
Beslutning: løsningsforslag vedrørende skoleanalyse: 
 
Forslag udvalget for Læring: Bemærkning Beslutning Status efter budgetforlig 

1. Fremadrettet budgetmodel uden 
demografi 
 

 Udvalget anbefaler at forslaget tages 
med videre i budgetforhandlingerne 

Udgår.  

2. Anvendelse af demografimidlerne 
frem mod 2024 

 Udvalget anbefaler at 
trappemodellen som beskrevet tages 
med i budgetforhandlingerne 

Trappemodellen udgår. Der 
skal tages konkret stilling til 
udmøntning af de 10 
millioner på december 
mødet 2020. 
 

3. Opsige lejemål og flytte 
administrative arbejdspladser 

 Udvalget anbefaler at forslaget tages 
med i budgetforhandlingerne 

Udgår. Sparekrav på 1.5 
million på kloge 
kvadratmeter ligger i PKØ.  

4. Klassetildelingsmodel, megaklasser 
og små klasser 

 Udvalget anbefaler at løsning D tages 
med i budgetforhandlingerne 

Der skal arbejdes mod at 
frigive midler, der kan løse 
udfordringen med 
megaklasser og små klasser 
senest i 2024. 
 

5. Børneuniverser flere steder 
 

 Udvalget ser gerne, at der bliver flere 
børneuniverser, og vi skal have en 
dialog med lokalområderne. 
Børneuniverser foreslås ikke som en 
del af budgetforhandlingerne, men 
der arbejdes videre med en proces i 
udvalget. 

Udvalget fastholder 
beslutningen, og arbejder 
fortsat videre med proces for 
dialog med lokalområderne. 

6. Finansiere decentral model ud fra 
80/20 modellen 

 Forslaget bør ses i sammenhæng 
med arbejdet med kloge 
kvadratmeter, og foreslås ikke 

Udgår. 



isoleret taget med i de kommende 
budgetforhandlinger. 

7. Viden om hvad der tiltrækker 
børnefamilier 
 

 Udvalget anbefaler en uddybet 
beregning af hvad det samlet set 
koster at være børnefamilie i 
Hedensted set i forhold til 
nabokommuner, herunder også 
beskatning, faste omkostninger, 
transportudgifter mm. 

Afsluttet. 

8. En bedre specialtilbudsvifte 
 

Torsten Sonne 
Pedersen og 
Hanne Grangaard 
kan godt se sagligt 
ræsonnement i 
forslag 1. 

Udvalget anbefaler at forslag 3 tages 
med i de kommende 
budgetforhandlinger. 

Budgetforliget adresserer 
ikke direkte de 3 
løsningsforslag.  Der 
udarbejdes et nyt forslag, 
som tager højde for 
udvalgets drøftelse. 

9. Skoledistrikter tilpasses nye 
udstykninger 
 

 Udvalget anbefaler at forslaget tages 
med videre i budgetforhandlingerne. 

Der udarbejdes 
sagsfremstilling på forslaget 
som det er. Der skal tages 
højde for 
Remmerslundudstykningen. 

10. Øge elevtallet på Korning skole 
 

 Udvalget arbejder videre med 
punktet, men anbefaler ikke det 
indgår i budgetforhandlingerne. 

Udvalget fastholder 
beslutningen 
 

11. Ledere tager aktivt del i 
undervisningen 
 

 Taget til efterretning. Indgår ikke i 
budgetforhandlingerne. 

Udgår. 

12. Flere elever vælger den lokale 
folkeskole 
 

 Tages til efterretning. Indgår ikke i 
budgetforhandlingerne 

Udgår.  

 
 
 

   



Supplerende løsninger og scenarier: 
 

13. Fælles ledelsesstruktur 
 

  Udgår. 

14. Børne Universer med færre 
klassetrin 
 

  Torsten Sonne Petersen 
fremsender sagen til 
byrådets behandling. 

15. Skolelukning 
 

  Ole Vind fremsender sagen til 
byrådets behandling 

16. En samlet overbygningsskole midt i 
kommunen 

  Udgår. 

17. en arbejdstidsaftale for lærerne er 
fortsat målet 

  Udgår. Er erstattet med 
forligsteksten 


