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Beslutning: Udmøntning af midler til generelt løft af folkeskolen
Sagsnr. i ESDH:
20/8463
Beslutningskompetence: Udvalg for skole og ungdomsuddannelse
Beslutningstema
Udvalg for skole og ungdomsuddannelse bedes beslutte fordeling af puljen til et generelt løft af
folkeskolen i Furesø Kommunes skolevæsen i 2020.
Sagsfremstilling
Pulje til generelt løft af folkeskolen
Regeringen og aftalepartierne bag finansloven for 2020 har besluttet at styrke folkeskolen, og har
afsat 275 millioner kroner i 2020, 400 mio. kr. i 2021, 550 mio. kr. i 2022 og 807 mio. kr. fra 2023
og frem i en pulje til løft af folkeskolen.
De 275 mio. kr. i 2020 gives som et tilskud til landets 98 kommuner, og midlerne fordeles til
kommunerne efter den enkelte kommunes elevtal i 0. – 9. klasse i skoleåret 2018 -2019. Furesø
Kommunes andel i 2020 udgør 2,5 mio. kr. Der er ikke taget stilling til fordelingen af midlerne fra
2021 og frem.
Vilkåret for anvendelse af puljen er, at den skal anvendes til ansættelse af flere lærere i folkeskolen,
herunder til løn- og pensionsudgifter samt i mindre omfang til afledte udgifter ift. de ansatte lærere
til f.eks. IT-udstyr. Det er en betingelse for modtagelse af tilskud fra puljen, at tilskuddet kommer
oven i kommunens vedtagne budget for 2020.
Forvaltningen foreslår, at kommunens andel af puljen i 2020 fordeles med 1,5 mio. kr. til fordeling
mellem skolerne, og 1 mio. kr. til bemanding af ”Boblen”. De 1,5 mio. kr. til skolerne svarer til
5/12-dele af det beløb, som er afsat i 2021, hvor Furesø Kommunes andel af puljen forventes at
blive 3,6 mio. kr.
Fordeling af puljen til generelt løft af folkeskolen mellem skolerne i Furesø
Forvaltningen foreslår, at 1,5 mio. kr. af puljen til løft af folkeskolen fordeles mellem skolerne
således, at halvdelen af puljen fordeles til skolerne efter elevtallet i almenområdet, og at den anden
halvdel fordeles efter andelen af elever som opfylder mindst tre af de socioøkonomiske kriterier.
Det er forvaltningens vurdering, at en fordeling af puljen efter de principper dels er i tråd med de
intentioner, som det rådgivende arbejdsudvalg om skole- og daginstitutionsdistrikter havde ift.
idéen om at give skoler med en høj andel af børn fra familier i udsatte positioner bedre økonomiske
forudsætninger for at lave skole målrettet deres børnegruppe. Dels muligheden for at understøtte
alle skolernes arbejde med forskellige faglige og sociale fællesskaber gennem f.eks. holddeling og
tolærerordninger m.m.
I vedlagte bilag fremgår fordelingen af puljen ift. kommunens skoler efter ovenstående principper.
Til orientering og sammenligning med ovenstående principper for fordeling af puljen, har
forvaltningen i bilaget ligeledes indarbejdet eksempler på fordeling af puljen efter andre principper.
Forvaltningen foreslår, at puljen også fremover fordeles efter ovenstående principper.
Bemanding af ”Boblen”
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Forvaltningen foreslår, at der afsættes 1 mio. kr. af puljen i 2020 til bemanding af ”Boblen”, som en
engangsfinansiering til bemandingen. På mødet den 15. januar 2020 godkendte udvalget en
indstilling om udmøntning af de yderligere ressourcer (i alt 1 mio. kr.) til inklusionsindsats i
almenområdet, som blev afsat på Budget 2020, hvoraf 0,25 mio. kr. blev besluttet anvendt til
etablering og drift af ”Boblen”. ”Boblen” er et tilbud målrettet elever, der i en kortere eller længere
periode har brug for et særligt skærmet tilbud uden for almenområdet på et tidspunkt, hvor der ikke
er plads i de relevante specialtilbud, og et tilbud for særligt udfordrede elever, som f.eks. har brug
for et midlertidigt solisttilbud, eller elever med en adfærd, der kræver medarbejdere med ganske
særlige kompetencer.
Det er forvaltningens vurdering, at udmøntningen af 1 mio. kr. fra puljen til løft af folkeskolen til
bemanding af ”Boblen” vil være i overensstemmelse med vilkårene for puljen, og samtidig
understøtte de tidligere beslutninger i udvalget og det strategiske arbejde ift. at etablere interne
specialtilbud i Furesø Kommune så tæt på almenområdet som muligt. Der er med budgetforslaget
USU 1 endvidere lagt op til, at en udvidelse af tilbuddet kan medføre en besparelse på udgifter til
ekstern specialundervisning. Det er forventningen, at sparet udgifter til ekstern specialundervisning
fremadrettet kan finansiere ressourceanvendelsen i ”Boblen”.
Økonomiske konsekvenser
Forvaltningen foreslår, at kommunens andel af puljen i 2020 fordeles som følger:
- 1,5 mio. kr. fordeles mellem skolerne således at, halvdelen af puljen fordeles til skolerne
efter elevtallet i almenområdet, og at den anden halvdel fordeles efter andelen af elever som
opfylder mindst tre af de socioøkonomiske kriterier.
- 1 mio. kr. anvendes til bemanding af ”Boblen”.
Denne fordeling lægger op til, at det vil være muligt at fortsætte de igangsatte aktiviteter på
skolerne i hele skoleåret 2021, hvis udmøntningen af den statslige pulje bliver på samme vilkår i
2021 som i 2020, mens der skal findes alternativ finansiering af "Boblen" i 2021.
Hvis alle 2,5 mio. kr. blev fordelt til skolerne i 2020, så ville der mangle finansiering for godt 2,4
mio. kr. i 2021, hvor Furesø Kommunes andel svarer til ca. 3,6 mio. kr. Derfor er det nødvendigt at
anvende 1 mio. kr. i 2020 til aktiviteter, som finansieres på anden vis i 2021.
Tilskuddet fra puljen fordeles til skolerne jf. principperne i den model, som udvalget beslutter.
Borgerinddragelse
Skolebestyrelserne inddrages i den lokale udmøntning af puljen på den enkelte skole.
MED-udvalget for skole er orienteret om den forventet udmøntning af puljen.
Lovgrundlag
Aftale mellem Regeringen og aftalepartierne bag finansloven for 2020 om pulje til generelt løft af
folkeskolen (vedlagt som bilag).
Det videre forløb
Forvaltningen vil tage afsæt i principperne i den model som udvalget beslutter til fordelingen af
puljen til løft af folkeskolen i årene frem.
Indstilling
Forvaltningen indstiller, at Udvalg for skole og ungdomsuddannelse beslutter, at:
- Furesø Kommunes andel af puljen til løft af folkeskolen, som i 2020 udgør 2,5 mio. kr. fordeles
med 1 mio. kr. til bemanding af ”Boblen” og 1,5 mio. kr. til fordeling mellem skolerne.
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- Andelen af puljen, som er til fordeling mellem skolerne fordeles efter følgende principper: At
halvdelen af puljen fordeles til skolerne efter elevtallet i almenområdet, og at den anden halvdel
fordeles efter andelen af elever som opfylder mindst tre af de socioøkonomiske kriterier.
- Forvaltningen bemyndiges til at fordele puljen til løft af folkeskolen i årene frem efter
ovenstående principper.
Beslutning i Udvalg for skole og ungdomsuddannelse den 19-08-2020
Udvalget anbefaler fordelingen af de tildelte midler for 2020 til godkendelse i Økonomiudvalget og
Byrådet.
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