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Folkeskolereformen 

Folkeskolereformen 

 

   Den 13. juni 2013 blev regeringen, DF, V og K enige om en 
folkeskolereform. Reformen træder i kraft med skoleåret 
14/15, idet tid til faglig fordybelse og lektiehjælp frem til 
næste folketingsvalg bliver obligatorisk for skolerne at tilbyde, 
men et frivilligt tilbud for eleverne. 

 

   Reformen påvirker 5/12 af budget 2014. KL og regeringen har 
forudsat at reformen for det væsentligste kan finansieres ved 
omlægning af opgaver i kommunerne.  

 

   Vi skal derfor i forbindelse med behandling af budget 2014 
finde finansiering af reformen 
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Andre elementer i reformen 

– Flere fagopdelte timer og ny tid til understøttende 
undervisning.   

– Timetallet i dansk, matematik, natur/teknik og musik forhøjes 

– Undervisning i engelsk fra 1. klasse, 2. fremmedsprog fra 
5.klasse og valgfag fra 7. klasse 

– Mere motion og bevægelse svarende til 45 minutter i 
gennemsnit om dagen.  

– Pædagoger og andre medarbejdere med relevante 
kompetencer vil kunne varetage den understøttende 
undervisning. I indskolingen vil pædagoger også kunne 
varetage afgrænsede undervisningsopgaver   

– En række regelforenklinger 

– Mål om fuld kompetencedækning i 2020: 95% af lærerne skal i 
2018 have undervisningskompetence (svarende til linjefag) i 
de fag, de underviser i.  

– Lektiehjælp bliver obligatorisk for skolerne at tilbyde, men 
frivilligt for eleverne at deltage i 
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Timetal 
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Gennemsnitlig 
ugentligt 
minimumstimetal 
som kommunerne 
skal tilbyde 

Gennemsnitligt 
obligatorisk ugentligt 
minimumstimetal for 
eleverne* 

0.-3.klasse 30 timer 28 timer 

4.-6.klasse 33 timer 30 timer 

7.-9.klasse 35 timer 33 timer 



Folkeskolereformen 

– Folkeskolereformen  

 

– del 1. finansiering   

   * timefordelingsplan 

   * omprioritering af lærernes arbejdstid 

   * reduktion af BFO’er og klubbers åbningstid 

      * sammensætning af personalet i understøttende   

                   undervisning 

 

   * forpligtende samarbejde mellem Musikskolen og  

                  folkeskolerne svarende til 2 årsværk 

   * forpligtende samarbejde mellem  

                  Ungdomsskolen og folkeskolen vedr. valgfag 
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Folkeskolereformen  

– 2. del – indhold – ledere og medarbejdere inddrages i 
processen, der påbegyndes august/september 2013 

 

– Hvordan kommer en skoledag, - uge, - år til at se ud 

– Understøttende undervisning 

– Ledelse 

– Lærernes arbejdstid 

– Arbejdsgiverrollen 

– Målfastsættelse / serviceniveau 

– Styring af økonomi og ressourcer 

– Baseline 

– Nye fag  

– Kompetenceudvikling 

– Andre forhold 
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Finansiering af reformen før folketingsvalg 
 – helårseffekt 

– Reformen i hovedtal – før folketingsvalg 

    helårseffekt 
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I mio. kr. 

Reformen kræver 30,7 

Omprioritering af lærernes arbejdstid ( 2,6 lek. mere) -14,8 

Reduceret åbningstid BFO og Klub - 4,9 

DUT - midler -3,5 

Omprioritering af lærernes arbejdstid specialområdet -2,0 

Samlet udgift 5,4 



Finansiering af reformen budget 2014 
 

– Reformen i hovedtal – budget 2014 
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I mio. kr. 

Reformen kræver 12,8 

Omprioritering af lærernes arbejdstid (2,6 lek. mere) -6,2 

Reduceret åbningstid BFO og Klub - 2,0 

DUT - midler -1,5 

Omprioritering af lærernes arbejdstid specialområdet -0,8 

Samlet udgift 2,3 



Finansiering af reformen efter folketingsvalg 
 – fuld indfaset 

– Reformen i hovedtal - når den er fuldt indfaset  
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I mio. kr. 

Reformen kræver 30,1 

Omprioritering af lærernes arbejdstid (2,6 lek. mere) -14,8 

Reduceret åbningstid BFO og Klub - 8,4 

DUT - midler -3,5 

Omprioritering af lærernes arbejdstid specialområdet -2,0 

Samlet udgift 1,6 



Finansiering af reformen 

Andre forhold der kan bidrage på sigt: 

 

– Færre børn i BFO og klubber, hvilket alt andet lige 
medfører færre driftsudgifter 

 

– Forældrebetalingsandelen i BFO 

 

– Ændret skolestruktur med færre klasser (udover de 4,5 
mio. kr., som allerede ligger inde fra august 2015) 
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Folkeskolereformen – finansiering 
Budgetbeslutninger 

Omprioritering af lærernes arbejdstid: 

 

 - For nuværende anvender lærerne i gennemsnit 40,6 %  
svarende til 650 årlige timer af årsnormen til undervisning. 

 

-  2,6 ugentlige undervisningslektioner mere betyder, at lærerne 
fremover i gennemsnit vil anvende 45,6% svarende til 730,6 
årlige timer af årsnormen til undervisning. 

 

- 2,6 ugentlige undervisningslektioner mere       14,8 mio. kr. 

 

   De 14,8 mio.kr. anvendes dels til flere fagopdelte 
undervisningstimer og dels til en del af den understøttende 
undervisning. 
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Folkeskolereformen – finansiering 
budgetbeslutninger 

Reduktion af BFO’er og klubbers åbningstid 

 

– BFO reduktion i åbningstid                                     3,0 mio.kr. 

– Forældrebetaling BFO                                          -0,6 mio.kr. 

– Klubber reduktion i åbningstid                                2,9 mio.kr. 

– Forældrebetaling klub                                          -0,4 mio.kr. 

 

– i alt                                                                     4,9 mio.kr. 

 

   De 4,9 mio. kr. anvendes til finansiering af den understøttende 
undervisning f.eks. ved ansættelse af pædagoger.  

 

    hertil kommer DUT- midlerne og den ekstra kommunale 
medfinansiering på 5,5 mio. kr. (helårseffekt) 
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Folkeskolereformen – finansiering 
budgetbeslutninger 

Understøttende undervisning 

 

– Det er kommunalbestyrelsen, der beslutter 
personalesammensætningen i den understøttende undervisning 

 

Center for skoler og institutioner foreslår: 
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0.-3. kl. 4.-6.kl. 7.-9.kl. 

lærere 47,5% 63,3% 71,25% 

pædagoger 47,5% 31,6% 23,75% 

andre 
kompetencer 

  5,0%    5,0% 5,0 % 



Folkeskolereformen – finansiering 
budgetbeslutninger 

Understøttende undervisning i årsværk. 

 

 

 

 

 

 

 

– omlægning af lærernes arbejdstid finansierer 21,5 
lærerårsværk 

– reduktion i BFO og klubbers åbningstid finansierer 15,8 
pædagogårsværk 

– de resterende årsværk finansieres af DUT-midler og ekstra 
kommunale midler 
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Antal årsværk 

lærere 27,4 

pædagoger 17,5 

andre kompetencer 2,4 



Økonomiske konsekvenser 

Reformen implementeres i to faser 

– Fase 1. Hvor lektiecafe er frivillig for børnene, 
implementeres i skoleåret 2014-15 og 2015-16 

– Fase 2. Implementeres fra  skoleåret 2016-17 og frem. 
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I mio. kr. 2014 2015 2016 2017 

Økonomiske konsekvenser ved reform  
(ved 3 ugentlige lektioner) 2,7 6,5 4,9 2,7 



Serviceniveau og manøvrerum 

 

 

   I beregningerne for 2014 -2015 er der dobbelt bemanding på 
skole og BFO/klub i de timerne for faglig fordybelse og 
lektiehjælp. 

 

    

   Specialundervisningen på skolerne kan finansiere ca. 2 mio. kr. 
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kommunale beslutninger  - finansiering - tidsplan 

26. august: KMB temamøde 

 

27. august: ekstraordinære KFU og SKU møder 

 

28.august – 6. september:  høring hos relevante  parter  

 

16. september: evt. sektorudvalgsmøde 

 

17. september: ekstraordinære KFU og SKU møder - behandling    

                       af høringssvar 

30. september: økonomiudvalgets 2. behandling af budget 2014 

 

7. oktober: kommunalbestyrelsens 2. behandling af budget 2014 
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