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86.        Gennemgang af scenarier og løsningsforslag vedr. 
skoleanalyse jf. budgetforlig 

Beslutningstema 

Udvalget skal tage stilling til evt. revidering af indstilling til scenarier og løsninger vedr. 
skoleanalysen jf. budgetforliget.  

Historik 

Udvalget for Læring behandlede på møde d. 10. august 2020 løsningsforslag vedr. 
skoleanalyse. Udvalget tog på mødet stilling til hvilke scenarier, udvalget anbefalede til det 
videre budgetarbejde.  

Sagsfremstilling 

Med Byrådets godkendelse af budget 2021 blev forligsteksten "Budgetaftale Budget 2021-
2024", fremsendt af Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og 
Kristendemokraterne, vedtaget. Heraf fremgår: 
 
"Skoler: 
Forligspartierne er indstillet på at fastholde demografimodellen pa skoleområdet og i 2021 at 
bevilge skoleområdet 10 mill. kr. mere end forudsat i budget 2020. Midlerne skal gå til at 
igangsætte arbejdet med den nye skolepolitik og løse nogle af de 4 faglige og strukturelle 
udfordringer, der er beskrevet i skoleanalysen. 
 
Dette omstillingsarbejde vil ske gradvist i den 4-årige budgetperiode - hvor der bl.a. vil ske en 
styrkelse af specialundervisningsområdet, en bedre udnyttelse af skolebygningerne og en 
række andre initiativer med afsæt i alle forslag til løsninger og scenarier fra skoleanalysen. 
 
Der er mellem KL og Danmarks Lærerforening netop indgået en ny aftale om lærernes 
arbejdstid. Forligspartiernes ambition er at implementere den nationale aftale via en ny lokal 
og mere forpligtende aftale med et rimeligt forhold mellem undervisning og forberedelse, samt 
mere fleksibel tilstedeværelse i forhold til individuel forberedelse. 
Den nye skolepolitik bør indtænkes i en læreraftale og være et centralt element, der 
understøtter kerneopgaven." 
 
På mødet gennemgås rækken af løsningsforslag, som Udvalget pegede på til det videre 
budgetarbejde. Derudover gennemgås supplerende beregninger og beskrivelser fra partier og 
borgmester. På den baggrund og i lyset af budgetforliget ønskes en politisk drøftelse og 
stillingstagen til evt. revidering af indstilling/beslutning vedr. scenarier og løsninger på 
skoleområdet - herunder bl.a. trappemodel for anvendelse af demografimidler frem mod 2024, 
en bedre specialtilbudsvifte og opsigelse af lejemål og flytning af administrative 
arbejdspladser. 
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1. At udvalget revurderer indstilling til det videre arbejde med de 12 scenarier og 
løsningsforslag. 
2. At udvalget tager stilling til, hvad skal der ske med partiernes punkter. 
3. At udvalget forholder sig til, hvordan administrationen skal konkretisere en udmøntning af 
de 10 mio. kr.  

Beslutning 

 Udvalget har revurderet de 12 scenarier og løsningsforslag jf. bilag 
 Udvalget har taget stilling til partiets punkter jf. bilag 
 Der skal tages konkret stilling til udmøntning af de 10 millioner på december mødet 

Bilag 

 Skoleanalysen - Løsninger og scenarier 
 Skoleanalysen - Supplerende løsninger og scenarier 
 Beslutning. Løsningsforslag vedr. skoleanalyse 10.08.2020 
 Løsningsforslag vedr. skoleanalyse - status efter budgetforlig 02.11.2020 
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