
Handleforslag på Skoleudvalgets område
1. Titel
SU 1 Ledelsesstruktur

2. Kort beskrivelse af handleforslag:
Udvalg Skoleudvalget

Område Skoleområdet

Funktion

Harmoniseringsforslag X

Rationaliseringsforslag (som følge af kommunalreform)

Merudgiftsforslag

Mindreudgiftsforslag

Det anbefales at serviceharmonisere ledelsesstrukturen på skolerne i ny Køge Kommune (side 10-
11) som vedtaget i Køge Kommune, således at skoleledelsen på en skole udgøres af 1 skoleleder, 
1 pædagogisk afdelingsleder/viceskoleinspektør, 1 administrativ afdelingsleder samt 1 sfoleder 
(dog med enkelte fravigelser pga. af skolestørrelse).

3.  Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)
2006 pris- og lønniveau 2007 2008 2009 2010

Nettoudgift +700 +1.400 +1.400 +1.400
”+”= merudgift, ”-”= mindreudgift

4.  Personalemæssige konsekvenser
Antal fuldtidsbeskæftigede (årsværk) 2007 2008 2009 2010

Reduktion ift. 2006-budget +1,75 +3,5 +3,5 +3,5

5. Kort beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau
Gennemføres forslaget vil det betyde en tilførsel af ledelsestid til følgende skoler: Borup skole: 
0.77 fuldtidsstilling, Gørslev skole: 0.25 fuldtidsstilling, Vemmendrup skole: 0.75 fuldtidsstilling, 
Ejby skole: 0.88 fuldtidsstilling, Skovboskolen: 0.64 fuldtidsstilling.  

En ledelsesstruktur med administrative afdelingsledere, forventes at forbedre mulighederne 
betydeligt for, at skolernes ikke-administrative ledere kan være synlige i forhold til 
undervisningen og det pædagogiske personale og have et større ledelsesmæssigt fokus på 
udvikling og pædagogik.
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Handleforslag på Skoleudvalgets område
1. Titel
SU 2 Tosprogede elever/Dansk som andetsprog

2. Kort beskrivelse af handleforslag:
Udvalg Skoleudvalget

Område Skoleområdet

Funktion 03.22.01

Harmoniseringsforslag

Rationaliseringsforslag (som følge af kommunalreform)

Merudgiftsforslag

Mindreudgiftsforslag X

Der anbefales i forslag til serviceharmonisering side 14, at der tildeles midler til dansk som 
andetsprog ud fra en pulje, der dannes og fordeles således:

Et antal timer x det samlede elevtal i skolevæsnet = en pulje, der fordeles ud på skolerne efter 
konkret opgørelse af antal tosprogede elver på hver skole

Dette besparelsesforslag formindsker tildelingen med 33%, således at tildelingen bliver:

Et antal timer (formindsket med 33% i forhold til det anbefalede i serviceharmoniseringen) X det 
samlede elevtal i skolevæsnet = en pulje, der fordeles ud på skolerne efter konkret opgørelse af 
antal tosprogede elver på hver skole

3.  Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)
2006 pris- og lønniveau 2007 2008 2009 2010

Nettoudgift -770 -1.848 -1.848 -1.848
”+”= merudgift, ”-”= mindreudgift

4.  Personalemæssige konsekvenser
Antal fuldtidsbeskæftigede (årsværk) 2007 2008 2009 2010

Reduktion ift. 2006-budget -2,05 -4,92 -4,92 -4,92

5. Kort beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau
Der vil være færre ressourcer på de enkelte skoler til særlige initiativer indenfor dansk som 
andetsprog, for eksempel i form af holddannelse. 
Konkret vil personalereduktionen betyde, at det nuværende antal ekstra-stillinger, som er til 
rådighed specifikt til indsatsen for to-sprogede elever reduceres fra 15 stilling til ca. 10 stillinger. 
To- sprogede elever i ny Køge Kommune omfatter omkring 775 elever. 
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Handleforslag på Skoleudvalgets område
1. Titel
SU 3 Tildeling til 10. klasse

2. Kort beskrivelse af handleforslag:
Udvalg Skoleudvalget

Område Skoleområdet

Funktion 03.22.01

Harmoniseringsforslag

Rationaliseringsforslag (som følge af kommunalreform)

Merudgiftsforslag

Mindreudgiftsforslag X

Der opstilles i forslag til serviceharmonisering side 31-32 to modeller for tildeling af ressourcer til 
10. klasse. Model 2 anbefales, Model 2 betyder, at 10. klasse tildeles ressourcer som a) timer til 
klassen og b) timer i forhold til antal elever (elevfaktor x 2)

Dette handleforslag peger i stedet på model 1, hvor der ikke gives forhøjet elevfaktor til 10. 
klasse. Dermed tildeles 10. klasse ressourcer som a) timer til klassen: 840 timer pr. år, svarende til 
28 ugentlige lektioner og b) 16,25 timer pr. elev pr. år til øvrige undervisningsformål.

3.  Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)
2006 pris- og lønniveau 2007 2008 2009 2010

Nettoudgift -647 -1.552 -1.552 -1.552
”+”= merudgift, ”-”= mindreudgift

4.  Personalemæssige konsekvenser
Antal fuldtidsbeskæftigede (årsværk) 2007 2008 2009 2010

Reduktion ift. 2006-budget -1,72 -4,12 -4,12 -4,12

5. Kort beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau
I forhold til den foreslåede serviceharmonisering sker der et fald i serviceniveau, idet 
mulighederne for holddeling, oprettelse af ekstra linje- og valgfag mv. mindskes. 

Den nuværende 10. klasse- tildeling i Skovbo Kommune har i praksis været meget høj, idet der er 
blevet tildelt et puljebeløb ud fra et forventet elevtal på 30. Da der reelt har været omkring 20 
elever vil der være tale om et fald i udgiftsniveauet pr. elev såvel ved det foreslåede 
harmoniseringsforslag. Dette fald gøres større ved handleforslaget.

Handleforslaget ændrer ikke ved serviceniveauet i Køge Kommune, idet den foreslåede 
serviceharmonisering er en forbedring af serviceniveauet i Køge Kommune. 
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Handleforslag på Skoleudvalgets område
1. Titel
SU 4 Nedsættelse af elevtalsafhængig ressourcetildelingsfaktor med 10%

2. Kort beskrivelse af handleforslag:
Udvalg Skoleudvalget

Område Skoleområdet

Funktion 03.22.01

Harmoniseringsforslag

Rationaliseringsforslag (som følge af kommunalreform)

Merudgiftsforslag

Mindreudgiftsforslag X

Det anbefales i forslag til serviceharmonisering side 2-3, at skolerne får tildelt midler ud fra to 
trin:

1) Klassetildeling: Klassen tildeles mellem 750 timer pr. år / 25 lektioner pr. uge og 840 timer pr. 
år / 28 lektioner pr. uge
2) Elevfaktor: Herudover tildeles 7.74 time pr. elev pr. år fra 1. – 6. klassetrin og 16,25 time pr. 
elev pr. år fra 7-9 klassetrin.  

Disse midler omregnes til løntimer, der udmeldes til skolerne, der på baggrund heraf opretter det 
antal klasser, som er nødvendigt i henhold til folkeskolelovens bestemmelser og efter pædagogisk 
overvejelse. Den ressource, der herefter bliver tilbage, anvendes af skolen til opfyldelse af øvrige 
aktiviteter, f.eks. holddannelser, ikkevisiteret-specialundervisning, pædagoger i undervisningen, 
svømmeundervisning, skolebibliotekstid m.m. samt andre tiltag i relation til 
politikker/udviklingstiltag på skoleplan eller kommunalt plan.

Handleforslaget er, at elevfaktoren nedskrives med 10%, således at trin to i tildelingen er:

2) Elevfaktor: Elevtallet pr. klasse x (faktor minus 10%)

3.  Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)
2006 pris- og lønniveau 2007 2008 2009 2010

Nettoudgift -1.529 -3.670 -3.670 -3.670
”+”= merudgift, ”-”= mindreudgift

4.  Personalemæssige konsekvenser
Antal fuldtidsbeskæftigede (årsværk) 2007 2008 2009 2010

Reduktion ift. 2006-budget -4,1 -9,82 -9,82 -9,82
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Handleforslag på Skoleudvalgets område
5. Kort beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau
Der vil være færre lærertimer pr. elev.

Skolerne vil have færre midler til f.eks. holddannelser, ikkevisiteret-specialundervisning, 
pædagoger i undervisningen, svømmeundervisning, skolebibliotekstid m.m. samt andre tiltag i 
relation til politikker/udviklingstiltag på skoleplan eller kommunalt plan, og man må derfor 
forvente et lavere serviceniveau på disse områder. Dette kan betyde et øget pres på ekskluderende 
foranstaltninger, dvs. at elever visiteres til særlige undervisningstilbud uden for den almene 
folkeskole .
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Handleforslag på Skoleudvalgets område
1. Titel
SU 5 Undervisningsmidler

2. Kort beskrivelse af handleforslag:
Udvalg Skoleudvalget

Område Skoleområdet

Funktion 03.22.01

Harmoniseringsforslag

Rationaliseringsforslag (som følge af kommunalreform)

Merudgiftsforslag

Mindreudgiftsforslag X

Skolerne tildeles midler til brug for indkøb af undervisningsmidler. Disse midler reduceres med 
10%.
I harmoniseringsforslaget er midlerne fastsat til (2006-prisniveau):
1.354 kr. årligt pr. normalklasseelev i 0.-9.kl.
1.620 kr. årligt pr. normalklasseelev i 10.kl.
2.708 kr. årligt pr. specialklasseelev

3.  Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)
2006 pris- og lønniveau 2007 2008 2009 2010

Nettoudgift -1.043 -1.043 -1.043 -1.043
”+”= merudgift, ”-”= mindreudgift

4.  Personalemæssige konsekvenser
Antal fuldtidsbeskæftigede (årsværk) 2007 2008 2009 2010

Reduktion ift. 2006-budget - - - -

5. Kort beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau
Mindre mulighed for indkøb af nyt materiale og vedligeholdelse af nuværende materiale.
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Handleforslag på Skoleudvalgets område
1. Titel
SU 6 Kaffeordning afskaffes

2. Kort beskrivelse af handleforslag:
Udvalg Skoleudvalget

Område Skoleområdet

Funktion 03.22.01

Harmoniseringsforslag

Rationaliseringsforslag (som følge af kommunalreform)

Merudgiftsforslag

Mindreudgiftsforslag X

Der er i dag tildelt 200 timer pr skole (i begge kommuner) til at få lavet kaffe til skolens 
personale. Disse timer afskaffes.

3.  Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)
2006 pris- og lønniveau 2007 2008 2009 2010

Nettoudgift -716 -716 -716 -716
”+”= merudgift, ”-”= mindreudgift

4.  Personalemæssige konsekvenser
Antal fuldtidsbeskæftigede (årsværk) 2007 2008 2009 2010

Reduktion ift. 2006-budget ? ? ? ?

5. Kort beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau
Der bliver samme vilkår for de ansatte på skolerne som for øvrige ansatte i kommunen på dette 
område.
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Handleforslag på Skoleudvalgets område
1. Titel
SU 7 Servicemedhjælp

2. Kort beskrivelse af handleforslag:
Udvalg Skoleudvalget

Område Skoleområdet

Funktion 03.22.01

Harmoniseringsforslag X

Rationaliseringsforslag (som følge af kommunalreform)

Merudgiftsforslag

Mindreudgiftsforslag

Der er i dag et højere serviceniveau i Skovbo end i Køge Kommune.

Tildelingen af servicemedhjælp fastlægges i ny Køge Kommune på det niveau, der er kendt i gl. 
Køge Kommune.

3.  Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)
2006 pris- og lønniveau 2007 2008 2009 2010

Nettoudgift -254 -254 -254 -254
”+”= merudgift, ”-”= mindreudgift

4.  Personalemæssige konsekvenser
Antal fuldtidsbeskæftigede (årsværk) 2007 2008 2009 2010

Reduktion ift. 2006-budget -1,0 -1,0 -1,0 -1,0

5. Kort beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau
Forslaget vurderes ikke at have væsentlige effekter for serviceniveauet. Dog er der mulighed for 
forringelse i det tidligere Skovbo Kommune i forhold til det i dag kendte niveau.
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Handleforslag på Skoleudvalgets område
1. Titel
SU 8 Rengøring

2. Kort beskrivelse af handleforslag:
Udvalg Skoleudvalget

Område Skoleområdet

Funktion

Harmoniseringsforslag

Rationaliseringsforslag (som følge af kommunalreform)

Merudgiftsforslag

Mindreudgiftsforslag

Midler til rengøring indgår i de tildelingskriterier, der i serviceharmoniseringen er blevet 
udarbejdet.

Der er ikke klarhed over kontraktforhold i forhold til rengøring på skoler og sfo’er i Skovbo 
Kommune, og det kan derfor ikke på nuværende tidspunkt afgøres, hvorvidt opsigelse og/eller 
genforhandling af kontrakter vil kunne give en besparelse.

Forvaltningen vil arbejde videre med området.

3.  Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)
2006 pris- og lønniveau 2007 2008 2009 2010

Nettoudgift 0 0 0 0
”+”= merudgift, ”-”= mindreudgift

4.  Personalemæssige konsekvenser
Antal fuldtidsbeskæftigede (årsværk) 2007 2008 2009 2010

Reduktion ift. 2006-budget - - - -

5. Kort beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau
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Handleforslag på Skoleudvalgets område

1. Titel
SU 9 Obligatorisk svømmeundervisning fjernes

2. Kort beskrivelse af handleforslag:
Udvalg Skoleudvalget

Område Skoleområdet

Funktion 03.33.49

Harmoniseringsforslag

Rationaliseringsforslag (som følge af kommunalreform)

Merudgiftsforslag

Mindreudgiftsforslag X

Det anbefales i forslag til serviceharmonisering side 21, at serviceharmonisere til Køge 
Kommunes niveau, dvs.
• at der i ny Køge Kommune gives der obligatorisk svømmeundervisning til elever i 4. og/eller 

5. klasse, således at mindst en af idrætstimerne på disse klassetrin skal anvendes til svømning
• at timeressourcen til afvikling af svømmeundervisningen sker indenfor skolens egen ramme.

Svømmeundervisningen sker indenfor rammerne af skolernes egen økonomi. 
Leje af svømmehal samt befordring til og fra svømmehal betales fra centralt budget.

Handleforslaget lægger op til at fjerne den obligatoriske svømmeundervisning. Afledte effekter for 
kommunale svømmehaller er skønnet.

3.  Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)
2006 pris- og lønniveau 2007 2008 2009 2010
Nettoudgift
 – leje af svømmehal
 – befordring til og fra svømmehal
- manglende finansiering af svømmehallen

-440
-130
293

-1.056
-312
704

-1.056
-312
704

-1.056
-312
704

”+”= merudgift, ”-”= mindreudgift

4.  Personalemæssige konsekvenser
Antal fuldtidsbeskæftigede (årsværk) 2007 2008 2009 2010

Reduktion ift. 2006-budget - - - -

5. Kort beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau
Uændret serviceniveau i Skovbo Kommune i forhold til det i dag, mens der vil blive tale om et 
lavere serviceniveau i Køge Kommune. I forhold til den anbefalede serviceharmonisering er der 
tale om et fald i serviceniveauet.
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Handleforslag på Skoleudvalgets område

1. Titel
SU 10 Takst for sfo-morgenåbning

2. Kort beskrivelse af handleforslag:
Udvalg Skoleudvalget

Område Sfoområdet

Funktion 03.22.05

Harmoniseringsforslag

Rationaliseringsforslag (som følge af kommunalreform)

Merudgiftsforslag

Mindreudgiftsforslag X

Det anbefales, at der serviceharmoniseres således, at der i ny Køge Kommune er et særskilt 
morgen sfo-tilbud, der betales særskilt fra eftermiddagssfo’en (serviceharmonisering, side 47-48). 

Handleforslaget er at lægge taksten for dette på Skovbo-niveau. Dette er højere end forudsat i 
forslaget til serviceharmonisering.

3.  Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)
2006 pris- og lønniveau 2007 2008 2009 2010

Nettoudgift -464 -464 -464 -464
”+”= merudgift, ”-”= mindreudgift

4.  Personalemæssige konsekvenser
Antal fuldtidsbeskæftigede (årsværk) 2007 2008 2009 2010

Reduktion ift. 2006-budget 0 0 0 0

5. Kort beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau
Det er en udfordring i at fastsættelsen af prisen for en børnehaveplads pr. 1. januar 2007 ændres til 
25% af bruttodriftsudgifterne mod tidligere max. 33%. Der er ingen regler for, hvor stor en andel 
af bruttodriftsudgifterne en forældrebetaling på sfo må udgøre, men det bør overvejes om 
forældrene oplever en sammenhæng mellem serviceniveauet og prisen.
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Takst pr. måned Køge Skovbo Ny Køge Handleforslag
Kroner Tilbuddet findes 

ikke 306 250 306



Handleforslag på Skoleudvalgets område
1. Titel
SU 11 Takst for sfo I

2. Kort beskrivelse af handleforslag:
Udvalg Skoleudvalget

Område Sfoområdet

Funktion 03.22.05

Harmoniseringsforslag

Rationaliseringsforslag (som følge af kommunalreform)

Merudgiftsforslag X

Mindreudgiftsforslag

Handleforslaget er at få taksten på sfo I-tilbuddet (inkl. morgenåbning) på et niveau, hvor det ikke 
overstiger den foreslåede børnehavetakst på 1.308 kr. pr måned. Dette kræver en nedsættelse af 
taksten i forhold til forslaget til serviceharmonisering.

3.  Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)
2006 pris- og lønniveau 2007 2008 2009 2010

Nettoudgift +2.856 +2.856 +2.856 +2.856
”+”= merudgift, ”-”= mindreudgift

4.  Personalemæssige konsekvenser
Antal fuldtidsbeskæftigede (årsværk) 2007 2008 2009 2010

Reduktion ift. 2006-budget 0 0 0 0

5. Kort beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau
Det er en udfordring i at fastsættelsen af prisen for en børnehaveplads pr. 1. januar 2007 ændres til 
25% af bruttodriftsudgifterne mod tidligere max. 33%. Der er ingen regler for, hvor stor en andel 
af bruttodriftsudgifterne en forældrebetaling på sfo må udgøre, men det bør overvejes om 
forældrene oplever en sammenhæng mellem serviceniveauet og prisen.

Der vil blive tale om en prisstigning for forældre i nuværende Køge Kommune og en marginal 
prisstigning for forældre i Skovbo Kommune.
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Takst pr. måned Køge Skovbo Ny Køge Handleforslag
Kroner 
Morgenåbning

Tilbuddet findes 
ikke 306 250 250

Kroner
Efter skole

Tilbuddet findes 
ikke 1.095 1.145 1.058

Kroner
Total 1.232 1.401 1.395 1.308



Handleforslag på Skoleudvalgets område
1. Titel
SU 12 Takst for sfo II (4.-5. klasse)

2. Kort beskrivelse af handleforslag:
Udvalg Skoleudvalget

Område Sfoområdet

Funktion 03.22.05

Harmoniseringsforslag

Rationaliseringsforslag (som følge af kommunalreform)

Merudgiftsforslag

Mindreudgiftsforslag X

Handleforslaget er at lægge taksten for sfo II (4.-5. klasse) på Køge Kommune-niveau. Dette er 
højere end forudsat i forslaget til serviceharmonisering.

3.  Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)
2006 pris- og lønniveau 2007 2008 2009 2010

Nettoudgift -288 -288 -288 -288
”+”= merudgift, ”-”= mindreudgift

4.  Personalemæssige konsekvenser
Antal fuldtidsbeskæftigede (årsværk) 2007 2008 2009 2010

Reduktion ift. 2006-budget - - - -

5. Kort beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau
Der vil blive tale om en prisstigning for forældre i nuværende Skovbo Kommune.
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Takst pr. måned Køge Skovbo Ny Køge Handleforslag
Kroner 591 520 570 591



Handleforslag på Skoleudvalgets område
1. Titel
SU 13 Takst for sfo II (6.-7. klasse)

2. Kort beskrivelse af handleforslag:
Udvalg Skoleudvalget

Område Sfoområdet

Funktion 03.22.05

Harmoniseringsforslag

Rationaliseringsforslag (som følge af kommunalreform)

Merudgiftsforslag

Mindreudgiftsforslag X

Handleforslaget er at lægge taksten for sfo II (6.-7. klasse) på Køge Kommune-niveau. Dette er 
højere end forudsat i forslaget til serviceharmonisering.

3.  Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)
2006 pris- og lønniveau 2007 2008 2009 2010

Nettoudgift -1.536 -1.536 -1.536 -1.536
”+”= merudgift, ”-”= mindreudgift

4.  Personalemæssige konsekvenser
Antal fuldtidsbeskæftigede (årsværk) 2007 2008 2009 2010

Reduktion ift. 2006-budget - - - -

5. Kort beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau
Der vil blive tale om en markant prisstigning for forældre i nuværende Skovbo Kommune.
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Takst pr. måned Køge Skovbo Ny Køge Handleforslag
Kroner 591 237 370 591



Handleforslag på Skoleudvalgets område
1. Titel
SU 14 Ingen sfo I uden morgenbetaling

2. Kort beskrivelse af handleforslag:
Udvalg Skoleudvalget

Område Sfoområdet

Funktion 03.22.05

Harmoniseringsforslag

Rationaliseringsforslag (som følge af kommunalreform)

Merudgiftsforslag

Mindreudgiftsforslag X

Det anbefales, at der serviceharmoniseres således, at der i ny Køge Kommune er et særskilt 
morgen sfo-tilbud, der betales særskilt fra eftermiddagssfo’en (serviceharmonisering, side 47-48). 

Handleforslaget er, at der IKKE etableres en særskilt morgensfo for sfo I børn, men at 
morgenåbning er en del af sfo I-tilbuddet og dermed sfo I betalingen. Dette svarer til praksis i 
Køge Kommune i dag.

3.  Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)
2006 pris- og lønniveau 2007 2008 2009 2010

Nettoudgift -3.282 -3.282 -3.282 -3.282
”+”= merudgift, ”-”= mindreudgift

4.  Personalemæssige konsekvenser
Antal fuldtidsbeskæftigede (årsværk) 2007 2008 2009 2010

Reduktion ift. 2006-budget 0 0 0 0

5. Kort beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau
For forældre i nuværende Skovbo Kommune vil der blive tale om mindre valgfrihed end tilfældet 
er i dag, ligesom der vil blive en prisstigning for de forældre i Skovbo, der ikke har haft tilvalgt 
morgenåbning. Der bliver dog tale om et prisfald for de forældre i Skovbo, der har haft tilvalgt 
morgenåbning. Der bliver en mindre prisstigning for forældre i Køge Kommune.
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Takst Køge Skovbo Ny Køge Handleforslag
Pr. måned
Morgenåbning

Tilbuddet findes 
ikke 306 250 0

Pr. måned
Efter skole

Tilbuddet findes 
ikke 1.095 1.145 1.308

Pr. måned
Total 1.232 1.401 1.395 1.308



Handleforslag på Skoleudvalgets område
1. Titel
SU 15 Reduceret inddragelse af pædagoger i indskolingen

2. Kort beskrivelse af handleforslag:
Udvalg Skoleudvalget

Område Sfoområdet

Funktion 03.22.05

Harmoniseringsforslag

Rationaliseringsforslag (som følge af kommunalreform)

Merudgiftsforslag

Mindreudgiftsforslag X

I serviceharmoniseringen anbefales, at der til inddragelsen af pædagoger i indskolingen afsættes 
18 ugentlige pædagoglektioner pr. børnehaveklasse (side 6-7). Ressourcerne tildeles på sfo-
budgettet.

Handleforslaget er, at der i stedet for 18 ugentlige pædagoglektioner gives 15 ugentlige 
pædagoglektioner pr. børnehaveklasse.

3.  Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)
2006 pris- og lønniveau 2007 2008 2009 2010

Nettoudgift -940 -1.178 -1.178 -1.178
”+”= merudgift, ”-”= mindreudgift

4.  Personalemæssige konsekvenser
Antal fuldtidsbeskæftigede (årsværk) 2007 2008 2009 2010

Reduktion ift. 2006-budget -2,98 -3,75 -3,75 -3,75

5. Kort beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau
Der vil være mindre brug af pædagogfagligheden på indskolingstrinnet. (Sfo)pædagogernes 
faglige indfaldsvinkel til det enkelte barn og grupper af børn vil uden tvivl positivt kunne supplere 
den indsats, der i forvejen gøres i undervisningen omkring indfrielse af de faglige mål vedr. 
elevernes personlige og sociale udvikling. På sigt vil dette formodentlig give underviserne bedre 
mulighed for at undervise. Erfaringer fra hidtidig praksis omkring pædagoger i undervisningen 
viser, at der skal endog mange pædagogressourcer til, for at samarbejdet virkelig giver effekt.

Det vil være sværere at skabe fuldtidsstillinger i sfo’en, hvilket kan gøre det sværere at til 
tiltrække faguddannet personale.
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Handleforslag på Skoleudvalgets område
1. Titel
SU 16 Personalenormering i sfo

2. Kort beskrivelse af handleforslag:
Udvalg Skoleudvalget

Område Sfoområdet

Funktion 03.22.05

Harmoniseringsforslag

Rationaliseringsforslag (som følge af kommunalreform)

Merudgiftsforslag

Mindreudgiftsforslag X

Personalenormering i sfo I ændres fra 9,81 til 10,04 børn pr. ansat pr. time
Personalenormering i sfo II (4.-5. klasse) ændres fra 22,48 til 23,03 børn pr. ansat pr. time
Personalenormering i sfo II (6.-7. klasse) ændres fra 22,50 til 23,05 børn pr. ansat pr. time

3.  Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)
2006 pris- og lønniveau 2007 2008 2009 2010

Nettoudgift -1.504 -1.504 -1.504 -1.504
”+”= merudgift, ”-”= mindreudgift

4.  Personalemæssige konsekvenser
Antal fuldtidsbeskæftigede (årsværk) 2007 2008 2009 2010

Reduktion ift. 2006-budget -4,81 -4,81 -4,81 -4,81

5. Kort beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau
• Flere børn pr. ansat
• Lavere aktivitetsniveau
• Det vil være sværere at skabe fuldtidsstillinger i sfo’en, hvilket kan gøre det sværere at til 

tiltrække faguddannet personale.
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Handleforslag på Skoleudvalgets område
1. Titel
SU 17 Åbningstid i sfo

2. Kort beskrivelse af handleforslag:
Udvalg Skoleudvalget

Område Sfoområdet

Funktion 03.22.05

Harmoniseringsforslag

Rationaliseringsforslag (som følge af kommunalreform)

Merudgiftsforslag

Mindreudgiftsforslag X

30 minutters kortere åbningstid dagligt (udmøntes efter lokal beslutning indenfor rammen) i 
forhold til det i serviceharmoniseringen anbefalede (side 51-53). I serviceharmoniseringen 
anbefales en ugentlig åbningstid på hhv. 10 timer i morgenåbning, 27,23 timer pr. uge i sfo 1 og 
26,63  timer pr. uge i sfo 2 og 19,42 timer pr. uge i sfo for 6. og 7. klasse. 

3.  Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)
2006 pris- og lønniveau 2007 2008 2009 2010

Nettoudgift -1.802 -1.802 -1.802 -1.802
”+”= merudgift, ”-”= mindreudgift

4.  Personalemæssige konsekvenser
Antal fuldtidsbeskæftigede (årsværk) 2007 2008 2009 2010

Reduktion ift. 2006-budget -5,72 -5,72 -5,72 -5,72

5. Kort beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau
Åbningstiden vil ikke adskille sig væsentligt fra det niveau, der i dag kendes i Køge Kommune. 
For borgere i Skovbo vil der mærkes en kortere åbningstid.

Det vil være sværere at skabe fuldtidsstillinger i sfo’en, hvilket kan gøre det sværere at til 
tiltrække faguddannet personale.

Personalereduktionen på 5,72 stilling skal ses i forhold til i alt 286 fuldtidsstillinger på sfo-
området i ny Køge Kommune (jf. forslaget til serviceharmonisering).
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Handleforslag på Skoleudvalgets område
1. Titel
SU 18 Børnevariable

2. Kort beskrivelse af handleforslag:
Udvalg Skoleudvalget

Område Sfoområdet

Funktion 03.22.05

Harmoniseringsforslag

Rationaliseringsforslag (som følge af kommunalreform)

Merudgiftsforslag

Mindreudgiftsforslag X

Børnevariable nedsættes med 200 kr. pr barn pr. år, dvs. fra 2054 kr. pr. barn pr. år til 1854 kr. pr. 
barn pr. år.

3.  Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)
2006 pris- og lønniveau 2007 2008 2009 2010

Nettoudgift -900 -900 -900 -900
”+”= merudgift, ”-”= mindreudgift

4.  Personalemæssige konsekvenser
Antal fuldtidsbeskæftigede (årsværk) 2007 2008 2009 2010

Reduktion ift. 2006-budget - - - -

5. Kort beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau
Færre muligheder for at lave aktiviteter i sfoen.
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Handleforslag på Skoleudvalgets område
1. Titel
SU 19 Sfo-organisation: Snitflader mellem sfo I og sfo II

2. Kort beskrivelse af handleforslag:
Udvalg Skoleudvalget

Område Sfoområdet

Funktion 03.22.05

Harmoniseringsforslag

Rationaliseringsforslag (som følge af kommunalreform)

Merudgiftsforslag

Mindreudgiftsforslag X

Det anbefales at serviceharmonisere, således at inddelingen i sfo I og sfo II i ny Køge Kommune 
følger inddelingen i Køge Kommune (side 47-48). Dette betyder, at sfo I dækker elever fra 
børnehaveklassen til og med 3. klasse, mens sfo II dækker 4.-7. klasse.

Handleforslaget lægger op til en serviceharmonisering efter Skovbo Kommunes nuværende sfo-
organisation, således at sfo I er for elever fra børnehaveklassen til og med 2. klasse, mens sfo II 
dækker 3.-4 klasse og 5.-7. klasse.

3.  Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)
2006 pris- og lønniveau 2007 2008 2009 2010

Nettoudgift -2.115 -2.115 -2.115 -2.115
”+”= merudgift, ”-”= mindreudgift

4.  Personalemæssige konsekvenser
Antal fuldtidsbeskæftigede (årsværk) 2007 2008 2009 2010

Reduktion ift. 2006-budget -25,23 -25,23 -25,23 -25,23

5. Kort beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau
I forhold til den relativt lille kronebesparelse betyder forslaget endog meget store 
personalereduktioner, idet det samlede antal stillinger på sfo-området reduceres fra 286 
fuldtidsstillinger til 261 stillinger.

Inddelingen svarer ikke til undervisningsdelens opdeling i trin, hvilket kan få negativ betydning 
får samarbejdet med skolen (teamsamarbejde mv.)

Lavere serviceniveau til 3. klasses elever og forældre, idet de får tilbudt et fritidstilbud i stedet for 
et pasningstilbud. Der er flere lukkedage i sfo II end i sfo I, og der vil derfor være flere dage, hvor 
3. klasses står uden et fritidstilbud.
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Handleforslag på Skoleudvalgets område
1. Titel
SU 20 Bortfald af sfo II for 7. klasses elever

2. Kort beskrivelse af handleforslag:
Udvalg Skoleudvalget

Område Sfoområdet

Funktion 03.22.05

Harmoniseringsforslag

Rationaliseringsforslag (som følge af kommunalreform)

Merudgiftsforslag

Mindreudgiftsforslag X

Det anbefales at serviceharmonisere, således at inddelingen i sfo II gælder for elever til og med 7. 
klasse, sådan som det er tilfældet i begge kommuner i dag.

Handleforslaget er et bortfald af sfo II tilbuddet for elever i 7. klasse. 

3.  Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)
2006 pris- og lønniveau 2007 2008 2009 2010

Nettoudgift -590 -590 -590 -590
”+”= merudgift, ”-”= mindreudgift

4.  Personalemæssige konsekvenser
Antal fuldtidsbeskæftigede (årsværk) 2007 2008 2009 2010

Reduktion ift. 2006-budget -2,9 -2,9 -2,9 -2,9

5. Kort beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau
Der er ikke noget kommunalt eftermiddags-fritidstilbud for elever i 7. klasse. Sfo-tilbud benyttes 
aktuelt af omkring 215 børn i ny Køge Kommune (opgjort i marts 2006)
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