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Økonomien i folkeskolereformen. 
 

 

Resume og sammenfatning 
I tabel 1 nedenfor er den samlede betydning af folkeskolereformen for Helsingør 

Kommune vist for 2014-17. Effekten er gengivet for en årrække, da første år alene 

omfatter de sidste 5 måneder af 2014, Helhed og Sammenhæng falder bort fra 2015 og 

at der de første to år er forudsat dobbeltbemanding ifm frivillig lektiecafe. 

 

 
 

Tabel 1. Overblik over økonomien i folkeskolereformen 2014-2017
Helårs 

årsværk

2014 2015 2016 2017

Udgifter

Lærertid som anvendes til klassisk undervisning 15 2.926.250 7.023.000 7.023.000 7.023.000

Lærertid som anvendes til understøttende undervisning 32 6.242.667 14.982.400 14.982.400 14.982.400

Pædagogtid som anvendes til understøttende undervisning 32 5.194.667 12.467.200 12.467.200 12.467.200

Pædagogtid - dobbeltbemanding ved frivillig lektiecafe (første 2 år) 5 811.667 1.948.000 1.136.333 0

Udgifter i alt 84 15.175.250 36.420.600 35.608.933 34.472.600

Finansiering

Frigjort lærertid ved 2 ekstra klokketimers undervisning -53 -10.339.417 -24.814.600 -24.814.600 -24.814.600

Frigjort pædagogtid fra reduceret åbningstid i SFO/Klub -54 -8.766.000 -21.038.400 -21.038.400 -21.038.400

Finansiering ved  frigjort tid -107 -19.105.417 -45.853.000 -45.853.000 -45.853.000

Balance I -23 -3.930.167 -9.432.400 -10.244.067 -11.380.400
Uændret forældrebetalingsandel i SFO og Klub 2.333.333 5.600.000 5.600.000 5.600.000

Undervisningstillæg 712.773 1.710.654 1.710.654 1.710.654

Bortfald af Helhed og Sammenhæng fra 2015 3.387.000 3.387.000 3.387.000

Kompensation for bortfald af aldersreduktion 689.500 1.654.800 1.654.800 1.654.800

Balance II -194.561 2.920.054 2.108.388 972.054

DUT-beløb -2.000.000 -4.000.000 -4.000.000 -4.000.000

Afbureaukratisering -416.667 -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000

Balance III -2.611.227 -2.079.946 -2.891.612 -4.027.946
Specialskoler - nettoeffekt -620.000 -1.488.000 -1.488.000 -1.488.000

Balance IV -3.231.227 -3.567.946 -4.379.612 -5.515.946

Kr.
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Den samlede effekt udgør således en mindreudgift på 3,2 mio.kr. i 2014 stigende til 5,5 

mio.kr. i 2017 og fremefter. 

 

Den væsentligste forklaring på at effekten af folkeskolereformen i Helsingør Kommune 

indebærer mindreudgifter er, at udover at lærernes undervisningstid øges med 2 timer 

og så reduceres åbningstiden i SFO’erne og Klubberne tilsvarende den øgede skoletid, 

hvilket samlet set indebærer et overskud af pædagog- og lærer årsværk i Helsingør.  

 

I de første to år er lektiecafeen frivillig for eleverne. Det er indregnet i tabellen 

ovenover. Her er det forudsat, at der i alle SFO’er og klubber den første ½ time af 

åbningstiden er tilstedeværelse af en voksen til at passe de børn, der ikke deltager i 

lektiecafeen. Såfremt et stort antal børn fravælger lektiecafeen, vil der være ledige 

ressourcer i ”skoledagen”, der kan overføres til SFO/Klub, hvor presset fra mange børn 

den første ½ time vil være tilsvarende større. 

 

I aftalen er det forudsat at forældrebetalingsandelen holdes uændret. Det vil medføre 

en mindreindtægt på ca. 5,6 mio. kr. 

 

En uændret andel af forældrebetalingen i SFO på 49 pct. vil medføre en månedlig 

forældrebetaling på omkring 1.350 kr. mod 1.620 kr. i dag. Tilsvarende vil en uændret 

forældrebetalingsandel på 20 pct. i klubberne medføre en månedlig forældrebetaling på 

omkring 450 kr. mod 520 kr. i dag.  

 

Helhed og Sammenhæng er forudsat stoppet med udgangen af 2014, jf. budgetaftalen 

for 2014. 

 

Det skønnes på nuværende tidspunkt, at der vil være merudgifter på 1,7 mio. kr. til 

undervisningstillæg og 1,7 mio. kr. i kompensation til lærerne for bortfald af retten til 

aldersreduktion. 

 

Herudover bliver Helsingør kompenseret med 4,0 mio. kr. i DUT midler, mens aftalen 

ligeledes indeholder en forudsætning om afbureaukratisering for samlet set 100 mio. kr. 

i kommunerne svarende til omkring 1 mio. kr. for Helsingør.  

 

Endelig er der beregnet tilsvarende time/ressourceopgørelser for de tre specialskoler 

Team V, ADHD og H-klassen. Helårseffekten af skolereformen på specialskolerne er 

netto 1,5 mio.kr. i mindreudgifter.  

 

Samlet set vurderes der således at være et overskud på omkring 5,5 mio. kr., når 

reformen er fuldindfaset med de forudsætninger, der ligger til grund på nuværende 

tidspunkt. 
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Indledning 
 

Der blev den 7. juni 2013 indgået en politisk aftale om et fagligt løft af folkeskolen. Der 

er mellem KL og Regeringen aftalt nogle økonomiske rammer for aftalen, som Byrådet 

skal tage stilling til. 

 

De overordnede forudsætninger for dette notat er: 

 Folkeskolereformen gennemføres med den udvidelse af elevernes timetal, som 

fremgår af forligsteksten. 

 

 Kommunernes bloktilskud løftes ekstraordinært. I Helsingør Kommune svarer det 

til en helårseffekt på 4 mio. kr., som forventes overført fuldt ud til skoleområdet. 

 

 Der er afsat ekstra midler til kompetenceudvikling og efteruddannelse af lærere 

og pædagoger. 

 

Alle tal og beregninger i notatet bygger på det netop afsluttede skoleår 2012/13. 

Dermed sikres der en realistisk sammenhæng mellem økonomi, børnetal, klassetal mv. 

 

Faglige rammer i folkeskolereformen 
 

 Timetal i 0-3 klasse på 30 timer, hvilket medfører ca. 7 timer mere end i dag 

 Timetal i 4-6 klasse på 33 timer, hvilket medfører ca. 6 timer mere end i dag 

 Timetal i 7-9 klasse på 35 timer, hvilket medfører ca. 5 timer mere end i dag 

 Ny understøttende undervisning 

 Understøttende undervisning kan varetages af lærere, pædagoger eller andre 

medarbejdere med relevante kompetencer 

 

 

Økonomiske rammer i folkeskolereformen 
 

 Omprioritering af lærernes arbejdstid – undervisningsdelen forøges med 2 

klokketimer 

 Frigørelse af ressourcer i SFO og klubtilbud ved reduceret åbningstid 

 

 
Ændringer som følge af reformen 
 

Der er i økonomiaftalen mellem regeringen og kommunerne taget udgangspunkt i, at 

lærernes gennemsnitlige undervisning skal forøges med to klokketimer om ugen 

svarende til 80 timer om året. 
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Da udgangspunktet i Helsingør Kommune er et gennemsnit på 6681 undervisningstimer 

om året, vil en forøgelse på 80 timer betyde, at lærerne fremover vil få et 

gennemsnitligt undervisningstimetal på 748 timer. 

 

Det ændrede minimumstimetal betyder, at der i Helsingør samlet set skal leveres 

75.811 undervisningstimer mere end i dag, jf. tabel 2. 

 

Tabel 2. Ændring i undervisningstimetal 

  
 

Fremtidigt timetal  

  

 
 

Nuværende 
timetal Klassisk 

Under-
støttende I alt 

 Stigning 
i timetal 

0.-3. klasse 89.948 90.360 32.342 122.702 32.754 

4.-6.klasse 76.763 85.590 14.850 100.440 23.677 

7.-9. klasse 83.760 85.530 17.610 103.140 19.380 

I alt 250.471 261.480 64.802 326.282 75.811 

 

Fremover skal der leveres 11.009 flere klassiske undervisningstimer og 64.802 

understøttende undervisningstimer i Helsingør. Med lærernes fremtidige 

undervisningsandel og den forudsatte undervisningsandel i den understøttende 

undervisning på 1.019 timer vil det samlet set medføre et behov for yderligere 79 

årsværk.  

 

I skolereformen er det forudsat, at både pædagoger og lærere fremover skal anvende 

1.019 timer af et årsværk i den understøttende undervisning2, og samtidig er det 

forudsat, at pædagogerne og lærerne hver underviser halvdelen af den understøttende 

undervisning. 

 

Tabel 3. Antal timer og årsværk 

  Timer Årsværk 

Mertimetal - klassisk undervisning 11.009 15 

Mertimetal - understøttende undervisning 64.802 64 

Mertimetal i alt 75.811 79 

 

 

SFO 
 

Der er i dag 202 årsværk knyttet til SFO’erne i Helsingør Kommune, og hver enkelt 

pædagog anvender 1.425 timer sammen med børnene. I skolereformen er det forudsat, 

at pædagogerne fremover kan anvende 1.019 timer i den understøttende undervisning. 

Det resterende timetal anvendes til forberedelse, møder mv.  

                                           
1 Baserer sig på KL’s opgørelse.  
2 Er aftalt mellem KL og Finansministeriet. 
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Åbningstiden i SFO’en er om eftermiddagen fra kl. 11.30-17.00 (fredag til kl. 16.00). 

Fremover vil skoledagen slutte kl. 14.00 for eleverne i 0-3 klasse, og åbningstiden i 

SFO’en kan derfor reduceres med minimum 2 timer dagligt, så SFO’en i stedet åbner kl. 

13.30. Samlet set vil det medføre en reduceret åbningstid på 10 timer. Det er forudsat, 

at der i ferieperioder vil være fuld åbningstid som i dag, og at nye SFO-børn fortsat skal 

have udvidet pasningsmulighed i maj/juni. 

 

På den måde frigives der samlet set 38 pædagog årsværk, hvilket svarer til 38.722 

pædagogtimer. Disse timer kan anvendes i den understøttende undervisning.  

 

 

Klubberne 
 

Der er i dag 99 årsværk knyttet til Klubberne i Helsingør Kommune, og pædagogerne 

anvender 1.425 timer sammen med børnene. I skolereformen er det forudsat, at 

pædagogerne fremover kan anvende 1.019 timer i den understøttende undervisning. 

 

Åbningstiden i Klubberne er om eftermiddagen fra kl. 11.30-17.00. Enkelte dage er 

klubberne dog åbne til kl. 20.30. Fremover vil skoledagen slutte omkring kl. 14.30 for 

eleverne i 4-7 klasse, og åbningstiden i Klubberne kan derfor reduceres med minimum 

2,0 timer dagligt, så Klubberne i stedet åbner kl. 13.30 -14.00. Samlet set vil det 

medføre en reduceret åbningstid på minimum 10 timer. Det er forudsat, at der i 

ferieperioder vil være fuld åbningstid som i dag. 

 

Med en reduceret åbningstid på 10 timer frigives der samlet set 16 pædagog årsværk, 

hvilket svarer til 16.304 pædagogtimer. Disse timer kan anvendes i den understøttende 

undervisning.  

 

 

Skolerne 
 

De ekstra klassiske undervisningstimer skal ifølge aftalen undervises af lærere, mens 

den understøttende undervisning kan undervises af både lærere og pædagoger. I 

aftalen er det forudsat, at den understøttende undervisning undervises 50 pct. af lærere 

og 50 pct. af pædagoger, og at lærerne skal undervise 2 klokketimer mere end i dag.  

 

Med de nuværende 495 lærerårsværk giver de 2 ekstra timer 39.600 ekstra lærertimer 

fremover. Det svarer til 53 ekstra årsværk med en fremtidig undervisningstid på 748 

timer efter reformen. De 53 årsværk kan anvendes både til den klassiske undervisning 

med et årligt undervisningstimetal på 748 eller til den understøttende undervisning med 

et årligt undervisningstimetal på 1.019, jf. tabel 4. 
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Timeregnskab 
 

Tabel 4. Timeregnskab 

  Timer 
Årsværks-

faktor Årsværk 

Frigivne lærertimer 39.600 748 53 

Heraf skal undervises 
   

- Klassisk 11.009 748 15 

- Understøttende 32.401 1.019 32 

Overskud af lærerårsværk -3.810   6 

Frigivne pædagogtimer sfa. kortere åbningstid 55.026 1.019 54 

Understøttende undervisningstid som pædagoger skal undervise 32.401 1.019 32 

Overskud af pædagogårsværk 22.625   22 

Overskud af årsværk     28 

 

For lærernes vedkommende kan 47 årsværk levere de påkrævede undervisningstimer 

selvom de ekstra 2 undervisningstimer svarer til 53 nye årsværk. Det skyldes, at 

størstedelen af de nye timer skal leveres som understøttende undervisning, hvor 

undervisningstiden er væsentlig højere end i den klassiske undervisning.  

  

For pædagogernes vedkommende vil den kortere åbningstid i SFO’erne og Klubberne 

frigøre 54 årsværk til den understøttende undervisning. Med en 50/50 fordeling er der 

dog kun behov for, at 32 pædagog årsværk anvendes i den understøttende 

undervisning. 

 

SFO’erne og Klubberne i Helsingør har historisk haft en lang åbningstid sammenlignet 

med et par sammenlignelige kommuner (Furesø og Gladsaxe), hvilket er med til at give 

et relativt stort overskud af pædagogårsværk, når åbningstiden tilpasses den fremtidige 

undervisningstid i skolerne.   

 

På den måde vil folkeskolereformens muligheder for at øge lærernes undervisningstid 

med 2 timer og inddrage pædagogerne i den understøttende undervisning frigøre i alt 

28 årsværk. De frigjorte årsværk svarer samlet set til en udgift på 11,4 mio. kr., jf. 

tabel 5. 

 

Tabel 5. Værdi af frigjorte årsværk 

  
Frigivne 
årsværk 

Gnst. pris på 
årsværk 

Værdi til 
frigivne 
årsværk 

Lærere 6 468.200 2.809.200 

Pædagoger 22 389.600 8.571.200 

I alt 28   11.380.400 

 



7 

 

Ændret forældrebetaling 
 

I aftalen mellem KL og regeringen er det forudsat, at forældrebetalingsandelen holdes 

uændret. 

 

Hvis den nuværende forældrebetalingstakst i kr./øre fastholdes vil det i sagens natur 

ikke ændre på ovenstående mindreudgift i det samlede regnestykke. 

 

Hvis forældrebetalingstaksten reduceres, så den stadig svarer til 49 pct. i SFO’erne, og 

20 pct. i Klubberne vil det medføre en mindreindtægt på 5,6 mio. kr.  

 

 
Undervisningstillæg 
 

Der skal ydes et undervisningstillæg svarende til 108 kr. (1.1.2014-niveau) til lærerne 

for de timer, som ligger udover 750 timer (gælder både for klassiske og understøttende 

timer). En præcis beregning af udgiften til undervisningstillæg afhænger af det endelige 

timetal, som lærerne skal undervise i skoleåret 2014/15 og frem.  

  

På baggrund af en undersøgelse af det gennemsnitlige undervisningstimetal i 30 

kommuner vurderer KL dog på nuværende tidspunkt, at ca. 40 pct. af de 2 ekstra 

undervisningstimer vil udløse undervisningstillæg. I Helsingør vil det betyde en 

merudgift på 1,7 mio. kr. 

  

 

Aldersreduktion 
 

Retten til aldersreduktion i timetallet ved det fyldte 60. år bortfalder med reformen. Dog 

vil lærere, der er fyldt 58 år pr. 1. august 2013 opretholde retten. 

 

De øvrige lærergrupper vil årligt blive kompenseret med 4.200 kr. pr. fuldtidsstilling 

(1.1.2014-niveau) for bortfaldet af retten til aldersreduktion. I Helsingør vil det betyde 

en merudgift på 1,7 mio. kr. 

 

Bortfaldet af aldersreduktionen vil umiddelbart øge antallet af undervisningstimer pr. 

lærerårsværk i de kommende år. Denne effekt er dog allerede indregnet i opgørelsen i 

tabel 1, idet det her er forudsat at alle lærere underviser 748 timer. 

 

Så en person der i 2013 har reduceret undervisning med 175 timer tæller alene med i 

opgørelsen svarende til de aktive timer, og skal derfor ikke eksplicit trækkes ud. Det er 

alene lærere, der er fyldt 58 år pr. 1. august 2014 op til 60 år, der fremadrettet kan 

blive omfattet af aldersreduktion, hvor det kunne have udgiftsmæssige konsekvenser. 

Det er imidlertid uvist, i hvilket omfang dette vil blive ønsket. For personer mellem 50-

58 år er det udgiftsneutralt, da den enkelte lærer modregnes i lønnen.   
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Specialskoler 
 

Specialskolerne er i skolereformen underlagt de samme rammer som de almindelige 

folkeskoler. Det er på nuværende tidspunkt vurderingen, at der vil være et overskud på 

1,5 mio.kr. på specialskolerne, når reformen er gennemført.  

 

Tabel 6. Overblik over økonomien i folkeskolereformen - Specialskolerne 

Kr. Årsværk 
Udgift til 
årsværk 

Udgifter 
  Lærertid som anvendes til klassisk undervisning -3 -1.560.000 

Lærertid som anvendes til understøttende undervisning 8 4.079.000 

Pædagogtid som anvendes til understøttende undervisning 8 3.376.000 

Div. løntillæg  369.000 

Udgifter i alt 13 6.264.000 

Finansiering 
  Frigjort lærertid ved 2 ekstra klokketimers undervisning -6 -2.698.000 

Frigjort pædagogtid fra reduceret åbningstid i SFO/Klub -12 -5.054.000 

Finansiering  ved  frigjort tid -18 -7.752.000 

Balance -5 -1.488.000 
 

Beregningerne vedr. specialskolerne er en smule mere komplekse end på folkeskolen, 

så der arbejdes fortsat på at kvalitetssikre beregningen. 

 

 

Helhed og Sammenhæng 
 

I 2014 indgår der 3,4 mio. kr. til Helhed og Sammenhæng i budgettet på skoleområdet. 

Disse midler bortfalder i 2015 ifølge budgetaftalen for 2014, og der er derfor korrigeret i 

det samlede regnestykke omkring skolereformen.  

 

Midlerne til Helhed og Sammenhæng svarer til 9 pædagog årsværk.   

 

Afbureaukratisering 
 

I aftalen er det forudsat, at der kan afbureaukratiseres for godt 100 mio. kr. på 

landsplan, hvilket svarer til ca. 1 mio. kr. i Helsingør. Bl.a. lempes reglerne for brug af 

holddannelse i den fagopdelte undervisning i fagene, pædagogisk råd bliver frivilligt, 

timetalsstyringen gøres mere fleksibel, der skabes udvidede muligheder for fælles 

ledelse mv. 

 

Det er vigtigt, at der i det videre arbejde er fokus på at udnytte mulighederne i aftalen 

om afbureaukratisering.  
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SFO og Klub frekvens 
 

Der er i beregningerne ikke forudsat en ændring i antallet af børn, som vil anvende SFO 

og Klub tilbuddene, idet det på nuværende tidspunkt er vanskeligt, at estimere en 

ændring i antallet af børn. Et fald i antallet af børn vil alt andet lige medføre 

mindreudgifter for kommunen. 

 

 




