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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: Co-teaching og to-lærerordning  Funktion: 03.22.01 

Politikområde: 

 

1. Projektbeskrivelse: 

Målet med at anvende co-teaching eller to-lærerordninger er at styrke elevernes læring og trivsel samt 

at formindske segregeringen til specialiseret skoletilbud. Det er også en 

kompetenceudviklingsstrategi, som både kan kvalificere udviklingen af inkluderende læringsmiljøer 

for eleverne og samtidigt opkvalificere de fagprofessionelle i såvel det almene som det 

specialisererede område. 

Ved co-teaching og to-lærerordninger prioriteres ressourcer til at to undervisere tilkobles en enkelt 

klasse i udvalgte timer. De to undervisere planlægger, gennemfører og evaluerer undervisningen 

sammen og bidrager med hver deres faglige og personlige forskellighed i undervisningsopgaven. Dette 

giver mulighed for flere fleksible måder at organisere undervisningen på og imødekomme børnenes 
forskelligheder. Endvidere kan det fremme de fagprofessionelles videndeling og styrke udviklingen af 

mellemformer. 

To-lærerordning 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. To-lærerordninger og co-teaching kan indfri behovet for 

undervisningsdifferentiering, idet tilstedeværelsen af to fagprofessionelle kan give plads og tid til at 

kende og tage udgangspunkt i den enkelte elevs forudsætninger og potentialer.  

Formålet med co-teaching eller to-lærerordninger har betydning for, hvilke kompetencer den ”ekstra” 

fagprofessionelle skal besidde, derfor kan duoen fx bestå af en lærer og en pædagog eller af to lærere. 

Uanset om det er en lærer eller en pædagog, som udgør den ekstra ressource, så er det vigtigt, at 

personen indgår som en aktiv ressource i undervisningen.  

Ved co-teaching integreres specialpædagogikken og almenpædagogikken gennem et tæt og 

ligeværdigt samarbejde om alle børns læring og trivsel. Her er samarbejdsformen kendetegnet ved, at 

en almenlærer og en lærer/ressourceperson med specialpædagogisk viden har fælles ansvar for 

undervisningen og alle elevers læring og trivsel. Man søger aktivt at drage nytte af hinandens 

forskelligheder – fagligt såvel som personligt. I planlægningen og gennemførelsen søger man at 

håndtere elevernes forskellighed, så undervisningen kommer til at rumme fagligt og socialt 

udfordrende rammer for alle i fællesskabet. I co-teaching arbejder man med udgangspunkt i seks 

forskellige praksistilgange, der indgår som en rotationsmodel. De seks tilgange danner rammerne for 

overvejelser om, hvordan undervisningen i en klasse med co-teaching bør være. Co-teaching er således 

et eksempel på en mellemform, der understøtter udbredelsen af de specialpædagogiske værktøjer i 

den almene skolekontekst. 

 



 
 
 
 
 
 

 

 

Side 2 af 2 

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

dokumenteret beskrivelse): 

Der findes både forskning, der viser, at to-lærerordninger gavner eleverne fagligt og øger trivslen i 

klassen; samt forskning der viser, at co-teaching i samarbejdet mellem almen- og specialområdet har 

en positiv effekt på elevernes faglige og sociale trivsel og læringsprogression. 

Med henblik på at understøtte implementeringen af Nye veje foreslås der i perioden 2022-2025 afsat 

5,0 mio. kr. i 2022 henholdsvis 2,5 mio. kr. i overslagsårene til udvikling af co-teaching forløb og to-

lærerordninger i de tre distrikter og på det specialiserede område. Ressourcerne fordeles årligt efter 

en fælles ansøgning via en pulje til de skoler i almen- og specialområdet, som ønsker at igangsætte 

lokalt udviklingsarbejde med henblik på at etablere inkluderende læringsfællesskaber i almenområdet 

med understøttelse af specialpædagogiske kompetencer og viden. 

3. Opfølgningsplan på tiltaget: 

Udviklingsprojektet evalueres hvert år i forbindelse med en ny ansøgningsrunde. 

 

4. Eventuelle kompenserende finansieringsforslag: 

Ingen bemærkninger. 

 

5. Viden & Strategi’s bemærkninger til forslaget: 

I forbindelse med finansloven for 2020 er det besluttet, at yde et generelt økonomisk løft af 

Folkeskolen. Ringkøbing-Skjern kommune modtog som følge heraf 4 mio. kr. i 2021. Beløbet forventes 

at udgøre 5,6 mio. kr. i 2022 stigende til 8 mio. kr. i 2023 og fremefter.  

FORSLAGETS ØKONOMISKE KONSEKVENSER 

(Beløb i 1.000 kr. ekskl. moms) 

Tekst 2022 2023 2024 2025 Efterfølgende år 
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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.  

Den nuværende betaling fra Ringkøbing-Skjern Kommune har nok kunnet dække de direkte 

elevafhængige omkostninger men har ikke kunnet give et tilfredsstillende bidrag til finansieringen af 

overheadudgifter så som ledelse, administration, IT og ejendomsdrift. 

 

Forhandlingerne med UCRS er endnu ikke nået til en afklaring, men der er en forventning om, at 

udgifterne kan stige med op til 1 mio. kr. om året. 

 

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

dokumenteret beskrivelse): 

 

UCRS har varetaget undervisningen af 10. klasse igennem en årrække med gode resultater i form af 

løfteevne og overgang til ungdomsuddannelser – herunder erhvervsuddannelser. En aftale med UCRS 

vil sikre, at Ringkøbing-Skjern Kommune fortsat har et godt tilbud til de elever, som efter 9. klasse har 

behov for yderligere faglig kvalificering og afklaring af uddannelsesvalg for at kunne gennemføre en 

ungdomsuddannelse. 

3. Opfølgningsplan på tiltaget: 

 

 

 

4. Eventuelle kompenserende finansieringsforslag: 

 

 

 

5. Viden & Strategi’s bemærkninger til forslaget: 
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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:  

Udfærdiget den: 

Initialer: 

 

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

Politikområde: 

 

1. Projektbeskrivelse: 

Projektet indeholder tre dele:  

a) Leg og lær med Literacy og Numeracy 

b) Tidligsprogindsats for flersprogede børn 

c) Efteruddannelse med særlig fokus på børns sprogudvikling 

a. Leg og lær med Literacy og Numeracy 

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

på 3 – 6 årsområdet igangsat projektet Literacy og Numeracy.   

 

Literacy og Numeracy tager udgangspunkt i børns leg og nysgerrighed i forhold til sproglig udvikling 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 sproglig udvikling er der udviklet 

tre inspirationskasser til dagtilbuddene 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: Literacy, 

Numeracy, Natur-udeliv og science.  

 

Vi vil gerne sikre udbredelsen og en implementering af Literacy og Numeracy, så flere dagtilbud og 0. 

klasser får muligheden for at blive en del af projektet, samt sikre, at Literacy og Numeracy bliver en del 

af det daglige leg og 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 forældresamarbejdet i forhold til sproglig indsats i dagtilbud og 0. klasse samt i 

overgangene mellem dagtilbud og 0. klasse. 

 

Det ansøgte beløb vil sikre, at alle dagtilbud og 0. klasser kan rekvirere materialet som understøtter 

medarbejdernes arbejde med Literacy og Numeracy. Ligeledes vil medarbejderne blive fagligt 
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understøttet i deres daglige arbejde med sproglig udvikling. Denne understøttelse vil blive planlagt 

individuelt i et samarbejde mellem fagkonsulenten og dagtilbuddet/skolen.  

 
Citat fra børnehave som har arbejdet målrette med Literacy og Numeracy: 

Sproglige udvikling – sprogvurdering på tosproget pige som ikke kendte begreberne. Gået fra 20 til op over 50. Dette er sket i 

perioden fra december til juni. Anden sprogvurdering på tosproget siger det samme også med bogstavsgenkendelse. 

 

b. Tidligsprogindsats for flersprogede børn 

I flere af kommunes dagtilbud er der en stor andel af flersprogede børn og det opleves, at det kan være 

svært at løfte den vigtige opgave med at modtage nye flersprogede børn og forældre som ikke kan 

sproget endnu. Det pædagogiske personale efterspørger derfor viden om flersprogede børn, kulturer 

og det vigtige forældresamarbejde, så de har den fornødne viden og redskaber til at modtage et nyt 

flersprogede barn i dagtilbuddet.  

For at øge det pædagogiske personales viden om flersprogede børn og deres familier, er der et ønske 

om 8 timers kurser med Jonna Rud Jensen, som er tidligere tosprogs-konsulent ved Holstebro 

Kommune og som nu holder foredrag og kurser om og til flersprogede. Kurserne giver redskaber og 

viden om arbejdet i dagtilbuddet med flersprogede familier. Det foreslås, at kurserne afholdes for 

pædagogiske personaler i de forskellige distrikter. 

c. Efteruddannelse med særlig fokus på børns sprogudvikling 

Sprog og kommunikation spiller en stor rolle for barnets trivsel, og det har afgørende betydning for en 

række væsentlige forhold. Det giver muligheden for at udtrykke sig, danne relationer, indgå i 

fællesskaber og indsamle viden. Forskning viser, at den tidlige sprogtilegnelse spiller en rolle for 

barnets læring på sigt – hvordan de klarer sig i skolen og i livet. 

Personalet i dagtilbuddene efterspørge en større kapacitetsopbygning om sprogtilegnelse og 

sprogudvikling. En høj faglig viden om den sproglige opmærksomhed i hverdagen er vigtig for arbejdet 

med børns tilegnelse af sprog.  

I nogle dagtilbud er der allerede uddannede sprogvejledere, som kollegaerne i hverdagen kan spørge, 

når de oplever tvivl om et barns sprogudvikling. Muligheden for sparring og refleksion med en kollega, 

har stor betydning for den målrettede sprogindsats. Der ønskes derfor afsat en pulje, så flere af 

kommunens dagtilbud har mulighed for at få uddannet deres egen sprogvejledere. For at bidrage til en 

god sprogudvikling for alle børn, vurderes det, at puljen bør have et omfang, så cirka 15 pædagoger 

kan uddanne sig til sprogvejledere eller tage et pædagogisk diplommodul i sprog. 

 

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

dokumenteret beskrivelse): 

Det vurderes, at en forøgelse af antallet af sprogvejledere, vil give øget fokus på sprog til gavn for det 

enkelte barns sprogudvikling, og senere skoleforløb. Sprogvejledere får i deres uddannelse også viden 

om indsatser for flersprogede børn, som kan være med til at løfte sprogudviklingen hos denne gruppe 

af børn. Det vil også give det enkelte distrikt en forøget kapacitetsopbygning, hvor dagtilbud som ikke 

har en sprogvejleder kan få sparring fra sprogvejledere fra nærliggende dagtilbud. 

Ligeledes er vurderingen, at flersprogede børn vil have gavn af, at det pædagogiske personale får en 

større viden om samarbejdet med flersprogede familier. Kurset med Jonna Rud Jensen kan give det 
pædagogiske personale en større viden om formidling til flersprogede familier, mødet med den danske 

kultur, samarbejdet om barnets sprogudvikling og dermed styrke de flersprogede børn, så de er godt 

rustet sprogmæssigt, når de starter i skole. 
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Literacy og Numeracy kan understøtte dagtilbuddene og 0. klasserne med inspiration og faglig 

kontinuitet i et samarbejde med fagkonsulenter og hermed bidrage til tidlige indsats og sammenhæng 

i børnenes sproglige udvikling. 

 

Forskning viser, at barnets tidlige sprogtilegnelse kan kædes sammen med deres læsefærdigheder i 

skolen. Et godt sprog har betydning for børns relationer og socialisering, og kan dermed også have en 

inkluderende effekt. 

 

3. Opfølgningsplan på tiltaget: 

Ledelsen på dagtilbud- og skoleområdet, kan byde ind på denne understøttelse af deres parksis i 

forhold til sproglig udvikling. Dagtilbuddene og skolerne vil bliver fulgt af distriktsledelsen i de enkelte 

distrikter i forhold til, hvordan de igangsætter mulighederne.  

 

4. Eventuelle kompenserende finansieringsforslag: 

Byrådet besluttede i 2018 at afsætte 1,5 mio. kr. årligt til en tidlig indsats, der skal understøtte de 0 - 6 

årige børns læring og trivsel. Fra 2023 vil der blive brugt cirka 1,3 mio. kr.  og dermed frigøres der 

årligt 200.000 kr., som kan være med til at finansiere dette projekt. 

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 

Literacy og numeracy 250     

Kursus om flersproget 

familier 

 

100 

    

Sprogvejleder hele  

uddannelsen et modul 

om året 

200 200 200 200 200 

Finansiering fra 

eksisterende pulje 

 -200 -200 -200 -200 

I alt 550 0 0 0 0 
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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 
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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 
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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 

 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 

      

      

 


