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Beskrivelse:
Budget Folkeskolen 2019: 266,243 mio. kr.
Tosprogede børn skal gives undervisning i dansk som andetsprog. Undervisningen kan eksempelvis være i en
modtagerklasse og er et tilbud i højst 2 år. Herefter integreres eleverne i normalklasser på distriktsskolen
(Jævnfør Lovbekendtgørelse nr. 747 af 20. juni 2016 om folkeskolens undervisning i dansk som andetsprog).
Ved tosprogede børn forstås elever, der har et andet modersmål end dansk og som først ved kontakt med det
omgivende samfund, eventuelt gennem skolens undervisning, lærer dansk.
I Vesthimmerlands Kommune er der modtagerklasser på Farsø skole. Elever fra modtagerklassen på Farsø
skole udsluses til almenundervisning på distriktsskolen efter op til 2 år.
Farsø skole tildeles 53.153 kr. pr. modtagerelev om året. I skoleåret 2018/19 er der 31 elever, i alt 1.647.743
kr. Der reguleres i tildelingen 2 gange om året (pr. 1/1 og pr. 1/8).
Når eleverne udsluses til almenundervisning, modtager distriktsskolen 2 lektioner det første år og 1 lektion det
andet år. De senere år, har praksis været, at distriktsskolen alene er blevet tildelt 2 lektioner det første år.
Hver elev tildeles således mellem ca. 106.000 kr. og 147.000 kr. over en 2 årig periode (53.153 kr. + 53.153 kr.
+41.000)
Det samlede beløb til udslusning i 2019 var 161.936 kr. Tildelingen er sket i forbindelse med budgetlægning.
Der er ikke reguleret/tildelt lektioner til elever, der er udsluset efter 5/9.
Tildelingen er sket i henhold til bekendtgørelsens afgrænsninger, ifølge hvilken en klasse/gruppe højst må
spænde over 3 klassetrin og et hold højst må være 12 elever. Det betyder at en skole der modtager elever til
1., 2. og 3. klasse, får 2 lektioner.
Har eleverne overvejende samme sproglige behov, kan holdet udvides til 18 elever og spænde over 5
klassetrin.
Forslag til ny tildeling:
Der tildeles til højst 1 år i modtagerklasserne med 53.153 kr. pr. modtagerelev om året. Der reguleres fortsat i
tildelingen 2 gange om året (pr. 1/1 og pr. 1/8).
Eleverne udsluses til distriktsskolen efter højst 1 år i modtagerklassen. Ved udslusningen modtager
distriktsskolen 2 lektioner det første år ca. 41.000 kr.
Tildelingen sker fortsat i henhold til bekendtgørelsens afgrænsninger, ifølge hvilken en klasse/gruppe højst må
spænde over 3 klassetrin og et hold højst må være 12 elever. Det betyder at en skole der modtager elever til
1., 2. og 3. klasse, højst får 2 lektioner.
Har eleverne overvejende samme sproglige behov, kan holdet udvides til 18 elever og spænde over 5
klassetrin.
Der vil være løbende optag i modtagerklassen og løbende udslusning til distriktsskolen. Distriktsskolen vil
løbende i budgetåret blive tildelt ressourcer til udslusning.
Der er beregnet en besparelse på ca. 700.000 kr. ved at ændre tildelingen som foreslået ovenfor.
Beregningen er under forudsætning af, at der pt. er 31 elever i modtagerklasserne, hvor eleverne i dag er i
modtagerklassen i op til 2 år, dvs. ca. 15 nye elever om året.

Når eleverne kun skal være i modtagerklassen 1 år, vil der være en besparelse på 15 elever om året x 53.153
kr. = 797.295 kr.
Der må påregnes en større udgift til udslusning, da distriktsskolerne i dette forslag vil få tildelt midler, uanset
om elever er tilmeldt skolen den 5/9. Udgiften er skønnet til 100.000 kr.
Alt efter hvor mange elever, der udsluses til den enkelte skole og afgrænsningen i forhold til klassetrin, vil
tildelingen i Vesthimmerlands kommune, med den nye tildeling være max. 94.000 kr. pr. elev over en 2 årig
periode (53.153 kr. + 41.000 kr.).
Til sammenligning har Horsens kommune en pris pr. elev på 105.000 kr. over en 2 årig periode og
Mariagerfjord en pris pr. elev på ca. 80.000 kr. over en 2 årige periode.
Da der er tale om en markant ændring på skolerne, vil en sådan besparelse først på virkning fra 1/8 2020.
Besparelsen får derfor først fuld effekt i 2021.
Nøgletal (Angiv relevante nøgletal for kommunen i forhold til andre kommuner – beskriv evt.
udgiftsniveau):
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Betydning for Vesthimmerlands Kommunes fokusområder (Vores liv, Vores vækst og Vores børn og unge):
Ingen
Betydning for områdets udviklingsmål / politikker:
Der kan være både positive og negative oplevelser ved tidligere kulturel mangfoldighed på distriktsskolen.
Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed:
De kommunale folkeskoler skal gøres klar til at løfte opgaven.
Konsekvenser for service til borgerne:
Eleverne vil få kortere tid til at lære dansk, inden de skal indgå i almenklassen på distriktsskolen. Her bevilliges
der ekstra timer det første år. Omvendt vil eleverne hurtigere blive en del af det lokalsamfund, de bor i, og
dermed også lære dansk og dansk kultur ved at spejle sig i deres jævnaldrende. Sidstnævnte er en væsentlig
faktor i forhold til en vellykket integration.
Personalemæssige konsekvenser:
2019: Reduktion på ca. 0,6 stilling
2020-2023: Reduktion på ca. 1,4 lærerstilling
Høringsberettigede. Hvem er høringsberettiget (MED, andre – se drejebog for høring):
o Skolebestyrelser
o MED på Skoler
Afledt ændring i taksten for området:
Ingen påvirkning, da beløbet ikke indgår i takstberegningen.

