
  

  
    

    
   

  

Dialogmøde mellem 
bestyrelser og Børne- og 
Ungeudvalget

4.OKTOBER 2022



Dagsorden
Orientering om baggrunden for at dagsordenssætte ændringer af strukturen på dagtilbud og 
skole samt hvilke forslag Børne- og ungeudvalget arbejder med.

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

Plenumdrøftelser på baggrund af drøftelserne i grupperne

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

Drøftelse af ønsker til omfang og indhold af kommende dialogmøder.
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Hvorfor kommer ændringer i strukturen på 
dagsordenen?
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Faldende elevtal i skolerne de kommende år udfordrer 
fagligt og økonomisk.

Børnetallet på de mindste skoleafdelinger og 
daginstitutioner øger behovet for grundtilskud.

Børne- og Ungeudvalget ønsker at investere i 
kvalitetsudvikling af både det almene og specialiserede 
område.



Udvikling i udgifterne til normalundervisning i 
perioden 2022-2027
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Udvikling i elevtallet på skoleområdet

EMNE XX. MÅNED SIDE 5

Samlet fald i elevtallet på ca. 8-9% frem til 2027.

Økonomisk konsekvens:

Økonomisk ramme reduceres med ca. 12 mio. kr. 
– demografiregulering.

Få muligheder for klassesammenlægninger på 
skolerne.

Grundtilskud til afdelingsskoler øges med 4-5 mio. 
kr. fra den samlede ramme. I alt 11 mio. i 2027



 

    

Økonomisk rationale – årligt 
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Hvilke strukturændringer arbejder 
Børne- og Ungeudvalget med?
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Skoleområdet
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Elevtal små skoleafdelinger
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Skole 2022 2027
Kongslund 79 69
Løkkemark 49 45
Krogsbølle 194 158
Særslev 195 153
Hårslev 62 54



 

    

Ændringer i skoledistrikter
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Fra 6 skoledistrikter til 4 skoledistrikter – nedlæggelse af 
Særslev/Hårslev og Kystskolens distrikter.

Faldende elevtal udfordrer social og faglig kvalitet

Udgiften pr barn/elev i små enheder et stigende pga.  
nødvendig grundtildeling. 



 

    

Fremtidig skolestruktur med 4 distrikter:
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Distrikt Sletten:

Skoledistriktet udvides med dele af nuværende Kystskoledistrikt. 

Krogsbølle Skole tilføres som afdelingsskole.

Distrikt Bogense:

Afdeling Kongslund nedlægges.

Skoledistriktet udvides med dele af Kystskolens og Særslev-Hårslev skoles 
distrikter.



 

    

Fremtidig skolestruktur med 4 distrikter
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Distrikt Havrehed:

Skoledistriktet udvides med dele af Særslev-Hårslev distriktet

Distrikt Søndersø:

Skoledistriktet udvides med dele af Særslev-Hårslev distriktet. 

Særslev Skole tilføres som afdelingsskole.



 

    

Nedlæggelse af afdelinger
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Kystskolen:

Løkkemark 

Krogsbølle ændres til afdelingsskole med 0-6 klasse under skoledistrikt Sletten

Særslev-Hårslev:

Hårslev Skole 

Særslev Skole ændres til afdelingsskole med 0-6 klasse under skoledistrikt Søndersø

Bogense:

Kongslund afdeling 



Dagtilbudsområdet
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Ændringer på dagtilbudsområdet

EMNE XX. MÅNED SIDE 15

Følgende daginstitutioner oprettes/flyttes:

Nyt børnehus på Krogsbølle Skole

Nyt børnehus på Særslev Skole

Nyt udedagtilbud med busordning/skovbørnehave i Søndersø og 
Sletten

Der etableres landsbyordning i Særslev og Krogsbølle. 

Dagtilbud tilknyttes henholdsvis Sletten og Søndersø skoledistrikter



 

    

Ændringer på dagtilbudsområdet
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Nedlæggelse af daginstitutioner:

Græshoppen i Lunde

Fyrtårnet i Egense

Dalskovreden i Roerslev

Børnehuset Skamby

Børnehuset Hårslev

Børnehuset Særslev



 

    

Børnetal 2022 små daginstitutioner
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Daginstitution Børnetal gennemsnit 2022
Dalskovreden 30
Fyrtårnet 23
Græshoppen 26
Hårslev 25
Skamby 19



Distriktsgrænser
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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 distrikt Søndersø 
og distrikt Sletten
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Forældre ønsker typisk dagtilbud placeret i Søndersø og 
Otterup.

Kapaciteten udfordret i begge byer.

Kan afhjælpes med udegrupper:

Skovbørnehave, naturbørnehave, busbørnehave



Kvalitet
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Kvalitetsmodel
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Gruppedrøftelser
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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

- Skriv gerne noter som kan anvendes til referatet.
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Plenumdrøftelser
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Frisættelse



 

    

Velfærdaftaler mellem stat og kommune
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Kommunalbestyrelsen ansøger om velfærdaftale på 
skoleområdet – alternativt dagtilbudsområdet.

Staten beslutter hvilke kommuner der kan få 
velfærdsaftale på de enkelte områder.

Indføres fra august 2023



 

    

Frisættelse – hvad er meningen?
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Fjerne bøvl og unødigt bureaukrati og give mere mening.

Stor frihed til medarbejdere og ledere til at beslutte hvordan 
velfærdsydelserne leveres og udvikles helt tæt på borgerne.

Mere tid til borgerrettede velfærdydelser og højere kvalitet for 
borgeren.

Frihed til institutionerne fra statslige og kommunale regler og 
love.

Få hegnspæle besluttet af Folketinget og kommunalbestyrelsen.



 

    

Mere mening mindre bøvl
- et tilbageblik!
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Frikommuneforsøg i 1980-erne – frihed fra enkelte statslige 
regler i 271 kommuner.

Frikommuneforsøg i 2010-erne – frihed fra udvalgte 
områder i 9 kommuner.

Frisættelsesforsøg 2021-2024 – syv kommuner har frihed til 
at drive dagtilbud, folkeskoler og ældreområdet på nye 
måder. Det gælder Helsingør, Rebild, Esbjerg, Holbæk, 
Langeland, Middelfart og Viborg.

Udvidelse af frisættelsesforsøg - alle kommuner på et 
velfærdsområde i 2022/2023.



 

    

Anbefalinger vedrørende frisættelse
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Udvalgsformand i Holbæk:

”Det vigtigste er, at man politisk gør sig klar på, hvad man 
vil med forsøget.”

Dogme:

Det handler ikke om at komme først med 
frisættelsesdagsordenen – det handler om at gøre det 
ordentligt.



 

    

Pointer vedrørende frisættelse
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Pointe 1:
Skab et klart og tydeligt formål.

Pointe 2:
Frihed til noget og ikke frihed fra noget.

Pointe 3:
Medarbejdere og ledere får en følelse af frihed og ansvar.

Pointe 4:
Politiske mål for fællesskab og selvstændighed.

Pointe 5:
Frisættelse styrker lokaldemokratiet – inddragelse i 
beslutningsprocessen er afgørende.



 

    

Bestyrelsernes ønsker til inddragelse i 
arbejdet med strukturændringer
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Dialogmøde 25.oktober

Borgermøder 1.-3. november

Høringsperiode december-januar

Forslag til indhold og form
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Afslutning ved formand for 
Børne- og Ungeudvalget
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