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Reduktion i timetallet på udskolingen/overbygningen

Dato 21. maj 2012

Forslagsstiller: Administrationen

Revideret dato

Udvalg: ISU
Center: ISC
Politikområde: 663
Udviklingsstrategi: Tema eller plejemærke
Sammenhæng til andre bidrag:
Ændringen vedrører (sæt X)
Effektivisering, afbureaukratisering og digitalisering
Strukturændring
Merindtægter
Servicereduktion (herunder bortfald af tilbud)

X

Udvidelsesbidrag
Beløb i hele kr.

2013

2014

2015

2016

Nuværende budget
Budgetændring

-1.544.100

-3.705.800

-3.705.800

-3.705.800

-8,0

-8,0

-8,0

-8,0

Nyt budget
Ændring i antal
fuldtidsmedarbejdere
1. Status
Høje-Taastrup kommune tildeler i dag timer til udskolingen, 7. + 8.+ 9. klasse, som er
højere

end

Undervisningsministeriets

minimumstimetal,

men

også

Undervisningsministeriets vejledende timetal.
2. Ændringsforslag
Der foreslås at nedsætte timetallet i udskolingen til ministeriets minimumstimetal.
Nedsættelsen foreslås indarbejdet i skolernes ressourcetildeling ved at nedskrive
timetallet.
3. Konsekvenser ved forslaget
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Nedsættelse af elevernes undervisningstimetal til Folkeskolelovens minimumstimetal
medfører en nedgang i timetallet på i alt 10 lektioner ugentlig fordelt med:

1.

·

5 lektioner på 7. årgang

·

3 lektioner på 8. årgang

·

2 lektion på 9. årgang

For borgerne

Alle test og afgangsprøver forudsætter, at eleverne har haft det vejledende timetal for
årgangen. Det vil sige, at de ”Nationale mål” er med udgangspunkt i det vejledende
timetal.
I en tid med store krav om øget faglighed og højere karakterer, må det forventes, at
en nedsættelse af timetallet vil føre til, at forældre vil argumentere for, at det ikke
kan lade sige gøre at nedsætte undervisningstimetallet, uden at det fører til ringere
resultater/lavere karakterer.
En nedsættelse af timetallet kan medføre, at mere tværgående undervisning, fx
temauger, aflyses, idet det kan være vanskeligt at opgøre, hvor mange timer der
knytter sig til de enkelte fag, fx dansk og matematik.
En nedsættelse af timetallet i udskolingen må derfor forventes at blive oplevet som en
serviceforringelse.
Forældres frygt for resultat-/karakternedgang og oplevelse af en mindre spændende
og inspirerende undervisning med helhedstænkning gennem fx temauger kan føre til
øget privatskoletilgang.
2.

For personalet (evt. afskedigelser opgøres i antal)

En nedsættelse af timetallet til minimumstimetallet i udskolingen vil resultere i et
mindre behov for lærerstillinger. En besparelse på ca. 3,7 mio. kr. årligt svarer til ca.
8,0 stillinger, der, hvis der ikke er naturlig afgang, fører til afskedigelser.
3.

På øvrige områder

En nedsættelse af timetallet kan resultere i øgede udgifter til privatskoler, hvis
forældrene af frygt for en ringere folkeskole vælger at flytte deres børn til privatskole,
og disse elevflytninger ikke kan resultere i klassesammenlægninger.
Ligeledes kan en nedsættelse af timetallet resultere i, at det bliver svært at leve op til
kravet, jf. Ungepakke 2, om at 95 % af en ungdomsårgang fortsætter i en
ungdomsuddannelse.
4. Tidshorisont
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Besparelsen kan – givet opsigelsesvarsel m.v. - udmøntes med en effekt på 1-5 måneder
i 2013.
5. Risikovurdering
Hvis der ikke er naturlig afgang, vil en nedsættelse af timetallet i udskolingen resultere i
afskedigelser.
En afskedigelse kan imidlertid koste op til 11 måneders lønudgift, hvilket medfører, at en
beslutning om nedsættelse af timetallet i værste fald først slår igennem i november
2013. Der er i besparelsespotentialet, jf. tabellen, lagt til grund, at besparelsen kan
effektueres med 5 måneders effekt. Der foreligger derfor risiko for, at den i 2013
estimerede besparelse ikke kan realiseres i det angivne størrelsesforhold.
Besparelsen for 2013 og overslagsår er endvidere beregnet med udgangspunkt i
elevtallet pr. 1. marts 2012. Men da skolernes budget tildeles med udgangspunkt i
skoleår, er besparelsespotentialet for så vidt angår skoleåret 2013/14, der vægter med
5/12, et estimat, idet elev- og klassetallet for dette skoleår ikke kendes før 1. marts
2013. Det betyder, at besparelsespotentialet for 2013 (og overslagsår) ændres, hvis
elev- og klassetallet pr. 1. marts 2013 ændres.
En nedsættelse af timetallet kan endvidere medføre, at Høje-Taastrup Kommune får
svært

ved

at

leve

op

til

Ungepakke

2,

hvor

det

forudsættes,

at

elever

er

uddannelsesegnet, og at 95 % af en ungdomsårgang fortsætter i en ungdomsuddannelse.
Hertil kommer, at en evt. øget privatskolefrekvens kan reducere besparelsespotentialet,
hvis der ikke kan ske klassesammenlægninger i takt med flytningerne.
6. Relevante dokumenter
Ingen.
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