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Bilag 4: Rammer for undervisningens ordning 
(Ressourcetildeling) 

Ressourcetildeling 
 

Elevantal 

Ressourcetildelingsmodellen tildeler midler til minimum 22 elever i hver klasse på alle skoler. Dog sker 

tildelingen ud fra et princip om, at der kun gives midler til en ny klasse, hvis skolen har det optimale 

klasseantal på årgangen. Der tages i modellen således højde for, om skolen i stedet kunne have valgt at 

samle eleverne i færre klasser indenfor lovgivningens rammer om max 28 elever pr. klasse ved 

skoleårets start. Mens 22 elever udgør minimumstildelingen, er der i modellen også indlagt en 

maksimumstildeling på 26 elever. Maksimumtildelingen udløser en tildeling pr. elev, når der er 23-26 

elever i en klasse.  

 

Eksempel: Har en skole 52 elever på en årgang kan skolen indenfor lovgivningens rammer have de 52 

elever fordelt på 2 klasser med 26 elever i hver. Skolen kunne også vælge at have 3 klasser på årgangen 

med henholdsvis 17, 17 og 18 elever. Dvs. er der 52 elever på en årgang gives der til 2 klasser – selvom 

skolen har valgt at have 3 klasser på årgangen. 

 

Indskolingsmodel 

Til indskolingen tildeles der midler til en samordnet indskoling, hvor der skal deltage pædagogisk 

personale i undervisningen i 20 lektioner pr. spor fra 0.-3. klasse.  

 

Parametre for tildeling 

Ressourcetildelingsmodellen tager udgangspunkt i en tildeling pr. elev, hvor der er lagt følgende 

parametre ind: 

 

 Timetal jf. folkeskoleloven på alle klassetrin på alle skoler, 30 timer til indskoling, 33 timer 

til mellemtrin og 35 timer til udskoling.  

 Indskolingstimer (10 timer pr. elev) 

 Tildeling til Administration: 800 timer + 4 timer/elev + for specialfunktioner (80 timer pr. 

special- eller modtageklasse) 

 Fast tildeling til små skoleafdelinger på 5.951 timer 

 Minimumstildeling til 22 elever i klasserne på alle skoler 

 Maksimumstildeling til 26 elever i klasserne på alle skoler 

 Budget til øvrige udgifter til faktisk elevtal 

 Specialpædagogisk bistand op til 9 timer (0-3. klasse 5 timer pr. elev, 4.-6. klasse 4 timer 

pr. elev, 7.-9. klasse 3 timer pr. elev) 

 1 undervisningstime = 652 kr. (2017-niveau) 

 

  

Fast tildeling til små skoleafdelinger (Blenstrup og Ravnkilde) 
Der gives en fast tildeling til de små enheder fastsat på baggrund af følgende parametre: 
- 4 klasser med 22 elever (dvs. i alt til 88 elever) 
- Indskolingsmidler til 3 klasser 
- Fast tildeling til administration: 800 timer + 4 timer pr. elev (til 88) 
- Inklusionsindsatser op til 9 timer jf. parametre i de 3 modeller  

Den faste til de små enheder svarer til 5.951 timer 
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Forbrugsudgifter, rengøring og pedel 

Forbrugsudgifterne fastlægges på baggrund af gennemsnittet af de enkelte skolers konkrete 

forbrugsudgifter de seneste tre år. Resten af budgettet er fordeles efter antal kvadratmeter. 

 

Midler til undervisningsmidler og andet 

Disse midler til tildeles skolerne pr. elevtal. Der gives 3.39176 kr. (2017-niveau) pr. elev i 0.-9. klasse og 

det dobbelte pr. elev i 10. klasse. 

 

Midlerne skal dække alle udgifter vedr. undervisningsmidler, inventar, lejrskole, indvendig 

vedligeholdelse, skolebod (mælkesalg), gæstelærer, timedagpenge m.v. 

 

Materialer til skolebibliotek (PLC)  

Der gives en fast grundtildeling på 16.610 kr. til alle skoler og de resterende midler fordeles efter elevtal. 

(262 kr. pr elev i 2017-niveau) 

 

Ressourcetildeling til kommunes specialklasser 

Specialklasse, generelle 143.800 kroner pr. elev 

AK-klassen 276.100 kroner pr. elev 

Ak-klassen, Skoven 336.700 kroner pr. elev 

 

Ovenstående er i 2017-niveau. Tildeling pr. elev fremskrives med de af Byrådets besluttede 

fremskrivningsprocenter. På baggrund af svingende elevtal foretages der engang årligt, den 5.september, 

en regulering af modellen på undervisningsdelen, således at skolerne tildeles ressourcer i forhold til det 

aktuelle elevtal. 

 

Timetal og timefordelingsplan  

Skolerne skal leve op til det lovpligtige timetal. 

 

Skolesvømning 

Skolesvømning tildeles i 2 lektioner (60 timer) inkl. evt. transporttid på 4. eller 5. klassetrin. 

 

Klassedannelse 

Den enkelte skole fastsætter selv klassedannelsen ud fra elevtal og ressourcetildelingen og under 

hensyntagen til lovgivning herom. Dog skal Børne- og Familieudvalget godkende, hvis elevtallet 

overstiger 28 ved skoleårets start. Ydermere skal Børne- og Familieudvalget altid orienteres, hvis 

elevtallet i en klasse overstiger 28 i løbet af skoleåret, herunder skolens tiltag for at håndtere dette.  

 

10. klasse  

Undervisningstilbud i 10. klasse gives i henhold til Folkeskoleloven.  
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Lejrskole 

Lejrskole afholdes en gang i 1.- 6. klasse. Ressourcer hertil er indeholdt i beløb til konto andet.  

 


