
 
 

skema 1 Budgetperioden 2022 - 2025 

 
 

 

Nye tiltag/aktivitetsændringer 
med effektvurderinger og evt. kompenserende finansieringsforslag 

 Forslag nr. ________ 

 

Udvalg:                      Børne- og Familieudvalget 

Afdeling/Område: Dagtilbud og Undervisning 

Udfærdiget den: 

Initialer: 

 

Projektnavn: Vikardækning i fm. linjefagsuddannelse  Funktion: 03.22.01 

Politikområde: 

 

1. Projektbeskrivelse: 

Der ønskes afsat midler til vikardækning i forbindelse med efteruddannelse af lærerne og 

skolepædagoger, så de kan opfylde kravene om linjefagskompetencer eller tilsvarende i de fag de 

underviser i – herunder inklusionsarbejdet.  

Efteruddannelsen af den enkelte ansatte er af varierende længde og omfang, så det er svært, at komme 

med et konkret bud på, hvor meget vikardækning, der er behov for pr. uddannelse.  

 

Det foreslås derfor, at der afsættes en pulje på 1 mio. kr. under Dagtilbud og Undervisning, som bruges 

til at kompensere skolerne i forbindelse med igangsatte uddannelsesforløb. Puljen afsættes i årene 

2022 – 2025.  

2. Beskrivelse af den effekt der forventes opnået af budgetforøgelsen (uddybende og 

dokumenteret beskrivelse): 

Øget dækning af undervisningstimer af lærere med linjefagskompetencer.  

3. Opfølgningsplan på tiltaget: 

Ingen bemærkninger.  

4. Eventuelle kompenserende finansieringsforslag: 

Ingen.  

5. Viden & Strategi’s bemærkninger til forslaget: 

I årene 2014 til 2020 er der udbetalt statslige kompetencemidler til kommunerne til dækning af 

omkostningerne i forbindelse med linjefagsuddannelser. Kompetencemidlerne dækker kun selve 

kursusudgiften, og ikke en eventuel vikarudgift i forbindelse med uddannelsen.  

 

Med udgangen af 2020 resterer der 2,9 mio. kr. af de udbetalte kompetencemidler, som kommunen 

skal bruge inden udgangen af 2025. Uforbrugte midler skal herefter tilbagebetales i 2026.  

FORSLAGETS ØKONOMISKE KONSEKVENSER 

(Beløb i 1.000 kr. ekskl. moms) 

Tekst 2022 2023 2024 2025 Efterfølgende år 

Vikardækning 1.000 1.000 1.000 1.000  

      

      

 



 
 

skema 1 Budgetperioden 2022 - 2025 

 
 

 

Nye tiltag/aktivitetsændringer 
med effektvurderinger og evt. kompenserende finansieringsforslag 

 Forslag nr. ________ 

 

Udvalg: Børne- og Familieudvalget 

Afdeling/Område: Dagtilbud og Undervisning 

Udfærdiget den:18.05.2021 

Initialer: BPS 

 

Projektnavn: To-lærerordning  Funktion: 03.22.01 

Politikområde: 

 

1. Projektbeskrivelse: 

Målet med at anvende tolærerordninger er at styrke elevernes læring og trivsel og at mindske 

segregering af elever med særlige behov. 

 

Ved tolærerordning prioriteres ressourcer til at to undervisere tilkobles en enkelt klasse i udvalgte 

timer. Der er mange måder at anvende en ekstra voksen i undervisningen på. Den ekstra underviser 

kan være direkte undervisende på klassen eller for en gruppe af klassen, eller personen kan indgå i en 

mere understøttende funktion.  

 

Tolærerordningen kan sættes ind på forskellige klassetrin og imødekomme hensynet til de specifikke 

behov en given klasse måtte have. Indsatsen kan målrettes et ønske om faglig progression inden for 

bestemte fag – f.eks. i dansk og matematik, eller den kan tilrettelægges med henblik på at styrke 

elevernes motivation og trivsel gennem anderledes forløb og fokus på relationerne. Tolærerordninger 

kan endvidere anvendes for at kunne indfri behovet for undervisningsdifferentiering, idet 

tilstedeværelsen af to fagpersoner kan give bedre plads og tid til at afdække og tage udgangspunkt i 

alle elevernes forudsætninger og potentialer.  

 

Formålet med tolærerordning har betydning for, hvilke kompetencer ekstralæreren skal besidde. 

Uanset om det er en lærer eller pædagog, som udgør den ekstra ressource i tolærerordningen, så er 

det vigtigt, at personen indgår som en aktiv ressource i undervisningen. Derfor bør den ekstra lærer 

eller pædagog også indgå i planlægning og efterbehandling af undervisningen. 

 

Såfremt ressourcer til to lærerordning ikke på forhånd bindes til bestemte årgange eller indsatser, kan 

der etableres lokale løsninger, der tilgodeser skoler og elevers forskellige behov. På baggrund af 
skolelederenes og medarbejdernes vurdering af de specifikke udfordringer, som de måtte stå med, må 

ressourcerne til den rette form for tolærerordning prioriteres ift. formålet om at øge elevernes faglige 

udbytte i undervisningen, øge deres trivsel og sikre bedre inklusion.  

2. Beskrivelse af den effekt der forventes opnået af budgetforøgelsen (uddybende og 

dokumenteret beskrivelse): 

I ”Forsøg med Tolærerordninger”,1 som var er et stort lod-trækningsforsøg, der blev gennemført i 

skoleåret 2012-2013 med støtte fra Trygfonden og Undervisningsministeriet, blev det slået fast, at 

elevers trivsel og faglige kompetencer kan styrkes ved at have en ekstra voksen tilknyttet klassen. 

                                                             
1 https://childresearch.au.dk/skole/struktur-og-rammer/forsoeg-med-tolaererordning/ 
 

https://childresearch.au.dk/skole/struktur-og-rammer/forsoeg-med-tolaererordning/


 
 
 
 
 
 

 

 

Side 2 af 2 

Forsøget viste blandt andet, at tolærerordningen havde positive og signifikante effekter for elevernes 

læsefærdigheder. Tolærerordningen begrænsede også behovet for yderligere støttetimer i den 

almindelige undervisning og øgede trivslen i klasser, hvor to eller flere af eleverne havde en 

psykiatrisk diagnose.  

 

 

3. Opfølgningsplan på tiltaget: 

 

 

 

4. Eventuelle kompenserende finansieringsforslag: 

 
 

 

5. Viden & Strategi’s bemærkninger til forslaget: 

 

 

 

 

FORSLAGETS ØKONOMISKE KONSEKVENSER 

(Beløb i 1.000 kr. ekskl. moms) 

Tekst 2022 2023 2024 2025 Efterfølgende år 

      

      

      

 



 
 

skema 1 Budgetperioden 2022 - 2025 

 
 

 

Nye tiltag/aktivitetsændringer 
med effektvurderinger og evt. kompenserende finansieringsforslag 

 Forslag nr. ________ 

 

Udvalg: Børne- og Familieudvalget 

Afdeling/Område: Dagtilbud og Undervisning 

Udfærdiget den: 

Initialer: 

 

Projektnavn: Naturvejleder Funktion: 03.22.01 

Politikområde: 

 

1. Projektbeskrivelse: 

Skolerne har fremsat et ønske om, at der ansættes naturvejledere, som skolerne kunne rekvirere i 

forbindelse med ture ud i naturen.  

Der eksisterer allerede en ordning, hvor Dagtilbud og Undervisning betaler 150.000 kr. årligt til 

Ringkøbing Museum, mod at skolerne kan få en naturvejleder med på tur.  

 

Der er skal ansættes en naturvejleder under Dagtilbud og Undervisning. Det er under fag-chefen 

vedkommende skal arbejde. 

2. Beskrivelse af den effekt der forventes opnået af budgetforøgelsen (uddybende og 

dokumenteret beskrivelse): 

FORMÅL: 

1: At understøtte Naturens Rige med et konkret tiltag. 

2: At understøtte den åbne folkeskole. 

3: At børn i RKSK får et kendskab til vores kommunes varierede natur, hvor der både skabes 

læringsrum og kendskab til naturen, samt en oplevelse af hvilke muligheder og oplevelser vores natur 

kan give. 

4: Give en effekt, så børnene gennem deres oplevelser, "blidt kan puffe" til forældrene, så hele familien 

kan opleve vores dejlige natur. 

5: På lang sigt at børnene bliver så glade for naturen i RKSK, at de kommer tilbage efter endt studie. 

FORM: Et eks. på det. 

1: Der skal anskaffes en bus til ca. 30 personer, med hvilken en naturvejleder kan hente børnene og de 

voksne ude på deres skoler. Det skal være gratis at benytte tilbuddet. 

2:Børnene har en hel dag i naturen. Dvs. at alle børn igennem deres skolegang vil få tilbudt 8-10 

forskellige ture ud i naturen. 

3: Naturvejlederen bestemmer form og indhold på dagen. 

4:Naturvejlederen har udstyret der skal bruges til turene. 

5: Forud for turene, får lærerne tilsendt programmet for turen. Så kan man både forberede sig og 

efterbehandle turen. 

 

3. Opfølgningsplan på tiltaget: 

 

 



 
 
 
 
 
 

 

Side 2 af 2 

 

4. Eventuelle kompenserende finansieringsforslag: 

 

 

 

5. Viden & Strategi’s bemærkninger til forslaget: 

 

 

 

 

FORSLAGETS ØKONOMISKE KONSEKVENSER 

(Beløb i 1.000 kr. ekskl. moms) 

Tekst 2022 2023 2024 2025 Efterfølgende år 

      

      

      

 



 
  

skema 1 Budgetperioden 2022 - 2025 

 
 

 

Nye tiltag/aktivitetsændringer 
med effektvurderinger og evt. kompenserende finansieringsforslag 

 Forslag nr. ________ 

 

Udvalg:                      Børne- og Familieudvalget 

Afdeling/Område: Dagtilbud og Undervisning 

Udfærdiget den: 18. maj 2021 

Initialer: BM 

 

Projektnavn: Co-teaching  Funktion: 03.22.01 

Politikområde: 

 

1. Projektbeskrivelse: 

Flere nationale og internationale undersøgelser viser, at Co-teaching understøtter en inkluderende 

pædagogisk praksis i skolens undervisning. Det inkluderende ligger i, at to ligeværdige 

fagprofessionelle - fra henholdsvis almenområdet og et specialiserede skoletilbud – planlægger, 

udfører og evaluerer deres fælles undervisning. Nøgleordene er det tætte samarbejde mellem de to 

fagprofessionelle og deres brug af metoder fra den specialpædagogiske værktøjskasse i den 

almenpædagogiske kontekst. 

Co-teaching skal ses som svaret på, hvordan opgaven med at udvikle Nye veje i form af inkluderende 

læringsmiljøer i skolerne kan løses ved at koble almen- og specialpædagogik i et nyt og ligeværdigt 

samarbejde i relation til børn og unge både med og uden særlige behov. Rationalet bag Co-teaching er 
altså at integrere specialpædagogikken i de almene skoletilbud i de tre distrikter gennem et direkte 

samarbejde om alle børn og unges læring og trivsel. Co-teaching er således en samarbejdsform, som 

kan understøtte udviklingen af Nye veje i den inkluderende skole til gavn for alle børn og unge i 

Ringkøbing-Skjern Kommune. 

Co-teaching som metode er også en kompetenceudviklingsstrategi, som på den ene side kan kvalificere 

udviklingen af inkluderende læringsmiljøer for elevernes og på den anden side opkvalificere de 

fagprofessionelle i deres samarbejde herom. 

2. Beskrivelse af den effekt der forventes opnået af budgetforøgelsen (uddybende og 

dokumenteret beskrivelse): 

Co-teaching handler om at etablere inkluderende læringsmiljøer, hvor to forskellige fagprofessionelle 

rammesætter læreprocesser for en gruppe af elever både med og uden særlige behov. Samtidigt 

forsøger de aktivt at drage nytte af hinandens forskellige kompetencer og viden m.h.p. at skabe 

variation i læringsmiljøet til gavn for alle elever. Målet med Co-teaching er at opnå bedre mulighed for 

at variere læringsprogressionen for den enkelte elev, muliggøre hurtigere hjælp og opnå bedre 

mulighed for at respondere på elevernes individuelle trivsel og læringsbehov, hvilket er helt i tråd med 

Nye veje. 

Det vurderes, at Co-teaching kan understøtte muligheden for at endnu flere børn og unge kan få et 

skole- eller dagtilbud i almenområdet – og dermed formindske segreingen til et specialiseret 

skoletilbud på både den korte og lange bane. 

3. Opfølgningsplan på tiltaget: 

Ingen bemærkninger. 

 



 
 
 
 
 
 

 

Side 2 af 2 

4. Eventuelle kompenserende finansieringsforslag: 

Ingen bemærkninger. 

5. Viden & Strategi’s bemærkninger til forslaget: 

Ingen bemærkninger.  

FORSLAGETS ØKONOMISKE KONSEKVENSER 

(Beløb i 1.000 kr. ekskl. moms) 

Tekst 2022 2023 2024 2025 Efterfølgende år 

      

      

      

 



 
 

skema 1 Budgetperioden 2022 - 2025 

 
 

 

Nye tiltag/aktivitetsændringer 
med effektvurderinger og evt. kompenserende finansieringsforslag 

 Forslag nr. ________ 

 

Udvalg:                       Børne- og Familieudvalget 

Afdeling/Område:   Dagtilbud og Undervisning 

Udfærdiget den: 

Initialer: 

 

Projektnavn: Tilskud til 10’eren - UCRS Funktion: 03.22.01 

Politikområde: 

 

1. Projektbeskrivelse: 

Uddannelsescenter Ringkøbing Skjern (UCRS)har søgt om en forhøjelse af Ringkøbing-Skjern 

kommunes betaling for undervisning af 10. klasses elever i 10’eren.  

 

Administrationen har indledt forhandlinger med UCRS, men er endnu ikke nået til en afklaring.  

 

2. Beskrivelse af den effekt der forventes opnået af budgetforøgelsen (uddybende og 

dokumenteret beskrivelse): 

 

 

 

3. Opfølgningsplan på tiltaget: 

 

 

 

4. Eventuelle kompenserende finansieringsforslag: 

 

 

 

5. Viden & Strategi’s bemærkninger til forslaget: 

 

 

 

 

FORSLAGETS ØKONOMISKE KONSEKVENSER 

(Beløb i 1.000 kr. ekskl. moms) 

Tekst 2022 2023 2024 2025 Efterfølgende år 

      

      

      

 



 
 

skema 1 Budgetperioden 2022 - 2025 

 
 

 

Nye tiltag/aktivitetsændringer 
med effektvurderinger og evt. kompenserende finansieringsforslag 

 Forslag nr. ________ 

 

Udvalg:                      Børne- og Familieudvalget 

Afdeling/Område: Dagtilbud og Undervisning 

Udfærdiget den: 

Initialer: 

 

Projektnavn: SFO - personalenormering Funktion: 03.22.05 

Politikområde: 

 

1. Projektbeskrivelse: 

Til budgetlægningen for 2020 blev det besluttet, at personalenormeringen i skolefritidsordningerne 

skulle nedsættes med 0,12 time pr. normeret barn gældende fra 1. januar 2021.  

Nedsættelse ønskes tilbagereguleret, således at tildelingen igen bliver 1,35 time pr. normeret barn. 

 

Der er ca. 1.300 børn i skolefritidsordning i 2022.  

Opnormeringen giver en merudgift på netto 0,675 mio. kr.  

2. Beskrivelse af den effekt der forventes opnået af budgetforøgelsen (uddybende og 

dokumenteret beskrivelse): 

Normeringen er afgørende for børns trivsel, samt deres mulighed for at opleve tryghed og nærvær fra 

det pædagogiske personale.  

 

 

3. Opfølgningsplan på tiltaget: 

 

 

4. Eventuelle kompenserende finansieringsforslag: 

 

 

5. Viden & Strategi’s bemærkninger til forslaget: 

Hvis forældrebetalingsandelen fastholdes på 55% giver det en takstforhøjelse på ca. 60 kr. pr. måned i 

11 måneder.   

 

 

FORSLAGETS ØKONOMISKE KONSEKVENSER 

(Beløb i 1.000 kr. ekskl. moms) 

Tekst 2022 2023 2024 2025 Efterfølgende år 

Bruttoudgift 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 

- forældrebetaling -825 -825 -825 -825 -825 

Nettoudgift 675 675 675 675 675 

 



 
 

skema 1 Budgetperioden 2022 - 2025 

 
 

 

Nye tiltag/aktivitetsændringer 
med effektvurderinger og evt. kompenserende finansieringsforslag 

 Forslag nr. ________ 

 

Udvalg: Børne- og Familieudvalget 

Afdeling/Område: Dagtilbud og Undervisning 

Udfærdiget den: 

Initialer: 

 

Projektnavn: Tilskud til pasning af egne børn  Funktion: 05.25.10 

Politikområde: 

 

1. Projektbeskrivelse: 

Pr. 1. januar 2019 har forældre med børn i alderen 26 uger til 4 år mulighed for at vælge tilskud til 

pasning af egne børn. 

I de nuværende regler gælder det, at tilskudsperioden minimum skal udgøre 8 uger og maksimum et 

år.  

Det foreslås, at perioden for udbetaling af tilskuddet udvides til maksimalt at udgøre 2 år.  

Det forventes, at udvidelsen kan holdes inden for det afsatte budget.  

 

 

2. Beskrivelse af den effekt der forventes opnået af budgetforøgelsen (uddybende og 

dokumenteret beskrivelse): 

 

 

 

3. Opfølgningsplan på tiltaget: 

De månedlige budgetopfølgninger 

 

 

4. Eventuelle kompenserende finansieringsforslag: 

Ingen bemærkninger. 

 

 

5. Viden & Strategi’s bemærkninger til forslaget: 

Ved indførelse af tilskudsordningen blev der afsat 2 mio. kr. pr. år. 

Der blev udbetalt 1,93 mio. kr. i 2019 og 1,54 mio. kr. i 2020.  

Forventningen til 2021 er et samlet tilskud på ca. 1,3 mio. kr. med de nuværende regler.  

 

 

 

FORSLAGETS ØKONOMISKE KONSEKVENSER 

(Beløb i 1.000 kr. ekskl. moms) 



 
 
 
 
 
 

 

 

Side 2 af 2 

Tekst 2022 2023 2024 2025 Efterfølgende år 

      

      

      

 



 
 

skema 1 Budgetperioden 2022 - 2025 

 
 

 

Nye tiltag/aktivitetsændringer 
med effektvurderinger og evt. kompenserende finansieringsforslag 

 Forslag nr. ________ 

 

Udvalg:                       Børne- og Familieudvalget 

Afdeling/Område:  

Udfærdiget den: 

Initialer: 

 

Projektnavn: Sproglig udvikling af 3 – 6 årige  Funktion: 05.25.10 

Politikområde: 

 

1. Projektbeskrivelse: 

Leg og lær med literacy og numeracy 

I Ringkøbing-Skjern Kommune har vi, for at understøtte en tidlig indsats i forhold til sprogligudvikling 

på 3 – 6 årsområdet igangsat projektet Literacy og numeracy.   

 

Literacy og Numeracy tager udgangspunkt i børns leg og nysgerrighed i forhold til sprogligudvikling i 

en praktisk kontekst.  

 

Literacy er menneskets kompetence til at afkode, forstå og anvende tegn som for eksempel bogstaver, 

tal, diagrammer, grafer, tegning og billeder. En forudsætning for literacy er talesprog og pragmatisk 

forståelse af hvordan sproget bruges i samspil med andre. 

Numeracy er kompetencen til at vurdere, anvende, fortolke og kommunikere information og ideer 

med matematik for at kunne engagere sig i og klare de udfordringer, der løbende opstår i livet. 

 

For at understøtte den praktiske del og pædagogernes arbejde med sprogligudvikling er der udviklet 

tre inspirationskasser til børnehaverne og 0. klasse.  

 

Kasserne indeholder forskellige materialer med fokus på den legende, undersøgende og praktiske 

tilgang til læring og udvikling af sprog i forskellige kontekster inde for tre hovedemner:  

 

1. Literacy  

2. Numeracy  

3. Natur, udeliv og science  

 
Udvikling og udbredelse 

Vi vil gerne sikre udbredelsen og en implementering af Literacy og numeracy, så flere dagtilbud og 

skoler får muligheden for at blive en del af projektet. Ligeledes sikre at Literacy og numeracy bliver en 

del af det daglige læringsmiljøet ved kontinuerlige opfølgninger.  

Udvikle en faglig sammenhæng mellem dagtilbud og 0.klasse for at understøtte en faglig progression, 

som er ensartet, og genkendelig for børnene. 

Udvikle og styrke forældre samarbejdet i forhold til sproglig indsats i dagtilbud og 0. klasse samt i 

overgangene mellem 0.klasse og dagtilbud.      

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

 

 

Side 2 af 2 

2. Beskrivelse af den effekt der forventes opnået af budgetforøgelsen (uddybende og 

dokumenteret beskrivelse): 

Det vurderes, at med Literacy og numeracy kan vi forvente en sproglig udvikling på 3 – 6 års området. 

Vi kan sikre en fagligsammenhæng og hermed en faglig progression i børnenes sprogligeudvikling.  

 

3. Opfølgningsplan på tiltaget: 

Ingen bemærkninger. 

 

4. Eventuelle kompenserende finansieringsforslag: 

Ingen bemærkninger. 

 

5. Viden & Strategi’s bemærkninger til forslaget: 

Børne- og Familieudvalget har med virkning fra 1. januar 2021 afsat 1,5 mio. kr. til sproglig udvikling 

af børn i aldersgruppen 0 – 3 årige. Beløbet bruges primært til ansættelse af 2 tale/hørekonsulenter. 

Herudover sker der en opkvalificering af de øvrige tale/hørekonsulenter samt pædagoger og 

dagplejere opkvalificeres i brug af SprogTrappen.  

 

 

 

FORSLAGETS ØKONOMISKE KONSEKVENSER 

(Beløb i 1.000 kr. ekskl. moms) 

Tekst 2022 2023 2024 2025 Efterfølgende år 

      

      

      

 



 
 

skema 1 Budgetperioden 2022 - 2025 

 
 

 

Nye tiltag/aktivitetsændringer 
med effektvurderinger og evt. kompenserende finansieringsforslag 

 Forslag nr. ________ 

 

Udvalg:                       Børne- og Familieudvalget 

Afdeling/Område:   Dagtilbud og Undervisning 

Udfærdiget den: 

Initialer: 

 

Projektnavn: Institutioner med delt ledelse Funktion: 05.25.10 

Politikområde: 

 

1. Projektbeskrivelse: 

Pr. 1. august 2021 er der på Dagtilbud og Undervisning's område 5 skolefritidsordninger og 5 

dagtilbud, som modsat de øvrige skolefritidsordninger og dagtilbud kører med "delt ledelse".  

Det drejer sig om skolefritidsordningerne og dagtilbuddene i: Faster, Hee, Stauning, Ådum og 

Troldhede.  

Begrebet "delt ledelse" betyder,  

 at de tildelingsmæssigt deler lederen, modsat øvrige skolefritidsordninger og dagtilbud, 

som tildelingsmæssigt får tildelt en hel lederstilling pr. enhed. 

 at der bliver lavet et vægtet børnetal ud fra alle børnene i dagtilbuddet (børnehave- og 

vuggestuebørn) og i skolefritidsordningen, når det skal afgøres om enheden er under 

minimumsnormeringen. 

Ovenstående betyder, at de tildelingsmæssigt får mindre tildelt end de øvrige 

skolefritidsordninger og dagtilbud. Både når det drejer sig om tildelingen af budget til dækning 

af lederlønnen, og når det drejer sig om tildeling ud fra principperne om 

minimumsnormeringen. Det sidste gælder dog kun de 5 skolefritidsordninger. I 2021 er der 7 

andre skolefritidsordninger, som budgettildeles ud fra minimumsnormeringen på 59 børn.  

De økonomiske konsekvenser ved at ligestille de 5 skolefritidsordninger og dagtilbud 

tildelingsmæssigt med de øvrige enheder er følgende: 

Ændring af den ledelsesmæssige tildeling 

 
Ekstratildeling Ekstratildeling 

Hele 1.000 kr. skolefritidsordning børnehus 

Faster  68 62  

Hee 100  94  

Stauning 80  73  

Ådum 82  77  

Troldhede 74  66  

I alt brutto 404  372  

- forældrebetaling -224  -92  

I alt netto 180  280  

Ændring af tildeling til skolefritidsordningerne efter principperne om 

minimumsnormering 



 
 
 
 
 
 

 

 

Side 2 af 2 

 
Ekstratildeling 

Hele 1.000 kr. op til 59 børn 

Faster 452 

Hee 218 

Stauning 356 

Ådum 548 

Troldhede 411 

I alt brutto 1.985 

- forældrebetaling -1.092 

I alt netto 893 

 

 

 

 

2. Beskrivelse af den effekt der forventes opnået af budgetforøgelsen (uddybende og 

dokumenteret beskrivelse): 

 

 

 

3. Opfølgningsplan på tiltaget: 

 

 

 

4. Eventuelle kompenserende finansieringsforslag: 

 

 

 

5. Viden & Strategi’s bemærkninger til forslaget: 

Gennemføres ændringerne vil forældrebetalingstaksten for børn i skolefritidsordninger stige 

med ca. 95 pr. pr. måned i 11 måneder. Ændringen af forældrebetalingstaksten for børn i 

børnehaver vil være meget begrænset.  

 

 

 

 

FORSLAGETS ØKONOMISKE KONSEKVENSER 

(Beløb i 1.000 kr. ekskl. moms) 

Tekst 2022 2023 2024 2025 Efterfølgende år 

Bruttoudgift 2.761 2.761 2.761 2.761 2.761 

- forældrebetaling   -1.408 -1.408 - 1.408 -1.408 -1.408 

Nettoudgift 1.353 1.353 1.353 1.353 1.353 

 



 
 

skema 1 Budgetperioden 2022 - 2025 

 
 

 

Nye tiltag/aktivitetsændringer 
med effektvurderinger og evt. kompenserende finansieringsforslag 

 Forslag nr. ________ 

 

Udvalg:                      Børne- og Familieudvalget 

Afdeling/Område: Dagtilbud og Undervisning 

Udfærdiget den: 

Initialer: 

 

Projektnavn: Forbedret rengøringsstandard Funktion: 03.22.01 

Politikområde: 

 

1. Projektbeskrivelse: 

Med baggrund i de erfaringer man har gjort sig med ekstra rengøring, som følge af covid-19 

restriktionerne har Fag-MED fremsendt ønske om afsættelse af midler til en forbedret 

rengøringsstandard.  

 

2. Beskrivelse af den effekt der forventes opnået af budgetforøgelsen (uddybende og 

dokumenteret beskrivelse): 

Mere trivsel og mindre sygdom.  

 

3. Opfølgningsplan på tiltaget: 

Ingen bemærkninger. 

4. Eventuelle kompenserende finansieringsforslag: 

Ingen bemærkninger. 

 

5. Viden & Strategi’s bemærkninger til forslaget: 

Det er ikke muligt, at beregne udgiften til en forbedret rengøringsstandart, uden at fastlægge den 

nuværende rengøringsstandard. Derfor henstilles der til, at der sker en kortlægning af den ønskede 

rengøringsstandard, inden der afsættes ekstra midler til den enkelte enhed.  

 

Udgifterne som følge af covid-19 restriktionerne i perioden 1. august – 31. december 2020 omregnet 

til et helt år udgør ca. 4 mio. kr. Udgifterne fordeler sig dog meget uens på den enkelte aftaleenhed.  

 

 

 

FORSLAGETS ØKONOMISKE KONSEKVENSER 

(Beløb i 1.000 kr. ekskl. moms) 

Tekst 2022 2023 2024 2025 Efterfølgende år 

      

      

      

 


