrin Udskoling

Undervisning 35.950 41.010 43.920

Vejlederressourcer 2.381 2.381 2.381

Materiale- og aktivitetstilskud 3.400 3.400 3.180

Basisbeløb i alt 41.731 46.791 49.481

Der vil som udgangspunkt ikke ske en efterfølgende regulering af det samlede budgetbeløb, såfremt elevtal-
let ændre sig i forhold til opgørelsen i april.

Basisbeløbet til undervisning er beregnet med udgangspunkt i følgende faktorer:

• et elevtal på 20 elever pr. klasse.

• en disponering af arbejdstiden for lærer og pædagoger som følgende:

• den vejledende undervisningstid opgjort som:

Læ rer Pæ dagoger
Normalunderv isning 735,0 0,0
Undersøt t ende underv isning 30,0 1.100,0

Undervisning i a lt 1) 765,0 1.100,0
Øv rig  arbejdst id 915,0 580,0
Samlet arbejdstid 1.680,0 1.680,0
Note 1: Timeta llet er ud tryk for t ild elingen og ikke d en konkrete ud møntning

DISPONERING AF ARBEJDSTID
Disponering af arbejdst iden
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• En fordelingen af den understøttende undervisning mellem lærere og pædagoger for henholdsvis indskolingen, 
mellemtrinnet og i overbygninger, som følgende:

Indskoling mellemtrin Udskoling
Lærer 50% 75% 75%
Pædagoger 50% 25% 25%

Med ovenstående forudsætninger fremkommer basisbeløb til undervisning således:

Endvidere er der i tildelingsmodellen sikret en grundtildeling på 4.617.810 kr. til afdelingsskoler med et lavt 
elevtal. Grundtildelingen fremkommer således:

Grundtildelingen udløses i de tilfælde hvor antallet af elever gange med basisbeløbet ikke overstiger 
4.617.810 kr.

Basisbeløbet til vejlederressourcer er beregnet med udgangspunkt i følgende faktorer:

Basisbeløbet til Materiale- og aktivitetstilskud er beregnet med udgangspunkt i følgende faktorer:

Und ervisning stid Ind skoling mellemtrin Ud skoling
Årlig t  t im eta l (m inim um ) 823 910 970
Und erstøt tend e und erv isning 177 210 230
Pa uset id  (40 ug er a  5 t im er) 200 200 200
Årlig  und ervisning stid  (minimum) 1.200 1.320 1.400

Basisbeløb Indskoling mellemtrin Udskoling

Normalunderv isning 614.970 679.980 724.810
Underst øt t ende underv isning - læ rer 66.130 117.690 128.900
Fordeling 50% 75% 75%
Underst øt t ende underv isning - pæ dagoger 37.970 22.530 24.670
Fordeling 50% 25% 25%

Udgift pr. klasse 719.070 820.200 878.380

Udgift pr. e lev 35.950 41.010 43.920

Grundtilde ling til mindre afdelingsskoler Anta l klasser Faktor Beløb

Grund t ild eling  t il ind sko ling 2 1,50 2.157.210
Grund t ild eling  t il m ellem trin 2 1,50 2.460.600

Grund tild eling  i a lt 4.617.810

Vejled erressourcer
t imer p r. elev

Økonomisk 

t ild eling
AKT-vejled ere 1,0 340
Ma tem a t ik- o g  d a nskvejled ning 5,0 1701
IT-vejled ere 1,0 340

Vejled erressourcer i a lt 7,0 2.381
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SFO og Førskole
Med den ny tildelingsmodel tildeles der en budgetramme til SFO afhængig af antallet af elever opgjort i april 
måned forud for budgetåret. Der vil som udgangspunkt ikke ske en efterfølgende regulering af det samlede 
budgetbeløb, såfremt elevtallet ændre sig i forhold til opgørelsen i april.

Budgetrammen opgøres for minimum 20 elever, hvortil der tildeles yderligere ressourcer for hver ekstra 20 
elever.

I nedenstående oversigt er forudsætningerne for tildelingen af budgetrammen til SFO vist:

Hvis en afdelingsskole eksempelvis har 12 elever i SFO Morgen, 45 elever i SFO Eftermiddag samt 33 ele-
ver i KLUB Eftermiddag, tildeles der en samlet budgetramme til SFO på i alt 978.000 kr. (119.270 + 548.630 
+ 310.100).

Tildelingen af ressourcer til Førskole sker ud fra basisbeløbet til dagtilbud for 3-5 årige. Det årlige basisbe-
løb opgøres som følgende:

Basisbeløbet til Materiale- og aktivitetstilskud er beregnet med udgangspunkt i følgende faktorer:

Tilskudsbeløb pr. elev -  Undervisning Indskoling mellemtrin Udskoling

Ma teria le o g  a kt iv iteter 1.900 1.900 1.900
Pæ d a g o g isk it 1.100 1.100 880
Sko leb ib lio tek 400 400 400
Tilskud sb elø b  p r. elev i a lt 3.400 3.400 3.180

SFO M orgen SFO Eftermid d a g KLUB Eftermid d ig

Red uk. i d et  ugent lige t imet a l i t a kt  med  et  st igend e elevt a l: 2 1 0

Rammenormering for e lever op til: 20 10 16 13
40 18 31 26
60 26 46 39
80 34 61 52
100 42 76 65
120 50 91 78

Ra mmeb ud g et: 20 119.270 190.830 155.050
40 214.680 369.730 310.100
60 310.100 548.630 465.140
80 405.510 727.530 620.190
100 500.920 906.430 775.240
120 596.340 1.085.330 930.290

Red ukt io n i d et  ug ent lig e t im eta l 
i ta kt  m ed  et  st ig end e elev ta l:

SFO-normering -  ugentligt timetal
Elevtal

Ba sisb elø b Ant a l må ned er Tilskud pr. barn

Tild eling  p r. b a rn 5 24.000
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Ledelse, administration
Ledelse og administration tildeles ud fra følgende forudsætninger:

Lønbudgettet til ledelse fastsættes med udgangspunkt i den opgjorte normering samt de nuværende 
gennemsnitslønninger for distrikts- og afdelingsledere i Nordfyns Kommune. 

Lønbudgettet til administration fastsættes med udgangspunkt i den opgjorte normering samt 
gennemsnitslønningen anvendt i de nuværende budgetteringsprincipper.

Tilskudsbeløb pr. e lev - SFO Morgen Eftermiddag Klub Førskole

Ma teria le o g  a kt iv iteter 400 600 600 2.040
Anska ffelse a f IT o g  tekno lo g i 40 40 40 0
Tilskud sb elø b  p r. elev i a lt 440 640 640 2.040

Led else
Stra teg isk led er 1,00 Fuld tid sstilling p r. skoled istrikt

Minim um sled else p å  a fd eling 0,75 Fuld tid sstilling

Perso na leled else 25,0 med a rb ejd ere ud løser en led erstilling

Led else - SFO
Minim um sled else p å  a fd eling 0,25 Fuld tid sstilling

Øvrig e led elseso p g a ver 2,5 t ime p r. elev

Ad ministra tion
Perso na lea d m inist ra t io n 6,0 t ime p r. fuld tid sstilling

Eleva d m inist ra t io n 3,0 t ime p r. elev
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