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Prioriteringskatalog
33 Børneudvalget

2015 2016 2017 2018

Nr. 1 Etablering af mini-SFO'er (yderligere i alle områder) -              -600           -600           -600 

Nr. 2 Afskaffe tilskud til sund kost på skolerne        -1.000        -1.000        -1.000        -1.000 

Nr. 3 Dagplejere ansat på reduceret tid           -300           -600           -600           -600 

Nr. 4 Reducering af Skole/FO samarbejdstid           -700        -1.400        -1.400        -1.400 

Nr. 5 Bleer i vuggestuer           -300           -300           -300           -300 

Nr. 6 Ændre tildelingsmodel på skoleområdet        -1.250        -2.500        -2.500        -2.500 

Nr. 7 Lavere normering i dagtilbudene        -1.850        -3.700        -3.700        -3.700 

Nr. 8 Færre lærertimer i skolerne        -2.200        -4.400        -4.400        -4.400 

Nr. 9 Flest mulige børn kører med Movia frem for skolebus           -375           -750           -750           -750 

Nr. 10 Procentvis besparelse fordelt på alle områder        -9.000                 -                 -                 - 

Nr. 11 Tre lukkeuger i sommerferien i daginstitutioner        -1.000        -1.000        -1.000        -1.000 

Nr. 12 Udskyde etablering af Gribskov Akademi           -500 -    -    -    

Nr. 13 Attraktive lokalsamfund

Scenarie A1        -1.000        -2.935        -4.815        -6.270 

Scenarie A2        -1.000        -3.335        -5.215        -6.670 

Scenarie B        -1.000        -6.064        -8.650        -8.650 

Scenarie C *   *   *   *   

I alt    -19.475    -19.185    -21.065    -22.520 

Bemærkninger til forslagene

Nr. 1 Etablering af mini-SFO'er

Nr. 2 Afskaffe tilskud til sund kost på skolerne

Nr. 3 Dagplejere ansat på reduceret tid

Nr. 4 Reducering af Skole/FO samarbejdstid

Nr. 5 Bleer i vuggestuer

* Det økonomiske potentiale afhænger af, hvordan strukturen bliver for lokalsamfundene. 

Forslaget går ud på, at alle skoler (også dem der i dag har rullende skolestart) etablerer mini SFO'er. Børnene 
vil starte i fritidsordning pr. 1. maj i det år de starter i skole. Besparelsen består i, at normeringen til FO er 
lavere end normeringen til børnehave. Forældrene vil desuden blive opkrævet FO takst frem for 
børnehavetakst. Det er vurderingen at dette forslag vil kunne spare 0,6 mio. kr.  fra 2016.

Skolerne modtager hvert år et tilskud på samlet 1 mio. kr. til sund kost på skolerne. De fleste skoler anvender 
midlerne til drift af kantine- og frugtordninger. Tilskud til sund kost anvendes på flere skoler til at understøtte, at 
der er en kantine for eleverne, hvor der kan købes mad. Forslaget har virkning fra 1.1.2015. Forslaget betyder, 
at kantiner enten må lukke, eller at skolen må prioritere at drive kantine af egne midler.

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.

Skole/FO har en normering til skole/FO samarbejde. Et samarbejde der bl.a. Går ud på at styrke børn og 
unges fysiske aktivitet gennem dagen og styrke arbejdet med inklusion. Normeringen er 43,8 timer pr. elev i 0.-
3. klasse og udgør 10,4 mio. kr. Der er mulighed for at beskære denne ramme, da samarbejdet ikke er 
lovpligtigt. Muligheden for en beskæring af rammen er med som et beløb på 1,4 mio. kr., svarende til en 
reduktion på 14%.
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Nr. 6 Ændre tildelingsmodel for skoleområdet 

Nr. 7 Lavere normering dagtilbud

Nr. 8 Færre lærertimer, skoler

Nr. 9 Flest mulige børn kører med Movia frem for skolebus

Nr. 10 Procentvis besparelse fordelt på alle områder

Nr. 11 Tre lukkeuger i sommerferien i daginstitutioner

Nr. 12 Udskyde etablering af Gribskov Akademi

Nr. 13 Attraktive lokalsamfund

Se særskilt bilag om scenarierne for attraktive lokalsamfund

Forældre til vuggestuebørn skal fremover selv have bleer med i daginstitutionen eller alternativt etablere en 
ble-ordning. Daginstitutionernes rådighedsbeløb beskæres som følge af ikke at have udgifter til bleer. 
Daginstitutionernes samlede rådighedsbeløb udgør 5,4 mio. kr. og beskæres som følge af dette forslag med 
0,4 mio. kr., svarende til 7%.  Forældrebetalingstaksterne sættes ned med 0,1 mio. kr. Den samlede 
besparelse, som følge af dette forslag er på 0,3 mio. kr.

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.

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 5,2 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. 14 
stillinger. Den årlige besparelse bliver på 3,7 mio.  kroner. I besparelsen er der fratrukket, at 
forældrebetalingstaksterne skal sættes ned. Forslaget implementeres fra 1. august 2015.

Forslaget går ud på at tildele 5 årlige lærertimer færre pr. elev. Det giver en besparelse på 4,4 mio. kr. årligt og 
reducerer med ca. 10 lærerstillinger.

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.

I dette forslag fordeles besparelserne på alle decentrale enheder på børne- og ungeområdet. 9 mio. kr. svarer 
til ca. 2,3 % af budgetterne til løn og drift på de decentrale enheder. Den enkelte enhed sørger selv for 
prioritering af besparelsen

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 tre uger. Forældrene 
tilbydes nødpasning i de åbne daginstitutioner. Årlig besparelse er på 1 mio. kr.

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.
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