
 

 

 

 
Ekspeditions- Mandag og tirsdag 10.00 - 15.00, torsdag 10.00 - 17.00, fredag 10.00 - 13.00 
og telefontid Onsdag lukket 
 

 
 

 

Skolebestyrelser og  
MED-udvalg på folkeskoler og specialskoler 
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Kære skolebestyrelser, MED-udvalg og faglige organisationer. 
 

Tak for udtalelserne til den evalueringsrapport, som VIVE – Det Nationale 
Forsknings- og Analysecenter for Velfærd har lavet om skolestrukturen. 

Børne- og Skoleudvalget har indgående drøftet rapporten og de kommenta-
rer, som I er kommet med. På den baggrund foreslår udvalget at: 
 

1. Skovlunde Skole og Skovvejens Skole får mulighed for at ændre nav-
nene på matriklerne fra hhv. Skovlunde Skole Nord og Skovlunde 

Skole Syd til Skovlunde Skole, afdeling Lundebjerg og Skovlunde 
Skole, afdeling Rosenlund samt fra Skovvejens Skole Vest og Skov-
vejens Skole - Øst til Skovvejens Skole, afdeling Højager og Skovve-

jens Skole, afdeling Egebjerg. Bestyrelserne på de to skoler skal der-
for tage stilling til, om de ønsker at skolens matrikler skifter navn. 

 
2. Uddelegere kompetencen til at fordele ledelsesressourcerne uaf-

hængig af afdelingsstrukturen til distriktsskolelederen (se Bilag A). 
Det vil betyde, at en pædagogisk leder eksempelvis kan være leder af 
0.-6. klasse, og at der derved kan frigøres en pædagogisk leder til at 

være leder af eksempelvis et ressourcecenter. Børne- og Skoleudval-
get ønsker det samme antal pædagogiske ledere som i dag, og at alle 

ledere fortsat har personaleledelse. Det skal fortsat være muligt at 
identificere lederen af henholdsvis indskoling, mellemtrin og udsko-
ling af hensyn til at skabe fælles retning på tværs af Ballerup Kom-

mune. 
 

3. Ændre ledelsesstrukturen i BFO, så de nuværende ressourcer til le-
delse samles på i alt ni BFO-ledere – en på Hedegårdsskolen og to på 
de andre – én på hver skolematrikel (Se bilag B og C). Målet er en 

tydelig ledelsesfunktion med fuldtidsledere også i BFO’en, der indgår i 
skolens ledelsesteam. Det giver bedre vilkår både for de opgaver, der 

er i fritidsdelen og de opgaver, som pædagogerne løser i skoletiden. 
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4. For at understøtte tydelig ledelse omkring pædagogernes arbejde i 

skoletiden foreslår Børne- og Skoleudvalget, at der til stillingsprofi-
lerne for skoleledelserne (styrelsesvedtægtens bilag 10 – se Bilag F) 

tilføjes under den pædagogiske leder (for undervisningsafdeling): 
• Den pædagogiske leder har et tæt samarbejde om de opgaver, 
som pædagogerne løser i skoletiden, med de ledere, der har 

personaleansvaret for pædagogerne. 
Og under BFO-lederen: 

• BFO-lederen har et tæt samarbejde med indskolingslederen 
om de opgaver, som pædagogerne løser i skoletiden. 
  

 
Herudover foreslår Børne- og Skoleudvalget justeringer i ressourcetilde-

lingsmodellen for den specialiserede undervisning. 
 

5. Ressourcetildelingsmodellen for den specialiserede undervisning ju-

steres (Bilag D). Børne- og Skoleudvalget ønsker, at der skal være 
midler på almenskolerne, så indsatser kan iværksættes hurtigt og tid-

ligt. Derfor lægges alle midlerne til støttetimer ud på skolerne, så 
skolerne selv kan anvende dem bedst muligt. I forhold til støttetimer 

over ni timer ugentligt (specialundervisning) lægges såvel visitatio-
nen som økonomien ud på skolerne. Forslaget indebærer derudover, 
at der indføres en enhedstakst, så skolerne selv betaler en del af ud-

giften, når børn visiteres til specialiserede undervisningstilbud. Sam-
tidig lægges et tilsvarende beløb ud på skolerne, så skolerne i stedet 

kan vælge at lave inkluderende indsatser i almenmiljøet, hvis de vur-
derer, at det vil være godt for barnet. Budgetterne lægges ud til sko-
lerne efter en fordelingsnøgle, hvor socioøkonomiske forhold (VIVEs 

model) vægter 50 % og elevtal vægter 50 %. Der kan læses mere i 
Bilag E. 

 

Såfremt det ønskes af høringsparterne, kan forvaltningen uddybe ju-
steringerne i ressourcetildelingsmodellen i forbindelse med fx besty-

relsesmøder, fællesmøder eller lignende. 
 
De ovennævnte forslag kræver alle ændringer i styrelsesvedtægten. Der er 
udarbejdet et forslag til en ændret styrelsesvedtægt (Bilag F). Ud over ret-
telser som følge af ovennævnte forslag er der også en række redaktionelle 
ændringer. 
 
Jeg ser frem til at læse jeres holdning til ovenstående forslag. Jeres hø-
ringssvar skal sendes til Center for Skoler, Institutioner og Kultur:  
int-boern-unge@balk.dk senest den 15. januar 2019. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Peter Als 
Formand for Børne- og Skoleudvalget 
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Bilag vedlagt: 
A. Sag om uddelegering af kompetence til at fordele ledelsesressourcer 

(Børne- og Skoleudvalget den 27. november 2018) 
B. Sag om BFO-ledelsesstruktur (Børne- og Skoleudvalget den 27. no-

vember 2018) 
C. Beskrivelse af BFO-model a 
D. Sag om justering af ressourcetildelingsmodel for den specialiserede 

undervisning (Børne- og Skoleudvalget den 27. november 2018) 
E. Forslag til ny budgetmodel på det specialiserede undervisningsområ-

de 
F. Forslag til ændret styrelsesvedtægt 
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