


INDHOLDSFORTEGNELSE OG LÆSEVEJLEDNING

LÆSEVEJLEDNING

Det følgende notat er et ledsagenotat til den nye tildelingsmodel for folkeskoleområdet 

i Hjørring Kommune. Notatet indeholder konkrete guidelines til, hvordan modellen skal 

læses, bruges i praksis og løbende opdateres.

Notatet er bygget op efter tildelingsmodellens fem elementer; undervisning, inklusion 

og specialundervisning, ledelse og administration, øvrig drift samt bygninger og 

vedligehold. Hver element har sit eget afsnit, og heri beskrives de valg og prioriteringer 

samt forudsætninger, tildelingsmodellen er bygget på. På den måde kan notatet være 

et godt arbejdsredskab for forvaltningen og skoleledelserne i Hjørring Kommune. 

Ledsagenotatet giver således mulighed for at ’gå tilbage’ og danne sig et overblik over 

de valg og beslutninger, der er truffet i forbindelse med udarbejdelsen af den nye 

model. 
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MODELLENS ELEMENTER: UNDERVISNING
INDLEDENDE FAQ

Q: Hvad ligger der i begrebet ‘undervisning’? 

A: Undervisningsbegrebet dækker her over undervisning i klasserne, 

forstået som fagopdelt og understøttende undervisning samt særlige 

opgaver relateret til undervisningsopgaven. Modellen er bygget sådan op, 

at den sikrer, at der er midler til at alle lektioner læses af en lærer eller 

af en pædagog - med udgangspunkt i de gennemsnitslønninger og 

undervisningstimetal der er forudsat i modellen. Midlerne i 

undervisningstildelingen vil altså skulle bruges på lønninger til personalet. 
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Q: Hvorfor er lærernes og pædagogernes undervisningstimetal relevant?

A: Modellen bruger lærernes og pædagogernes undervisningstimetal til at beregne, hvor 

meget personale det kræver at læse undervisningstimerne på skolen. Modellen 

forudsætter, at en lærer underviser 765 timer om året og en pædagog 1.019 timer. 

Undervisningstimetallet er for begge faggrupper lagt ind som et årligt gennemsnit for en 

fuldtidsansat. Det er selvfølgelig vigtigt at påpege, at skolerne i deres planlægning kan 

vælge at afvige fra det forudsatte undervisningstimetal, så længe de holder sig inden for 

rammerne af indgåede lokalaftaler, og overholder deres samlede tildelte budgetramme. 

Vælger en skole fx, at lærerne på den pågældende skole skal undervise mindre end de 

765 timer i gennemsnit, vil skolen have brug for at ansætte flere lærere. Dette vil 

skolerne skulle finde finansiering til ved at justere på andre dele af budgettet. 

Q: Hvor mange penge fordeler modellen til undervisning?

A: Modellen fordeler over 200 mio. kr. til undervisning. Det 

sikrer, at der er råd til en lærer/pædagog i alle fagopdelte og 

understøttende undervisningstimer i alle klasser. Herudover 

er der afsat midler til vikardækning, og der er også afsat 

ekstra midler til de store klasser med mange elever.

Q: Hvad er fordelen ved en klassetildeling?

A: En klassetildelingsmodel tildeler en sum penge for hver klasse, 

der er på et undervisningssted. Beløbet, der tildeles, svarer til 

lønudgiften til en voksen (lærer/pædagog) i alle de 

undervisningstimer, der skal læses. Det sikrer, at alle skoler kan 

overholde deres undervisningsforpligtelse – også selv om nogle 

undervisningssteder har lavere klassekvotienter end andre. En 

klassemodel betyder, at der gives samme tildeling til en klasse, 

uanset om der er relativt få elever i klassen, eller der sidder 28 

elever i klassen.



MODELLENS ELEMENTER: UNDERVISNING (I)

KLASSETILDELING TIL UNDERVISNING

Tildelingsmodellens første element vedrører tildeling til undervisning i klasserne, forstået 

som fagopdelt og understøttende undervisning samt særlige opgaver relateret til 

undervisningsopgaven. 

Hjørring Kommune har valgt, at tildelingen til undervisningsopgaven på skolerne skal ske via 

en klassetildelingsmodel. En klassetildelingsmodel tildeler en sum penge for hver klasse, der 

er på et undervisningssted. Beløbet, der tildeles, svarer til lønudgiften til en voksen 

(lærer/pædagog) i alle de undervisningstimer, der skal læses. Det sikrer, at alle skoler kan 

overholde deres undervisningsforpligtelse – også selv om nogle undervisningssteder har lavere 

klassekvotienter end andre. En klassemodel betyder, at der gives samme tildeling til en 

klasse, uanset om der er relativt få elever i klassen, eller der sidder 28 elever i klassen. 

Rent teknisk er modellen bygget op sådan, at man først sikrer, at der på alle skoler kan ske 

undervisning i alle klasser i alle lektioner. Det regner man ud ved at tage antallet af 

eksempelvis 2. klasser på en skole og gange op med antallet af fagopdelte og understøttende 

undervisningstimer en 2. klasse skal have ifølge folkeskoleloven. Dernæst regner man ud, 

hvor mange lærere og pædagoger, det vil kræve at læse det antal timer. Det gør man med 

udgangspunkt i antallet af timer, som en lærer og en pædagog kan undervise. 

Undervisningstimetallet er for begge faggrupper lagt ind som et årligt gennemsnit for en 

fuldtidsansat1. Herefter ganges op med de aktuelle gennemsnitslønninger for hver faggruppe. 

Når klassemodellen ’er kørt’ er det på den måde sikret, at der kan være en voksen i alle 

timer i alle klasser på alle undervisningsmatrikler. 

Herudover har Hjørring Kommune valgt at tildele hver skole yderligere 4 % af den tildelte 

lønsum til dækning af vikarudgifter ifm. korttidssygdom og andet fravær.

KOMPENSATION FOR HØJE KLASSEKVOTIENTER

For at imødekomme, at en ’ren’ klassemodel ikke tager et særligt hensyn til klasser med høje 

klassekvotienter, har Hjørring Kommune besluttet at supplere tildelingen til undervisning 

med en yderligere kompensation til klasser med relativt høje klassekvotienter. Hjørring 

Kommune har valgt, at en stor klasse i modellen defineres som havende 22 eller flere elever, 

svarende til at den har flere elever end gennemsnitsklassekvotienten i kommunen. 

Klasser, der ved matematisk klassedeling, har en gennemsnitlig klassekvotient højere end 22 

elever, tildeles derfor et beløb pr. elev fra nr. 23 og opefter. Er en klasse på fx 26 elever, 

tildeles der 4 x det givne beløb pr. barn. Tildelingen skal bruges til de ekstra opgaver samt 

den ekstra tid, der skal bruges på opgaver, når man underviser de store klasser.

Beløbet er i 2023 fastsat til 18.998 kr. pr. elev fra elev nr. 23 og op. 

I budget 2023 er det besluttet at ændre tildelingen til kompensation, så der kompenseres fra 

den 23 elev og ikke som hidtidig fra den 22 elev. Herved er der i 2023 opnået en besparelse 

på 0,877 mio. kr. med halvårseffekt. Fra 2024 vil besparelsen have fuld gennemslag hele året. 
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1 Det er selvfølgelig vigtigt at påpege, at skolerne i deres skoleårsplanlægning kan vælge at afvige fra det 

forudsatte undervisningstimetal, så længe de holder sig inden for rammerne af indgåede lokalaftaler, og 

overholder deres samlede tildelte budgetramme. 

Kompensation for høje klassekvotienter: 
Yderligere tildeling af et beløb pr. elev 

fra 22 i klassen og opefter

Klassetildeling:
Løntildeling svarende til en voksen i alle 

klasser i alle lektioner + 4 % vikardækning



MODELLENS ELEMENTER: UNDERVISNING (II)

TILDELING TIL SÆRLIGE OPGAVER

I undervisningstildelingen ligger der også nogle særlige og skolespecifikke tildelinger til 

særlige opgaver, som løses ude på skolerne. De særlige opgaver er ’skal-opgaver’, som 

skolerne skal løse, og derfor tildeles de ekstra midler hertil. De særlige opgaver kan variere 

for år til år og bør derfor gennemses årligt, når tildelingsmodellen ’kører’. Særlige opgaver 

omfatter i den nuværende model:

• karrierevejledning

• praktikkoordinator 

• transport (praktik)

• uddannelse og job

• kørsel til Den Åbne Skole

• kvalitetsløft til den understøttende undervisning – fordeles efter antal klasser.  

Derudover er i tildelingsmodellen indarbejdet 8 mio. kr. vedr. generelt løft af folkeskolen. 

De tilførte midler fordeles i 2023 jf. politisk beslutning i Børne-, Fritids- og 

Undervisningsudvalget efter det budgetterede klassetal for folkeskolerne. 

MODTAGEUNDERVISNING OG DANSK SOM ANDETSPROG
I undervisningstildelingen ligger også tildelinger til tosprogsområdet i form af 

modtageundervisning og supplerende dansk som andetsprog. I Hjørring Kommune er der 

truffet politisk beslutning om niveauet for tildelingen til tosprogsundervisningen, og denne 

politiske beslutning er indarbejdet i modellen. Der tildeles et beløb pr. barn alt afhængig af 

om eleven har brug for modtageundervisning eller supplerende dansk som andetsprog og 

endvidere afhængig af, om eleven er fra Europa/Vesten eller fra øvrige lande. Herudover 

indeholder modellen en central pulje til fordeling efter antal tosprogede elever. Den centrale 

pulje er på 532.821 kr. og fordeles efter antallet af tosprogede elever pr. 5/9.

UNDERVISNINGSTILDELING TIL HNX

Undervisningstildelingen til HNX afviger fra undervisningstildelingen til folkeskolerne. Hvor 

folkeskolerne tildeles midler til undervisningsopgaven efter antallet af klasser, får HNX i 

stedet et beløb pr. elev. Forskellen skyldes bl.a., at HNX ikke på samme måde opererer med 

et fast klassebegreb, ligesom folkeskolerne gør.

Derfor er tildelingen til HNX bygget op som et beløb pr. elev. Beløbet er historisk betinget, 

hvilket skal forstås således, at det er videreført fra den tidligere model, og som udgangspunkt 

alene pris- og lønfremskrives. HNX får udover elevtildelingen en grundtildeling, der skal 

dække følgende opgaver: forebyggende tilbud og særlige indsatser, ekstra hold, særlig 

censorkørsel, særlig prøveadministration samt brobygning og transport.

5



MODELLENS ELEMENTER: INKLUSION OG SPECIALUNDERVISNING
INDLEDENDE FAQ

Q: Hvad ligger der i begrebet ‘inklusion’? 

A: I Hjørring Kommune er inklusionsopgaven er en integreret del af al 

undervisning og rettet mod alle børn. Når vi tildeler midler til inklusion, 

tildeler vi med andre ord midler til at sikre et godt skoletilbud for alle 

børn med de indsatser og den støtte, de enkelte klasser, børn og 

børnefællesskaber har brug for.
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Q: Hvorfor viser modellen ikke det beløb som skolerne har til inklusion og 

specialundervisning efter takstbetaling? Det er jo det beløb, skolerne reelt har at 

råde over?

A: Når skolerne visiterer en elev til specialundervisning uden for den almene folkeskole, 

betaler skolen en finansieringstakst, der følger med barnet over på Hjørringskolen, der 

driver specialundervisningstilbuddene. Derfor kan man godt sige, at skolen reelt ikke 

råder over hele det tildelte budget til ‘inklusion og specialundervisning’, fordi en anden 

af det jo går til takstbetaling for segregerede elever. 

Modellen viser med vilje ikke nettotildelingen - med nettotildelingen menes her den 

samlede tildeling fratrukket takstbetalinger. Det er valgt sådan, da et formål med 

modellen er at gøre det tydeligt, at en takstbetaling er udtryk for et valg, som skolen 

træffer hvert år, når elever visiteres til specialundervisning uden for almenskolen. 

Q: Hvor mange penge fordeler modellen til 

inklusion og specialundervisning?

A: Modellen fordeler omkring 100 mio. kr. til 

inklusion og specialundervisning. Beløbet er historisk, 

hvilket skal forstås således, at det er videreført fra, 

hvad der var sat af i den tidligere model. 

Q: Hvilke opgaver er en del af inklusionsopgaven?

A: Det er op til den enkelte skole at fastlægge, hvordan skolen vil 

udmønte sin tildeling til inklusion og specialundervisning. Det 

beslutter skolen ud fra en konkret vurdering af, hvad der giver mening 

og skaber størst værdi lokale. Opgaver og funktioner som typisk løses 

for en del af pengene kan være timer med to voksne i klassen, co-

teaching, vejlederfunktioner, holdtimer eller særlige indsatser. 



MODELLENS ELEMENTER: INKLUSION OG SPECIALUNDERVISNING

INKLUSION OG SPECIALUNDERVISNING

Det næste element, som modellen fordeler midler til, er inklusion og specialundervisning. 

‘Inklusion og specialundervisning’ dækker over en tildeling af midler til skolerne, der skal 

bruges på at skabe et godt skoletilbud for alle børn med de indsatser og den støtte, de 

enkelte klasser, børn og børnefællesskaber har brug for. Eksempler på opgaver og funktioner, 

der ses som en del af inklusionsopgaven i bred forstand nævnes timer med to voksne, co-

teaching, vejlederfunktioner, holdtimer, særlige indsatser mv.

Beløbet til inklusion og specialundervisning fordeles mellem skolerne ud fra en samlet pulje 

på ca. 97 mio. kr. Beløbets størrelse er baseret på historik og den sum, der var afsat i den 

tidligere model. Beløbet fordeles til skolerne på en måde, hvor de frit kan råde over 

udmøntningen. Skolerne bestemmer altså selv, om pengene skal bruges på holddeling, ekstra 

lærere i undervisningen eller på noget helt tredje.

Pengene til inklusion og specialundervisning fordeles efter skolernes elevtal og 

skoledistrikternes socioøkonomi. Hjørring Kommune har besluttet, at 70 % af midlerne 

fordeles efter skolernes elevtal, mens 30 % af puljen fordeles efter skoledistriktets 

socioøkonomi. Elevtallet opdateres årligt. Det socioøkonomiske indeks bør ligeledes 

opdateres løbende, typisk hvert 2-3 år.

Hjørring Kommune har valgt en særlig tildeling til inklusion og specialundervisning, hvad 

angår HNX. Baggrunden herfor er, at HNX med sit forholdsvist lille elevtal vil have det svært i 

en tildeling, hvor netop elevtal spiller en stor rolle. Herudover overtager betalings-

forpligtelsen for en række elever, når disse overgår til 10. klasse. For at sikre, at HNX kan 

løse inklusions- og specialundervisningsopgaven på trods af sin størrelse og på trods af 

overdragelsen af betalingsansvar, tildeles HNX ikke efter elevtal og socioøkonomi, men får i 

stedet tildelt et fast beløb. Beløbet bør opdateres årligt. HNX indgår dermed ikke i den for 

resten af skolerne beskrevne fordeling af midler. 

TAKSTBETALING FOR VISITEREDE ELEVER

Hjørring Kommune arbejder med en økonomisk incitamentsmodel, hvor skolerne betaler en 

takst, når der visiteres et barn til specialundervisning. I forbindelse med den nye 

tildelingsmodel er det besluttet, at skolerne fremover betaler en fast gennemsnitstakst, 

uanset hvilket tilbud eleven indstilles til. Taksten genberegnes årligt med udgangspunkt i de 

benyttede tilbud i regi af Hjørringskolen.

Modellen beregner på baggrund af antallet af elever, som hver enkelt skole har visiteret til et 

specialundervisningstilbud, skolernes samlede takstbetaling. Dette beløb skal skolerne bruge 

til at beregne den sum, som skolerne har tilbage til at lave inkluderende tiltag ude i 

klasserne, når der er betalt takster. 
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MODELLENS ELEMENTER: LEDELSE OG ADMINISTRATION
INDLEDENDE FAQ

Q: Hvad ligger der i begrebet ‘ledelse og administration’? 

A: Tildelingen til ledelse og administration skal dække løn og øvrige 

udgifter til skoledistriktsleder, administrativ leder, teknisk 

serviceleder, skoleledelse på alle matrikler, sekretærbistand mv.
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Q: Hvorfor tildeles der lige meget ledelse til en stor og en lille skole?

A: Det gør der heller ikke helt. Tildelingsmodellen indeholder en grundtildeling, der er 

den samme, uanset om man er en stor eller en lille skole. Grundtildelingen sikrer, at der 

er kan være vist basisniveau af ledelse på alle skoler, uanset skolens størrelse.

Modellen indeholder dog også en yderligere tildeling til ledelse og administration, som 

kommer ud over grundtildelingen. Her differentierer modellen mellem små og store 

skoler, fordi den yderligere tildeling er lavet som et beløb pr. elev – hvorved store skoler 

vil få tildelt en større samlet ressource end mindre skoler.

Q: Hvor mange penge fordeler modellen til ledelse og 

administration?

A: Modellen fordeler ca. 25,5 mio. kr. til ledelse og 

administration. Beløbet skal dække løn og øvrige udgifter til 

skoledistriktsleder, administrativ leder, teknisk serviceleder, 

skoleledelse på alle matrikler, sekretærbistand mv.

Q: Der tildeles kun 0,75 årsværk administrativ leder – og det 

samme for teknisk serviceleder og en skoleleder på hver matrikel –

hvorfor ikke ‘hele’ lederstillinger?

A: Modellen tildeler en grundtildeling til ledelse, hvori der indgår et 

vist omfang af administrativ leder og teknisk serviceleder. At der 

tildeles 0,75 årsværk er valgt på baggrund af en konkret vurdering 

gående på, hvad den mindste skole vil have af basisbehov. 

Skoledistriktet kan vælge at opnormere de pågældende ledere til 

fuldtidsstillinger ved fx at bruge af den elevtalsafhængige tildeling til 

ledelse og administration.



MODELLENS ELEMENTER: LEDELSE OG ADMINISTRATION

GRUNDTILDELING TIL LEDELSESTEAM I ALLE SKOLEDISTRIKTER

Modellen fordeler til alle skoler midler til ledelse og administration. Ledelse og 

administration dækker over løn og øvrige udgifter til skoledistriktsleder, administrativ leder, 

teknisk serviceleder, skoleledelse på alle matrikler/undervisningssteder samt sekretærbistand 

mv.

I udarbejdelsen af modellen har det været et vigtigt kriterium, at der skal kunne bedrives 

ledelse på alle skoler – og være ledelse til stede på alle matrikler. Derfor arbejder modellen 

med en grundtildeling til ledelse, og oveni dette kommer så en elevtalsafhængig tildeling, 

der øger ledelsestildelingen i takt med skolernes størrelse. En grundtildeling til ledelse sikrer 

netop, at alle skoler har råd til ledelse på alle matrikler, mens den elevtalsafhængige 

tildeling sikrer, at modellen imødekommer, at der kan være forskel på ledelsesopgaven alt 

efter antallet af elever og medarbejdere på skolen. 

Som en del af førnævnte grundtildeling tildeler modellen ressourcer til en skoledistriktsleder 

til alle skoler. Derudover er følgende en del af grundtildelingen til alle skole:

• 0,75 årsværk administrativ leder

• 0,75 årsværk teknisk serviceleder 

• 0,75 årsværk daglig skoleleder pr. matrikel

Helt konkret tilder modellen den faktiske løn til skoledistriktslederen. De 0,75 årsværk 

ledelse til hhv. den administrative leder, den tekniske serviceleder og til en skoleleder på 

hver matrikel tildeles ud fra faggruppernes respektive, aktuelle gennemsnitslønninger i 

Hjørring Kommune. Det betyder, at skolerne, såfremt det ønskes, selv skal ’opnormere’ til 

hele årsværk, enten via den elevtalsafhængige tildeling eller via andre prioriteringer. Det er 

helt op til den enkelte skole at bestemme. 

En række skoler deler ledelsesgrundtildelingen. Det gælder følgende: 

• Tårs og Vrå Skoler deler 1 skoledistriktsleder

• Tårs og Vrå Skoler deler 0,75 ÅV administrativ leder

• Tårs og Vrå Skoler deler 0,75 ÅV teknisk serviceleder

• Sindal og Hirtshals Skoler deler 1 skoledistriktsleder

• Sindal og Hirtshals Skoler deler 0,75 ÅV administrativ leder

• Sindal og Hirtshals Skoler deler 0,75 ÅV teknisk serviceleder

Med budget 2023 er det besluttet, at der også etableres fælles ledelse for Sindal og Hirtshals 

skoler, hvorved der er opnået en besparelse på 1,2 mio. kr. ved halvårseffekt. Reduktion har 

helårseffekt fra 2024, hvor besparelsen er 2,4 mio. kr. 

SUPPLERENDE ELEVTALSAFHÆNGIG TILDELING
Den elevtalsafhængige tildeling tildeler udover grundtildelingen et beløb pr. elev på skolen 

til yderligere ledelse eller til sekretærbistand. Beløbet er blevet til med en skelen til det 

faktiske forbrug på ledelse i en treårig periode op til udarbejdelsen af den nye model. Det er 

op til skolerne at bestemme, hvordan midlerne bruges – herunder hvilke leder- eller 

administrationsstillinger, man ønsker at oprette og besætte. Den elevtalsafhængige tildeling 

er med budget 2023 nedjusteret med 109 kr. som følge af udmøntning af andel af 

rammebesparelse på ledelse på 0,571 mio. kr. 
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MODELLENS ELEMENTER: ØVRIG DRIFT
INDLEDENDE FAQ

Q: Hvad ligger der i begrebet ‘øvrig drift’? 

A: Tildelingen til øvrig drift samler op alle de andre opgaver, som 

man også har, når man er en skole og som der er omkostninger 

forbundet til. Det drejer sig om udgifter til undervisningsmaterialer, 

it samt systemafgifter, licenser og leasingaftaler, kontorhold, 

uddannelse mv., elevaktiviteter, medarbejderkørsel, mad- og 

måltidspolitik/udbud af sunde måltider og alle de andre ting, der 

gør en skole til en skole.
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Q: Når budgettet til øvrig drift udgøres af residualen, vil beløbet pr. elev så 

svinge fra år til år?

A: I princippet, ja. I Hjørring Kommune er det dog sådan, at man fastlægger det 

kommende års budget til folkeskolen ved at fremskrive det nuværende med 

udgangspunkt i, hvad det vil kræve, hvis serviceniveauet næste år skal være det 

samme, som det har været i år. Men det er rigtigt nok, at hvis de andre elementer i 

tildelingsmodellen bliver dyrere, vil der være mindre tilbage til øvrig drift, når 

modellen ‘køres’. Her er det afgørende at være opmærksom på, at beløbet pr. elev 

til øvrig drift og listen over opgaver, der skal løses for det tildelte budget, skal 

stemme overens. 

Q: Hvor mange penge fordeler modellen til øvrig drift?

A: Modellen fordeler ca. 17,6 mio. kr. til øvrig drift. 

Tildelingen sker som et beløb pr. elev. Størrelsen på beløbet 

beregnes som ‘det, der er tilbage’, når vi har kørt de andre 

tildelinger.



MODELLENS ELEMENTER: ØVRIG DRIFT

ELEVTALSAFHÆNGIG TILDELING TIL ØVRIGE DRIFTSOPGAVER

Modellen tildeler alle skoler et beløb til øvrig drift. Beløbet er i 2023 fastsat til 3.446 kr. 

Beløbet er i 2023 reduceret med 663 kr. i forhold til tidligere år som følge af politisk 

beslutning om implementering af generel rammebesparelse på folkeskoleområdet på samlet 

3,4 mio. kr. fra 2023 og fremefter. 

Øvrig drift dækker over en række opgaver, som løses ude på skolerne – og som gør en skole til 

en skole. Tildelingen til øvrig drift samler altså op alle de andre opgaver, som man også har, 

når man er en skole, og som der er omkostninger forbundet til. Som eksempler på opgaver,  

’øvrig drift’ dækker over, men ikke er afgrænset til kan nævnes:

• undervisningsmaterialer

• it samt systemafgifter, licenser og leasingaftaler

• kontorhold

• uddannelse mv.

• elevaktiviteter

• medarbejderkørsel

• mad- og måltidspolitik/udbud af sunde måltider

• Rammebesparelse på samlet 3,379 mio. kr.

Tildelingen til øvrig drift sker som et beløb pr. elev. Beløbet pr. elev kan svinge fra år til år, 

da det samlede budget til øvrig drift ikke er hverken fast eller baseret på en række 

udspecificerede beregningsforudsætninger. I stedet er budgettet til øvrig drift afhængig af 

tildelingerne til undervisning, inklusion og specialundervisning, ledelse og administration og 

bygningsdrift. Budgettets størrelse beregnes altså nemlig som ‘det, der er tilbage’, når vi har 

kørt de andre tildelinger – budgettet er med andre ord det, vi kalder residualen. 
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Under tildelingen til øvrig drift findes også tildelinger til særlige opgaver, der ligger på 

enkelte skoler. Det drejer sig om tildelinger, der dækker skolernes udgifter til f.eks. 

tillidsrepræsentanter, fællestillidsrepræsentanter, et fælles kompetencecenter samt halleje. 

Der er altså tale om opgaver som løses på enkelte skoler, men som kommer hele 

skolevæsenet til gavn. Tildelingen til de særlige opgaver bør opdateres årligt. 



MODELLENS ELEMENTER: BYGNINGER OG VEDLIGEHOLD
INDLEDENDE FAQ
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Q: Er der foretaget ændringer i måden, der tildeles til bygninger og vedligehold 

på i forhold til den gamle model?

A:Nej. Budgettets størrelse fastlægges i forvaltningen i samarbejde med Teknik og 

Miljø samt teknisk serviceledergruppe på skolerne, som hvert år ser på bygningernes 

størrelse (antal m2) samt gennemførte energibesparende tiltag mv. Det vurderes 

hensigtsmæssigt at fortsætte således. Beregningerne tager højde for de ting, vi ved, 

har betydning for skolernes udgifter til bygninger og vedligehold – dels hvor store 

bygningerne er, og hvilke forbedringer, der løbende er gennemført.

Q: Hvor mange penge fordeler modellen til bygninger og 

vedligehold?

A: Modellen fordeler ca. 44 mio. kr. til bygninger og vedligehold. 

En stor del af budgettets størrelse fastlægges i forvaltningen i 

samarbejde med Teknik og Miljø og teknisk serviceledergruppe, 

som hvert år ser på bygningernes størrelse (antal m2), 

gennemførte energibesparende tiltag mv.



MODELLENS ELEMENTER: BYGNINGER OG VEDLIGEHOLD

TILDELING TIL BYGNINGER OG VEDLIGEHOLD

Tildelingen til bygninger og vedligehold skal dække vedligehold, rengøring, forbrugsafgifter 

og forsikringer. I tildelingen til bygninger og vedligehold arbejder modellen med følgende 

forudsætninger:

• Areal (antal m2)

• Forbrugsafgifter og øvrige skatter og afgifter

• Vurderinger af energiforbedrende initiativer, der vurderes og beregnes af Teknik og 

Miljø.

Tildelingen til vedligehold, teknisk service og rengøring sker på baggrund af skolernes 

kvadratmeter ud fra devisen om, at jo flere kvadratmeter at vedligeholde og rengøre, jo flere 

midler skal skolerne tildeles. I den nuværende model tildeles der 330 kr. pr. kvm. Beløbet er 

reduceret med 3,19 kr. i forhold til tidligere år som følge af politisk beslutning om at 

reducere budgettet til bygningsdrift med 0,318 kr. fra 2023 og frem. 

Endvidere tildeles skolerne midler til øvrige bygningsrelaterede udgifter, herunder 

forbrugsafgifter. Disse beregninger foretages af forvaltningen og skoleområdet modtager 

årligt en opdateret ressourcetildeling til skolerne. I ressourcetildelingen fratrækkes 

besparelser ved energibesparende tiltag og skolerne tildeles et nettobeløb. 
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