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BEFOLKNINGSPROGNOSEN II
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BEFOLKNINGSPROGNOSEN II

∆ 2014-2024: +12 %

∆ 2014-2024: +3 %



BEFOLKNINGSTAL 2014-2024 – KAN GRIBSKOV SATSE PÅ VÆKST? II

Befolkningsudvikling i Region Hovedstaten, Region Sjælland og Gribskov 

• En stigning i befolkningen i Gribskov kommune skal sikres gennem aktiv 
”branding”

2008 (K3) 2014 (K3) 2024 Stigning 
2008-2024

Hele landet 5.489.022 5.639.719 5.841.292 6,4%

Region Hovedstaden 1.650.985 1.756.068 1.903.514 15,3 % 

Region Sjælland 820.596 818.733 804.433 - 2,0 %

Gribskov Kommune 40.662 40.968 40.857 0,5 %
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ELEVTALSPROGNOSEN II

Samlet ∆ 2014-2024: 
-20 %

Nordstjerneskolen: -18 % 

Gilbjergskolen: -22 % 

Gribskolen: -17 % 

Bjørnehøjskolen: -24 % 

Sankt Helene Skolen: -18 % 



ELEVTALSPROGNOSEN - AFDELINGER II

14/15 19/20 24/25
Udv. 

14-24
Nordstjerneskolen 916 801 753 -18%

Nordstjerneskolen, afdeling Helsinge 721 654 610 -15%

Nordstjerneskolen, afdeling Ramløse 194 147 143 -26%

Sankt Helene Skolen 370 331 303 -18%

Sankt Helene Skole, afdeling Tisvilde 123 101 101 -18%

Sankt Helene Skole, afdeling Vejby 248 230 202 -18%

Gilbjergskolen 916 797 717 -22%

Gilbjergskolen, afdeling Blistrup 187 160 159 -15%

Gilbjergskolen, afdeling Gilleleje 729 637 558 -23%

Gribskolen 678 619 561 -17%

Gribskolen, afdeling Græsted 476 439 390 -18%

Gribskolen, afdeling Esrum/Esbønderup 202 180 171 -15%

Bjørnehøjskolen 488 430 373 -24%

I alt 3.368 2.978 2.707 -20%



KAPACITET – SÅ MANGE ELEVER KAN DER VÆRE PÅ SKOLERNE… II

Antal 
lokaler, 
netto

Elev-
kapa-
citet

Max antal elever fra 
15/15 frem til 

24/25

Min antal elever fra 
15/15 frem til 

24/25

Nordstjerneskolen 55 1.532
898 753Afdeling Helsinge 38 1.064

Afdeling Ramløse 17 468

Sankt Helene Skolen 26 712
365 301Afdeling Tisvilde 7 196

Afdeling Vejby 19 516

Gilbjergskolen 73 1.976

884 717
Afdeling Blistrup 17 476

Afdeling Rostgårdsvej 18 476

Afdeling Parkvej 38 1.024

Gribskolen 48 1.324
676 561Afdeling Græsted 32 892

Afdeling Esrum/Esbønderup 16 432

Bjørnehøjskolen 34 908 483 373
I alt 236 6.452 3.307 2.707



ELLER SAGT PÅ EN ANDEN MÅDE…. II

I bruger kun godt halvdelen af skolernes kapacitet!



ØKONOMISK BÆREDYGTIGHED OG GENNEMSNITSUDGIFTER –
OPMÆRKSOMHEDSPUNKTER TIL OVERVEJELSE II

• Manglende økonomisk bæredygtighed skyldes, at de mindre afdelinger ofte 
har meget små årgange på mellem 30 og 35 elever, hvilket giver klasser 
med lave klassekvotienter (15 til 18 elever) 

• De lave klassekvotienter er en udfordring i forhold til at udnytte 
lærerresurserne optimalt på afdelingen 

• Normalt regnes med, at en klassekvotient på 22 eller derover er økonomisk 
bæredygtig



ØKONOMISK BÆREDYGTIGHED OG GENNEMSNITSUDGIFTER II

Højere gennemsnitspris for elever i de mindre afdelinger

Sammenligning af udgifter til 6. årgang:

Den økonomiske styring skal tage højde for forskelle i enhedspriser 
mellem de enkelte skoler

Kr. pr. elev Kr. pr. årgang

6. årgang Tisvilde 45.069 2.118.234

6. årgang Bjørnehøj 36.259 1.667.932

Forskel 8.809 450.302



ØKONOMISK BÆREDYGTIGHED OG GENNEMSNITSUDGIFTER II

Hvad koster en elev, jf. KL? (baseret på regnskab 2012)

Kommune Udgift. pr. elev

Næstved 46.960

Sorø 49.816

Hillerød 63.043

Helsingør 64.746

Gribskov 70.154

Halsnæs 70.538

Landsgennemsnit 57.465



ØKONOMISK BÆREDYGTIGHED OG GENNEMSNITSUDGIFTER –
OPMÆRKSOMHEDSPUNKTER TIL OVERVEJELSE II

• Bæredygtighed i klassedannelsen har I løst gennem en rullende skolestart 
og aldersblandet undervisning i indskolingen 

• Loft for hvor meget af undervisningstiden børnene må undervises udenfor 
egen klasse

• Den understøttende undervisning giver bedre muligheder for at blande 
børn på tværs af årgange og dermed optimere holddannelsen og sikre en 
fornuftig lærer-elev ratio

• Hvad gør I på mellemtrin og udskoling? 



ØKONOMISK BÆREDYGTIGHED: MULIGHED FOR SAMPLACERINGER AF DAGTILBUD OG 
SKOLER - BEREGNINGER PR. AUGUST 2013 II

• Der er mulighed for samplacering af institutioner på skolerne i Gribskov 
Kommune :

• Årlig driftsbesparelse, bygningsdrift: Ca. 9-10 mio. kr.

• Anlægsudgifter, opgjort meget forsigtigt: Ca. 80 mio. kr.

• Forventet salgsprovenu (ejendomsvurdering): Ca. 40 mio. kr.

• Der gennemføres en konsekvent udfoldelse af samplaceringstanken for 
samtlige enheder. Der opnås et årligt besparelsespotentiale på omkring 
10 mio. kr. og mere end 40 mio. kr. i forventet salgsprovenu

• Konsekvensen er, at antallet af dagtilbud reduceres til ca. 10 på 
forskellige skolematrikler



HVORDAN MÅLES, AT I GØR EN FORSKEL?
UNDERVISNINGSEFFEKT HOS SKOLERNE i GRIBSKOV II

• Undervisningseffekten udtrykker, hvordan skolen påvirker elevernes 
karakterer, når der tages højde for deres sociale baggrund

• En positiv undervisningseffekt udtrykker, at eleverne karaktermæssigt 
klarer sig bedre, end man skulle forvente ud fra deres sociale baggrund. 
Omvendt betyder en negativ undervisningseffekt, at eleverne klarer sig 
dårligere end forventet

• Kun skoler eller afdelinger, der havde elever i 9. klasse i skoleåret 2011/2012 
er medtaget 



UNDERVISNINGSEFFEKTEN I SKOLEÅRET 2011/2012 - CEPOS II

• Ramløse har en positiv undervisningseffekt på 0,41. Det betyder, at 
eleverne karaktermæssigt klarer sig 0,41 karakterpoint bedre, end man skulle 
forvente ud fra deres sociale baggrund. 

• Undervisningseffekten på 5 skoler/afdelinger er negativ

Skole/matrikel Undervisningseffekt
Helsinge Realskole 0,83
Ramløse (Nordstjerneskolen) 0,41
Helsinge (Nordstjerneskolen) 0,16
Bjørnehøjskolen 0,00
Gilleleje Skole (Gilbjergskolen) -0,19
Sankt Helene Skole -0,20
Tingbakkeskolen -0,27
Blistrup (Gilbjergskolen) -0,29
Græsted (Gribskolen) -0,77



LÆRINGSREFORM - EFFEKTMÅL II

• De langsigtede mål er, at eleverne skal løftes et år, så de i 8. klasse kan det 
de kan i dag kan i 9. klasse

Endvidere er der formuleret følgende centrale og langsigtede mål:

• Mindst 80 % skal være gode til at læse og regne (måles i nationale test)

• Flere skal være blandt de allerdygtigste (måles i nationale test) 

• Andelen af de allersvageste skal falde (måles i nationale test) 

• Trivslen skal stige (dette skal beskrives gennem udvikling af indikatorer) 



STRUKTUR OG FOLKESKOLEREFORM II

Konkret skal en struktur understøtte reformens krav om:
• Længere og mere varieret skoledag med nye og mere varierede 

undervisningsformer

• Flere fagopdelte timer – fx i dansk, matematik, natur/teknik og 
fremmedsprog (herunder 2. fremmedsprog fra 5. klasse)

• Understøttende undervisning, herunder lektiehjælp og faglig fordybelse 
samt motion og bevægelse

• Øget inddragelse af pædagogisk personale i skoledagen

• Fokus på læringsmål, feedback og evaluering

• Forbedret udskoling, herunder valgfag

• Den åbne skole samt styrket forældresamarbejde og elevinddragelse

• Faglighed og kompetenceudvikling (efteruddannelsesindsats styrkes)

• Teamsamarbejde og –struktur (organisering, planlægning, sparring, 
teamsamarbejde, fælles forberedelse mv.)



LÆRINGSREFORM - EFFEKTMÅL - DATAII

• Data vedrørende karaktergennemsnit i 9. klasseprøver

• Data, der belyser den socioøkonomiske reference af de bundne prøver i 9. 
klasse

• Data vedrørende andel af 9. klasseelever med karakteren 2 eller derover i 
både dansk og matematik

• Data vedrørende resultater af nationale test i dansk og matematik

1. Andel af de allerdygtigste elever i dansk læsning og matematik i de 
nationale test

2. Andel elever, der er gode til dansk læsning og matematik i de 
nationale test

3. Andel af elever med dårlige resultater i dansk læsning og matematik i 
de nationale test uanset social baggrund



LÆRINGSREFORM - EFFEKTMÅL - DATAII

Data vedrørende overgang til og fastholdelse i ungdomsuddannelse:

1. Elevernes uddannelsesstatus ni måneder efter folkeskolens 9. og 10. klasse 
for det samlede skolevæsen

2. Andel af elever, der tre måneder efter afsluttet 9. klasse er påbegyndt en 
ungdomsuddannelse

3. Andel af elever, der 15 måneder efter afsluttet 9. klasse er påbegyndt en 
ungdomsuddannelse

4. Andel af elever, der forventes at fuldføre en ungdomsuddannelse inden for 
6 år efter afsluttet 9. klasse



LÆRINGSREFORM - EFFEKTMÅL - DATAII

• Elevernes læring (læringsmål) skal være omdrejningspunktet i den nye 
længere skoledag

• Udviklingen af teamsamarbejdet mellem medarbejderne til professionelle 
læringsfællesskaber med elevernes læring og læringsmål i centrum for 
samarbejdet

• Den faglige ledelse, hvor skoleledelsen kommer tættere på teamenes 
pædagogiske overvejelser og valg og er med til at understøtte et klart 
fokus på elevernes læring. Udviklingen af skolen som organisation og ledelsens 
rolle som leder af professionelle læringsfællesskaber bliver dermed central

• Forældrenes rolle. Elevernes læring styrkes, når forældrenes ressourcer 
inddrages i skolen - det skal både ske via et fornyet skolehjemsamarbejde og 
ved, at forældrene via skolebestyrelserne er med til at sætte den nye retning 
med fokus på læring og læringsmål for den enkelte skole



LÆRINGSREFORM – VIRTUEL LÆRING II

• Virtuelt samarbejde mellem skolerne om læring og undervisning

• Videobaseret undervisning på tværs af klasser på flere matrikler

• Projektsamarbejde virtuelt og/eller fysisk gennem holddannelse og 
undervisningsforløb på tværs af skolernes matrikler

• Udbud af valgfag i udskolingen inden for entreprenørskab og innovation, som 
er mulig at oprette ved, at 7. klasses børn på tværs af skolerne i Gribskov 
Kommune melder sig til faget

• Det virtuelt baserede projektsamarbejde kan omfatte kommunikation med 
elever internationalt (fokus på kulturforståelse, globalisering og sprog)

• Lærerne samarbejder om fælles forberedelse og underviser på tværs af flere 
klasser, der er lokaliseret på flere matrikler

• Elever kan vælge at flytte til en klasse på en anden skole på grund af 
interesser og elevrelationer 



LÆRINGSREFORM – DEN ÅBNE SKOLE II

• Den åbne skole er en central del af reformen

• Målet med den åbne skole er at skabe et bedre samspil mellem skolerne og 
læringen i det omgivende samfund, så nye læringsmiljøer og læringsformer 
bidrager til en fagligt, pædagogisk og motiverende undervisning

• Eksempler: Hvad er matematik for en tømrer? Hvordan styrer virksomheden 
sin drift? Hvilke sprog tales i en eksporterende virksomhed? Hvordan bruges 
hjemmeside og e-handel til forretningsudvikling?



LÆRINGSREFORM - DEN ÅBNE SKOLE – PARTNERSKABSAFTALER II

• Partnerskab Plus: Virksomheden adopterer en skoleklasse for en årrække og 
gennemfører forskellige aktiviteter med klassen i løbet af hvert år

• Partnerskab: Et længerevarende forløb med forskellige aktiviteter, som 
planlægges af parterne sammen

• Projektsamarbejde: Temauge/projekt. Virksomheden og skolen stiller i 
fællesskab eleverne en opgave

• Fra gang til gang samarbejde: Vejledning og afholdelse af oplæg som en 
integreret del af understøttet undervisning og/eller den fagopdelte 
undervisning/oplæg 



LÆRINGSREFORM – ”BEREGNEREN” II

Case fra Københavns Kommune: ”Beregneren” – måler elevernes faglige 
progression ud fra nationale testresultater

Tre skalaer: 
S-Skala = Sprogforståelse
A-Skala = Afkodning
T-Skala = Tekstforståelse

Fælles for de tre skalaer er: 
Normalområdet er 
0-2000
Normalprogression er 
ca. 100 pr. år.



LÆRINGSREFORM – ”BEREGNEREN”II

• Skolerne kan ikke bedømmes på det elevgrundlag, som de tilfældigvis har 
fået. Men de kan holdes op på hvad de gør med det 

• Progression er den mest reelle målestok for kvalitet og for effekten af 
skolernes indsats 

• De Nationale Test er designet til at være lærerens og lederens pædagogiske 
redskab 

• Der er ingen garanti for at viden i sig selv giver progression; Men alternativet 
er at handle med bind for øjnene



LÆRINGSREFORM –EFFEKTBASERET BUDGETTERINGII

• Effektbaseret budgettering som prioriteringsværktøj

• Børneudvalget tager stilling til forskellige aktiviteter ud fra effekterne og 
ressourceforbruget. Spørgsmålet er:

Hvilke tiltag giver effekt på elevernes læringsresultater?

Eksempler på målsætninger:

• Udvikling af høje forventninger hos den enkelte elev

• Lærernes troværdighed er høj i elevernes øjne

• Styrke lærernes redskaber til at give formativ evaluering

• Hvordan giver man bedre feedback?

• Hvordan fremmes rammerne for gensidig undervisning?



REKRUTTERING AF MEDARBEJDERE II

Udfordring:

Udsagn: Der er et større fagligt fællesskab, herunder muligheder for 
sparring, ved at være på en større skole

62 % af medarbejderne i MED finder, at der er et større fagligt fællesskab, 
herunder muligheder for sparring, ved at være på en stor skole 



REKRUTTERING AF MEDARBEJDERE II

• Alle elever skal 2020 undervises af lærere, som enten har 
undervisningskompetence (tidligere linjefag) fra læreruddannelsen i de fag, 
de underviser i, eller har opnået en tilsvarende faglig kompetence via deres 
efteruddannelse

• Afdæk alle de formelle kompetencer hos Gribskov Kommunes lærere, 
pædagoger og øvrige pædagogiske medarbejdere på skole- og SFO-området

• Synliggørelse af de forskellige uformelle kompetencer samt interessefelter, 
som lærere, pædagoger og øvrige pædagogiske medarbejdere har. Det kan 
eksempelvis være, at en medarbejder har fritidsinteresser, som kan indgå i 
den understøttende undervisning. Af fritidsinteresser kan eksempelvis nævnes 
at medarbejderen virker som træner i en foldboldklub, spiller i et band, taler 
flydende fransk, arbejder med veteranbiler og derfor kan skille og samle en 
motor mv. 



UDSKOLING II

• Udvikling af ungdomsmiljøer med fokus på linjer og valgfag rummer 
udviklingspotentiale

• Samarbejde på tværs af skolernes udskoling 

• Den åbne skole som en central del af udskolingen

• Virtuel fælles udskoling - samarbejde på tværs af skolernes udskoling. 
Fælles forberedelse og fælles undervisning 



AFRUNDING II

• Skoleledelse og skolebestyrelser har stigende udfordringer med økonomi 
og faglighed ved et faldende elevtal 

• Fald i elevtallet sætter jeres nuværende skolestruktur under pres i forhold 
til at kunne levere de faglige mål som I har sat jer

• Hvilke veje er der til udvikling af skolerne?

• Måling af faglig progression
• Arbejde med læringsmål
• Fælles forberedelse i teams 
• Effektmål i forhold til reformen
• Egne udviklingsprojekter


