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Prioriteringskatalog
33 Børneudvalget

2015 2016 2017 2018
Nr. 1 Attraktive lokalsamfund           -550        -5.935        -7.815        -9.270 

Nr. 2 Udskyde etablering af Gribskov Akademi           -500                 -                 -                 - 

Nr. 3           -375           -750           -750           -750 

Nr. 4 Fælles indkøb mv. skole- og folkebibliotek           -250           -500           -500           -500 

Nr. 5        -1.800 

Nr. 6        -1.250        -2.500        -2.500        -2.500 

Nr. 7 Aldersintegreret undervisning i indskolingen           -800        -2.000        -2.000        -2.000 

Nr. 8 Fleksible klasser/gruppestørrelser i skolen        -1.000        -2.500        -2.500        -2.500 

Nr. 9 To lukkeuger i sommerferien i daginstitutioner           -650           -650           -650           -650 

Nr. 10 Dagplejere ansat på reduceret tid           -300           -600           -600           -600 

Nr. 11           -400        -1.200        -1.200        -1.200 

Nr. 12 Kortere åbningstid i dagtilbud           -250           -500           -500           -500 

I alt      -8.125    -17.135    -19.015    -20.470 

Bemærkninger til forslagene

Nr. 1 Attraktive lokalsamfund
Se særskilt bilag om scenarie for attraktive lokalsamfund

Nr. 2 Udskyde etablering af Gribskov Akademi

Nr. 3

Nr. 4 Fælles indkøb mv. skole- og folkebibliotek

Nr. 5 Lavere normering dagtilbud

Nr. 6

Nr. 7 Aldersintegreret undervisning i indskolingen

Flest mulige børn kører med Movia frem for skolebus

Lavere normering i dagtilbudene

Ændre tildelingsmodel på skoleområdet 

Dagplejekonsulentfunktion i daginstitutioner

I forbindelse med budgetaftalen for 2015-18 blev det besluttet at etablere Gribskov Akademi. Gribskov 
Akademi er for de elever i folkeskolens 7.-8. klasse, som er fagligt udfordret og som får mulighed for et fagligt 
løft. Akademiet er en sommercamp med intensiv faglig og personlig læring, der følges op med et etårigt 
mentorprogram, der støtter deltagerne med at fastholde udviklingen derhjemme. Akademiet tager 
udgangspunkt i erfaringer fra Drengeakademiet, som Løkkefonden har taget initiativ til og hvor eleverne løftede 
deres faglige niveau svarende til 2-3 år i løbet af 3 ugers sommercamp. I forslaget udsættes opstart af 
Gribskov Akademi til 2016.

Flest mulige børn kører med Movia frem for skolebus

Børneudvalget behandlede i foråret 2013 en analyse udarbejdet af konsulentfirmaet Tetraplan som viste, at 
udgiften til elevbefordringen ville kunne reduceres med 1 mio. kr., hvis alle børn (0.-9. klasse) som 
udgangspunkt kørte med kollektiv trafik, og kun de elever, som ikke har mulighed for at benytte kollektiv trafik, 
benytter skolebusser. Siden foråret 2013 er der truffet ny beslutning, som gør, at elever i 7.-9. klasse skal 
benytte Movia, desuden er der indgået aftale om en ny kørselskontrakt med skolebusleverandøren som er 
billigere end den foregående. Besparelsespotentialet er derfor reduceret til 750.000 kr. Ifølge den nye kontrakt 
kan befordringsomfanget reduceres med maximalt 30% om året.

Fælles indkøb mv. skole- og folkebibliotek. Folkebiblioteket overtager indkøb og administrationsopgaver for alle 
altså skoler). Billigere priser   på materialer

Det er en mulighed at sætte normering ned pr. barn i dagtilbud, f.eks. fra nuværende tildeling på 5,46 time/barn 
i børnehavealderen til 5,3 time/barn og tilsvarende reduktion for vuggestuebørn (vuggestuebørn vil fortsat tælle 
for 2 i alderen 1,5 år til børnehave og for 2,5 i alderen ½ år til 1,5 år). Det betyder en reduktion på ca. 5 
stillinger. Den årlige besparelse bliver på 1,8 mio.  kroner. I besparelsen er der fratrukket, at 
forældrebetalingstaksterne skal sættes ned. Forslaget implementeres fra 1. januar 2015 og løber i ét år.

Ændre tildelingsmodel for skoleområdet 

I juni måned 2014 besluttede Byrådet at tildele ekstra ressourcer til de mindre skoleafdelinger, for at 
understøtte, at der tildeles ressourcer til minimum et spor. I dette forslag foreslås den tildeling fjernet igen, 
hvilket vil give en besparelse på 2,5 mio. kr. årligt.
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Nr. 8 Fleksible klasser/gruppestørrelser i skolen

Nr. 9 To lukkeuger i sommerferien i daginstitutioner

Nr. 10 Dagplejere ansat på reduceret tid

Nr. 11

Nr. 12 Kortere åbningstid i dagtilbud

Flere skoler arbejder med aldersintegreret undervisning. Aldersintegreret undervisning betyder, at man laver 
hold ”lodret” dvs.  f.eks. samlæser 0. kl., 1. kl. og 2. kl. hvis der er få elever på hvert klassetrin. Det giver 
mulighed for klasse optimering/bæredygtighed i forhold til svingende årgang. Fagligt betyder det, at holdene 
kan indrettes således, at barnet følger andre børn på samme niveau, uanset klassetrin. Aldersintegreret 
undervisning betyder, at man opretter færre klasser end man ellers ville have gjort i en traditionel 
klasseopdeling.

Flere skoler arbejder med aldersintegreret undervisning. I dette forslag om fleksible klasser/gruppestørrelser 
tager man tanken om andre måder at inddele elever på, end den traditionelle klasseopdeling, med ind på 
mellemtrin og udskoling. Der vil dermed blive oprettet færre klasser end ved traditionel klasseopdeling.

Ifølge aftale mellem KL og Regeringen må lukkedage kun iværksættes på dage med lavt fremmøde, dvs. i 
forbindelse med helligdage og sommerferie. Kommunen skal vedtage et kriterie for lavt fremmøde. Gribskov 
Kommunes kriterie er på 20%. En stikprøve fra 2010 viser, at Gribskov Kommunes daginstitutioner har et 
fremmøde på mellem 20 og 40% i sommerferieugerne. Cirka halvdelen af institutionerne har et fremmøde på 
under 30%. I dette forslag fastsætter Gribskov Kommune et nyt kriterie for lavt fremmøde på 30% og de 
institutioner der har under 30% fremmøde (antaget halvdelen) holder sommerferielukket i to uger. Forældrene 
tilbydes nødpasning i de åbne daginstitutioner. Årlig besparelse er på 650.000 kr.

Cirka ¼ af dagplejebørnene i Gribskov Kommune går i såkaldte deltidspladser, hvor forældrene betaler for 32 
timer/ugen. Forslaget går ud på at ca. 6 dagplejere ansættes i egentlige deltidsstillinger, f.eks. 33 timer/ugen. 
Forældre med behov for deltidspladser henvises til deltidsdagplejere. Dette forslag vil reducere budgettet med 
0,6 mio. kr. pr. år.

Dagplejekonsulentfunktion i daginstitutioner

Dagplejekonsulentfunktionen varetages på forskellig vis i Gribskov Kommune. I de store områder er der ansat 
dagplejekonsulent til at varetage funktionen. I de mindre områder får den lokale daginstitution tilført timer til at 
varetage denne opgave. I dette forslag lægges dagplejekonsulent funktionen fuld ud til daginstitutionerne uden 
kompensation for opgaven. Forslaget skal ses i sammenhæng med attraktive lokalsamfund og en ændret 
ledelsesstruktur.

En institution i hvert område har længere åbningstid, de øvrige har kortere åbningstid, f.eks. ½ time mindre om 
dagen, evt. forskudt i forhold til hinanden, således at nogle institutioner åbner tidligt og lukker tidligere end i 
dag og andre åbner senere og lukker senere end i dag.


