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Baggrund 

 

Politisk beslutning 

I forbindelse med budgetforliget for 2021 har kommunalbestyrelsen drøftet forskellige muligheder for 
at bruge midlerne på børneområdet mere effektivt med det formål at anvende færre penge på 
området, uden at der skal spares på den ydelse, børnene oplever fx på normeringer. Samtidig er der 
et stærkt politisk ønske om at bevare alle matrikler i skoler og dagtilbud. På denne baggrund har 
kommunalbestyrelsen set et behov for at undersøgelse ledelsesstrukturen med det formål at 
undersøge, hvordan det vil være muligt at afværge fremtidige besparelser på den direkte service ved 
at spare et anseeligt beløb på lederlønninger på børne- og ungeområdet.  
 
I aftaleteksten for budget 2021 hedder det således, at: "forligspartierne er enige om at igangsætte en 
proces, der skal undersøge mulighederne for at skabe en bedre sammenhængende og slankere 
ledelsesstruktur på 0-16 års området. Forvaltningen skal gennem inddragelse af ledere og 
medarbejdere komme med forslag til ny struktur, der kan behandles politisk i foråret 2021. Det er et 
mål for forligspartierne både at styrke overgangen ved 3 år og ved 6 år og at reducere de samlede 
udgifter til ledelse på området.” 
 
 

Målsætning 

Formålet med processen er, at forvaltningen kommer med et strukturforslag, der ikke blot reducerer 
antallet af ledere, men samtidig kan bidrage til større faglig sammenhæng på tværs af dagtilbud, skoler, 
ungdomsaktiviteter samt den forebyggende indsats. Målet er derfor at fremkomme med forslag til en 
mere sammenhængende og slankere ledelsesstruktur. Dette for at styrke samhørigheden og 
samarbejdet om børnene gennem hele deres barn og ungdom i Faaborg-Midtfyn Kommune. 
 
Der skal være fokus på, hvordan de driftsnære institutionsledere i højere grad vil kunne få en strategisk 
ledelsesrolle i forhold til udvikling og ledelse af området – både lokalt hos dem selv og på tværs af hele 
Opvækst og Læring. Målet er, at institutionsledere (såkaldte niveau 4-ledere) i højere grad end i dag 
kommer til at tage et fælles ansvar og tænke i sammenhænge på tværs af området – dette kræver et 
reduceret antal ledere, at lederne bliver ledere for enheder, der en mere ensartet opgaveportefølje, 
at lederne tager den nye ledelsesrolle på sig, og at lederne bliver bedre administrativt understøttet. 
Endeligt er det et mål, at medarbejderne skal opleve nærværende faglig ledelse, hvorfor der er særligt 
fokus på ledelsesspændet og det geografiske aspekt, når det handler om de decentrale 
mellemledere/personaleledere (teamledere og afdelingsledere) på det såkaldte niveau 5. 
 
Således vil forslaget komme med bud på, hvordan samarbejdet kan styrkes decentralt og på tværs af 
dagtilbud, skole og andre aktører på fagområdet. Der vil ligeledes blive givet bud på, hvordan ledernes 
position kan styrkes, så de kan bidrage til at sikre at politiske og fælles beslutninger bliver 
implementeret bedre og hurtigere end i dag.  
 
Opsummeret er formålet at: 
 reducere de samlede udgifter til ledelse i Opvækst og Læring. 
 skabe stærke faglige miljøer på alle skoler og dagtilbud, hvor der er økonomi til udvikling og 

efteruddannelse. 
 børn i udsatte positioner kendes og følges hele ”livet”, og at indsatser tænkes mere 

langsigtede. 
 styrke det sammenhængende børne- og familieperspektiv (0-18 år). 
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 styrke samspillet ml. dagtilbud og skole, herunder overgangene ved 3- og 6-årsalderen samt 
ungdomsuddannelse. 

 styrke ledelsesteams på opvækst og læringsområdet - både i fagsøjlerne og på tværs. 
 styrke den administrative understøttelse af de decentrale ledere, så disse kan fokusere på at 

løse deres faglige, tværfaglige og strategiske ledelsesopgaver. 
 sikre at den enkelte medarbejder føler sig set, inddraget og respekteret af sin nærmeste leder. 

 
 

Processen 

For at kvalificere forvaltningens arbejde med forslag til en ny ledelsesstruktur, er der gennemført en 
inddragende proces for de kommunale dagtilbud og skoler i november og december 2020.  
Således har henholdsvis forældre-, fælles- og skolebestyrelsesformænd og niveau 4-lederne været 
involveret i arbjedet. Formålet med inddragelsen har været at medtage faglige og organisatoriske 
perspektiver og erfaringer fra praksis, bl.a. vedrørende forældresamarbejde og ledelse. 
 
Indledningsvis blev bestyrelsesformændene orienteret om processen, processens formål og deres 
muligheder for at bidrage i en tidlig fase, inden forvaltningen fremsatte et forslag til politisk drøftelse. 
Formændene har ud over det indledende møde været inviteret til to workshops, samt et møde, hvor 
de blev orienteret om forvaltningens forslag til en ny ledelsesstruktur.  
 
De lokale ledere har været inddraget i to forskellige fora. Dels deltog de sammen med 
bestyrelsesformændene på ovennævnte workshops, og dels har de bidraget til processen via et antal 
fællesledermøder i Opværkst og Læring. Lederne er ligeledes orienteret om det endelige forslag. 
 
I den inddragende proces er der fremkommet følgende opmærksomhedspunkter:  
 Det er vigtigt at sikre synlig, nærværende og tilgængelig ledelse, herunder sammenhæng 

mellem ansvars- og kompetencefordeling.  
 Det er vigtigt, at der er ledelsestilstedeværelse (gerne N5-ledere) på alle matrikler.  
 Det er vigtigt at understøtte en tættere sammenkobling mellem dagtilbud og skoler, herunder 

fokus på det forebyggende arbejde (samarbejde med PPR, socialrådgivere m.fl.) 
 Det er vigtigt at overveje geografisk afstand. 
 Det er vigtigt at sikre forældres indflydelse, herunder bestyrelsesarbejde på flere matrikler. 
 Det er vigtigt at overveje mængden af opgaver, herunder muligheder ift. administrativ 

understøttelse lokalt. 
 Det er vigtigt at anerkende, at der ligger en stor ledelsesopgave i at lede under forandring – 

og i at der skal opdyrkes en ny ’fælles tredje-kultur” i nye enheder. 
 
Hvis kommunalbestyrelsen beslutter at arbejde videre med det fremlagte forslag, vil det blive sendt i 
offentlig høring fra den 10. februar 2021 og 12 uger frem. Samtidig vil der pågå en IDA-process i regi 
af FællesMED i Opvækst og Læring. Den 8. juni 2021 vil kommunalbestyrelsen på bagrund af bl.a. 
høringssvar og MED-anbefalinger kunne træffe en endelig beslutning.     
 
Ændringer på ledelsesholdet vil derefter kunne forberedes i efteråret 2021 og træde i kraft pr. 1. januar 
2022, mens en ændring i den formelle skolestruktur (f.eks. sammenlægning af to skoler under én 
leder) vil kunne træde i kraft pr. 1. august 2022. Fra 1. januar 2022 vil der i givet fald køre processer, 
som skal sikre, at den nye struktur kommer bedst muligt fra start, f.eks. at grundlaget og 
opgavefordelingen i de nye bestyrelser, MED-udvalg og ledelsesteams og med eksterne 
samarbejdspartnere er på plads ved skolestart 1. august 2022. 
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Beskrivelse af nuværende struktur 

 
Pr. 1. januar 2021 udskilles det specialiserede socialområdet fra Opvækst og Læring og placeres i en 
ny enhed. Herefter vil Opvækst og Læring bestå af: 
 Dagtilbud (drift af den kommunale dagpleje samt de kommunale og selvejende 

daginstitutioner (inkl. specialbørnehavepladser) samt tilsyn med private daginstitutioner og 
pasningsordninger).  

 Drift af folkeskoler og Heldagsskolen samt samarbejde med friskoler, efterskoler og 
undervisningstilbud på opholdssteder. 

 Klub- og fritidstilbud i regi af SFO og SFO2 samt Ungdomsskolens klub- og undervisningstilbud. 
Desuden samarbejde med private klubtilbud. 

 Forebyggelse og sundhed, herunder Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning, SSP, samt sundheds- 
og tandplejen. 

 Koordination med ungdomsuddannelser (særligt FGU samt Midtfyns og Faaborg gymnasier), 
aktiviteter på Campus Faaborg samt Ungdommens uddannelsesvejledning. 

 
De lokale ledere af de kommunale og selvejende institutioner indgår sammen med to 
forvaltningsledere i ledelsesstregen, hvor chefen for Opvækst og Læring har det overordnede ansvar. 
 
Figur 1 viser ledelsesstregen i Opvækst og Læring, hvor det fremgår, at 18 ledere på niveau 4 refererer 
direkte til chefen for Opvækst og Læring. De 4 selvejende institutioner deltager på ledermøder på lige 
fod med de 18 kommunale ledere, men referer ikke personaleretligt til OL-chefen men til deres 
bestyrelser. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 2 viser organiseringen af den kommunale dagpleje, dagtilbud, landsbyordninger, skoler, 
Ungdomsskolen og Center for Opvækst og Læring. Administrative enheder er markeret med grøn, 
mens den lyseblå farve er skolematrikler, den grå farve er dagtilbudsmatrikler, og den mørkere blå er 

Figur 1
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antallet af dagplejere. Landsbyordninger kan genkendes derved, at de har både skole- og dagtilbuds-
matrikler.   
 

 

 

 

Dagtilbud 

Dagtilbud i FMK består af en kommunal dagpleje med 130 dagplejehjem samt 4 kommunale 
områdeinstitutioner fordelt på 10 matrikler bestående af hhv. børnehaver og aldersintegrerede 
daginstitutioner, hvor vi har både vuggestue og børnehave i samme hus. På 5 af folkeskolerne er der 
endvidere oprettet landsbyordninger med i alt 7 dagtilbudsmatrikler bestående af hhv. børnehaver og 
aldersintegrerede daginstitutioner. Herudover har kommunalbestyrelsen indgået driftsaftale med 4 
selvejende daginstitutioner, hvoraf én er aldersintegreret. Størrelsen på disse tilbud varierer fra ca. 30 
til ca. 150 børn. 
 
I 2 af områdeinstitutionerne er der oprettet specialpædagogiske pladser – jf. dagtilbudslovens §4. I én 
af disse institutioner er der desuden oprettet et særligt dagtilbud, jf. servicelovens § 32 stk. 3. Det 
særlige dagtilbud er et supplement til dagtilbudslovens § 4-tilbud og tilegnet børn med en betydelig 
og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.  
 

Figur 2
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I tillæg til ovenstående har kommunalbestyrelsen godkendt 15 privatinstitutioner organiseret som 
børnehaver og aldersintegrerede daginstitutioner, samt 35 private pasningsordninger, hvor 
børnepasningen foregår i private hjem. Disse tilbud forestår selv visitation samt optag af børn og 
indgår ikke i den kommunale forsyningspligt.  
 
Kort 1 viser den geografiske placering af alle dagtilbud (dog ikke dagplejere og private pasnings-
ordninger) i kommunen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kommunalbestyrelsen har tilsynsforpligtigelsen ift. alle ovenstående tilbud – jf. dagtilbudsloven. Den 
kommunale pladsanvisning visiterer børn til de kommunale og selvejende dagtilbud på baggrund af 
forældrenes opskrivning via digital pladsanvisning. Pladser anvises inden for hele kommunen, men så 
tæt på bopæl som muligt, hvis ikke andet er ønsket. Der er pasningsgaranti til et alderssvarende 
dagtilbud senest 3 måneder efter opskrivningsdatoen. Det ’aldersvarende dagtilbud’ for børn på 0-2 
år er både dagpleje og vuggestue, så hvis man kun ønsker fx vuggestue og ikke dagpleje, er man ikke 
omfattet af pasningsgarantien.  
 
Den nuværende struktur med organisering i områdeinstitutioner er et resultat af en større omlægning 
på dagtilbudsområdet i årene 2014-2017, hvor en række mindre, selvstændige institutioner enten blev 
lukket eller fusioneret. I forbindelse med etablering af områdeinstitutionerne blev der gennemført et 
lederudviklingsforløb med fokus på matrixledelse samt forpligtende ledersamarbejde på tværs af 
områdeinstitutioner og dagpleje i tæt samspil med chefniveauet i forvaltningen. 
 
Dagtilbud i landsbyordningerne er etableret efter en særlig paragraf i Folkeskoleloven og har historisk 
set været tilknyttet skoleforvaltningens ledelsesstreng, hvor dagtilbudforvaltningen har stået for tilsyn 

Kort 1
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med den faglige udvikling. Pr. 1. december 2015 blev de tidligere selvstændige skole- og 
dagtilbudsforvaltninger slået sammen i ét samlet center, ”Center for Opvækst og Læring”. I den 
nuværende struktur er der således ikke pædagogfaglig ledelse på niveau 4 i landsbyordningerne, 
hvorfor det har været nødvendigt at ansætte pædagogfaglig ledelse på niveau 5 på alle matrikler, 
uanset størrelse.  
 
Ledelsen i hver af de 4 områdeinstitutioner består én områdeleder (niveau 4) samt et antal teamledere 
(niveau 5). Der er ikke afsat budget til adminstrativ understøttelse i områdeinstitutionerne, men 
institutionerne har valgt at ansætte en fuldtids sekretær i fællesskab inden for egen økonomisk ramme. 
Hver områdeinstitution har egen forældrebestyrelse samt lokal MED-organisation.  
 
Ledelsen i den kommunale dagpleje er med kommunalbestyrelsens beslutning pr. 8. december 2020 
organiseret på linje med områdeinstitutionerne med én dagplejeleder (niveau 4) samt et antal 
teamledere (niveau 5). Dagplejen har afsat budget til 2 administrative medarbejdere på fuld tid. 
Dagplejen har egen forældrebestyrelse samt lokal MED-organisation. 
 
Ledelsen af kommunale dagtilbud i landsbyordninger består af én overordnet leder af 
landsbyordningen (niveau 4) samt et antal afdelingsledere (niveau 5) – heraf én med ansvar for 
dagtilbuddet. Der er ikke afsat særskilt budget til administrativ understøttelse for dagtilbudet i 
landsbyordningerne, men der er afsat budget til et antalt skolesekretærtimer på baggrund af elevtallet. 
Hver landsbyordning har egen fællesbestyrelse, som dækker både skole- og dagtilbud (der er 
reserveret pladser til forældre fra begge tilbud) samt lokal MED-organisation.  
 
De selvejende daginstitutioner har hver ansat én daginstitutionsleder, der refererer fagligt til Chef for 
Opvækst og Læring, hvad angår den del af daginstitutionens virksomhed, der fremgår af driftsaftalerne. 
Lederne er ansat af deres respektive bestyrelser og refererer ansættelsesretligt hertil. 
Kommunalbestyrelsen har således ikke kompetence til at fastsætte rammer og vilkår for ledelse af de 
selvejende daginstitutioner ud over, hvad der er aftalt i driftsaftalerne. Hver af de selvejende 
daginstitutioner har egen bestyrelse samt lokal MED-organisation – medarbejderne repræsenteres 
således via deres organisationer også i FællesMED i Opvækst og Læring, selvom de altså ikke formelt 
er ansat under chefen for Opvækst og Læring. 
 
Tabel 1 på næste side giver et samlet overblik over de kommunale dagtilbud set i forhold til geografi 
og ledelseskraft. Det fremgår også, hvor store de forskellige enheder er målt på både antal børn og 
antal medarbejdere. Også det såkaldte ledelsesspænd – altså antallet af medarbejdere pr. teamleder 
- fremgår. Dette tal er centralt, det der siger noget om, hvor tæt en personaleleder kan komme på 
driften og den enkelte medarbjder. Ledelsesskommissionen advarer mod et for stort ledelsesspænd, 
da en personaleleder skal kunne overskue sin medarbejderfolk. Omvendt må spændet ikke blive for 
lille, da det kan omdanne ledelsesrelationen til en kollegarelation. I dag er det gennemsnitlige spænd 
12 – men det varierer fra 6 til 21. 
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Dagtilbud Matrikler Teamledere, 
niveau 5 

Special-
funktioner 

Antal børn,  
gns./max Ansatte Ledelses-

spænd 
Område Nord 3 3  162 / 187 32 11 
Område Vest 2 2 §4- og §32-

pladser 
190 / 207 42 21 

Område Midt 3 3  204 / 231 36 12 
Område Syd 2 2 §4-pladser 100 / 132 26 13 
Brahesminde 2 0,5+0,5  36 /45 12 6 
Brobyskolerne 1 0,7  54 / 57 11 11 
Bøgebjergskolen og 
børnehaver 

2 0,8  36 /45 7 7 

Espe Skole og 
Børnehave 

1 0,6  53 / 60 6 6 

Tre Ege Skolen 2 0,7+0,7  90 / 105 18 9 
Dagplejen - 5  460 130 26 
I alt (uden dagplejen) 18 14,5  925/1.067 188 12 

Tabel 1 
Bemærkning: Landsbyordninger består af en dagtilbud- og skoledel og tabellen beskriver dagtilbudsdelen.  
Antallet af ansatte er opgjort som antal personer (både deltid og fuld tids) og ikke antal årsværk. Ingen af 
landsbyordningerne har en fuldtidsteamleder på deres dagtilbud og i to af landsbyordningenre har man én 
deltids-temaleder på hver af de to matrikler. I alle tilfælde regnes ledelesspændet pr. temaleder og ikke pr. leder-
årsværk. 
 

Skolevæsen 

Skoleområdet består af 10 folkeskoler (heraf 5 landsbyordninger) fordelt på 14 matrikler. Hertil 
kommer Heldagsskolen, som er en specialiseret skole under folkeskoleloven. Endelig har kommunen 
14 friskoler, hvor ca. 1/3 af kommunens skoleelever går. Skolernes og skolematriklernes geografiske 
placering kan ses i Kort 2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kort 2
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Kommunalbestyrelsen har ansvaret for folkeskolerne – jf. folkeskoleloven. Bemærk at tilsynspligten 
med frie og private skoler ligger ved ministeriet og ikke hos kommunen, sådan som den gør på 
dagtilbudsområdet. 
 
Den nuværende skolestruktur er et resultat af en større omlægning i 2012, som handlede om at 
effektivisere driften (OEI-strategien). En række skoler blev nedlagt eller sammenlagt med andre skoler. 
Siden da er der kun sket mindre ændringer, senest i 2015 med etableringen af Øhavsskolen. Samtidig 
blev dagtilbudsområdet undersøgt for effektiviseringsmuligheder, hvilket resulterede i, at en række 
mindre, selvstændige institutioner blev enten lukket eller fusioneret i 2014, som beskrevet under 
afsnittet om dagtilbud. I denne proces opstod 4 ud af de 5 nuværende landsbyordninger. Baggrunden 
var, at man ville redde de mindre daginstitutioner, som ellers ville være i fare for at lukke – man valgte 
derfor politisk at sammenlægge disse tilbud med skolerne i lokalområderne efter folkeskolelovens 
regler om landsbyordninger ud fra en målsætning om at: 
 fremtidssikre lokalsamfundet ved at sikre skole- og dagtilbud 
 sikre et rekrutteringsgrundlag til skoledelen 
 sikre en bæredygtig enhed både økonomisk og fagligt 
 hente en effektiviseringsgevinst ved at samle flere tilbud og matrikler under én niveau 4-leder 

og lade niveau 5-ledere på dagtilbud varetage opgaver på skoledelen. 
 
Formelt set er en landsbyordning en organisationsform, hvor man har fælles leder og fælles bestyrelse 
for dagtilbud og skole - jf. Folkeskolelovens § 24a og § 55. Det er en betingelse i loven, at der er tale 
om små skoler eller skoleafdelinger. Oprindelig omfattede loven kun skoler med op til 150 elever i 
bysamfund mindre end 900 indbyggere. I dag er den maksimale størrelse 300 elever – også hvis der er 
tale om en filial af en større skole – og der er ikke længere reference til et bysamfunds størrelse. 
 
Foruden forskellige organisationsformer har nogle skoler særlige funktioner. Der er således 
specialklasser på 4 skoler. Specialklasserne er for elever, der generelt er udfordret på forudsætninger 
for indlæring og derfor har brug for, at der tages særligt hensyn og gives støtte i undervisningen. Der 
er placeret modtageklasserne placeret fra 0. -6. klasse på 2 skoler, mens tilbuddet for 7. - 9. klasse 
købes hos UngOdense på Kold College. Modtageklassen er for elever, der lige er ankommet til 
kommunen og ikke taler dansk. Elever bliver henvist til modtageklasserne af kommunens 
flersprogskonsulent, og bliver sluset ud til distriktsskolen efter højst 2 år i modtagelsesklasse. Endelig 
tilbyder 2 skoler samt Dalum Landbrugsskole i Korinth kommunale 10. klassetilbud. De suppleres med 
tilbud på friskoler og efterskoler. I Faaborg-Midtfyn Kommune er der traditionelt mange unge, der 
vælger 10. klasse som et efterskoleophold.  
 
Endelig har Faaborg-Midtfyn en specialskole, Heldagsskolen, for elever, der har problemer med at 
koncentrere sig, eller som reagerer uhensigtsmæssigt, når de bliver følelsesmæssigt påvirkede. Disse 
eleverne samles på Heldagsskolen, da de har brug for undervisning i små grupper og tæt 
voksenkontakt med henblik på at lære at fungere i faglige og sociale sammenhænge. 
 
Skolerne er typisk organiseret sådan, at skolelederen har et antal afdelingsledere under sig. Antallet 
af afdelingsledere er afhængigt af skolens størrelse, herunder antal matrikler, antal medarbejdere og 
omfanget af specialfunktioner. 
  
Til hver skole hører en forældrebestyrelse. Landsbyordningernes bestyrelse skal forholde sig til både 
dagtilbuds- og skoleområdet, og forældre fra begge dele er garanteret pladser i fællesbestyrelsen. Det 
er den enkelte bestyrelse, som fastsætter principper for skole/hjem-samarbejdet, og den enkelte leder, 
der gennem sit personale udmønter det i praksis. Alle medarbejdere er sikret medindflydelse via lokale 
MED-udvalg på den enkelte skole/landsbyordning. 
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Tabel 2 neden for giver et samlet overblik over de kommunale skoler set i forhold til geografi og 
ledelseskraft. Det fremgår også, hvor store de forskellige enheder er målt på både antal elever og antal 
medarbejdere. Det fremgår, at det gennemsnitlige ledelsesspænd er 20 – og det varierer fra 11 til 26. 
 

Skoler Matrikler Afdelings-
ledere (N5) 

Special-
funktioner 

Antal 
elever Ansatte Ledelses-

spænd 
Brahesminde 2 2,1 Modtagekl 297 45 21 
Broskolen 2 4  704 73 18 
Brobyskolerne 2 3,3 Specialkl. 358 56 17 
Bøgebjergskolen og 
børnehaver 1 0,1  82 12 11 

Carl Nielsenskolen 1 2 Specialkl. 397 52 26 
Espe Skole og 
Børnehave 1 0,4  163 19 14 

Nordagerskolen 1 3 Modtagekl 562 63 21 
Tingagerskolen 1 3 Specialkl. 504 78 26 
Tre Ege Skolen 2 2  267 41 22 
Øhavsskolen 2 4 Specialkl. 634 77 19 
Heldagsskolen 1 2  79 52 26 
I alt (ej Heldagsskolen) 15 23,9  3.968 516 20 

Tabel 2  
Bemærkning: Landsbyordninger består af en dagtilbud- og skoledel og tabellen beskriver skoledelen.  Antallet af 
ansatte er opgjort som antal personer (både deltid og fuld tid) og ikke antal årsværk. De to mindste 
landsbyordninger, Espe og Bøgebjerg, har ingen afdelingsleder (de angivne angiver ledelse på SFO-delen), 
hvorfor skolelederen er medregnet som personaleleder – altså regnes der med hhv. 1,4 og 1,1 årsværk 
personaleleder på disse skoler, når ledelsesspændet beregnes. 
 
Til hver skole hører et skoledistrikt. Skolen er efter folkeskolelovens §36 stk. 2 forpligtet til at optage 
alle børn, der bor eller opholder sig i skolens distrikt. Hvis skolens distrikt er opdelt i underdistrikter, 
er det underdistriktets grænser, der bestemmer, hvor barnet har ret til at gå i skole. Muligheden for 
at underopdele skoledistriktet anvendes i vid udstrækning i Faaborg-Midtfyn Kommune (særligt i 
Landsbyordningerne) for derved at kunne understøtte elevgrundlaget på alle matrikler og for at skabe 
forudsigelighed over for familierne i lokalområdet samt for skolernes budget. Kommunalbestyrelsen 
kan beslutte, hvilket område skolen skal dække efter at have indhentet skolebestyrelsens udtalelse. 
 
Skolernes størrelse forstået som antal af klasser på de enkelte klassetrin (også benævnt som antallet 
af ”spor”) bestemmes ud fra elevtallet i skolens distrikt. Når elevtallet overstiger hhv. 28, 56, og 84 
udløses der en klasse mere. Skolernes økonomi er i høj grad hængt op på klassedannelsen, og 
kommunens omkostninger pr. elev er derfor relativt høje i mindre klasser og relativt lave i klasser med 
tæt på 28 elever. 
 
Efter reglerne om frit skolevalg kan elever efter ansøgning blive optaget i en anden skole end 
distriktsskolen. Skolelederen for den ønskede skole afgør, om eleven kan optages på baggrund af en 
række betingelser, som kommunalbestyrelsen har opstillet (se neden for). Samtidig bevares retten til 
optagelse på distriktsskolen, og kommunalbestyrelsen skal derfor fastsætte en kapacitet på 
distriktsskolen, så alle børn bosiddende i distriktet kan optages. Hvis man benytter det frie skolevalg, 
bortfalder den kommunale forpligtigelse til at yde fri befordring. 
 
Ifølge folkeskolelovens § 17 må elevtallet i grundskolens klasser ikke overstige 28 ved skoleårets 
begyndelse. Chefen for Opvækst og Læring kan dog i særlige tilfælde tillade op til 30 elever. 
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Som nævnt skal en skole kunne optage alle elever bosiddende i skoledistriktet. Hvis der er færre end 
24 distriktselever i en klasse, kan der optages elever, som ikke er bosiddende i distriktet ud fra følgende 
kriterier: 
 For 1. og 2. klasse skal der på beslutningstidspunktet være 4 ledige pladser, sådan at der også 

efterfølgende vil være plads til eventuelt tilflyttende elever 
 For 3. klasse skal der tilsvarende være 3 ledige pladser 
 For 4. klasse og op skal der være 2 ledige pladser 
 Ved behov for yderligere prioritering trækkes der lod mellem ansøgerne. 

 
Chefen for Opvækst og Læring kan give dispensation til optagelse af flere elever bosiddende uden for 
distriktet, selvom der er mere end 24 distriktselever i klassen. 
 

Ungdomsskolen 

Faaborg-Midtfyn Ungdomsskole er for alle unge i alderen 13-18 år. Ungdomsskolen arbejder på tværs 
af folkeskoler, friskoler, uddannelsesinstitutioner, i skoletiden og fritiden, ligesom den samarbejder 
med frivillige klubber og foreninger samt andre ungdomsskoler. Ungdomsskolen har vide 
lovgivningsmæssige rammer for sine aktiviteter. 
 
I indeværende år udbyder ungdomsskolen aktiviteter inden for E-sport, knallertkørekort, motor, kultur, 
musik, teater og dans, rejser og sprog samt demokrati. Desuden udbyder skolen førstehjælpskurser, 
iværksætteri-forløb og friluftsliv, som også benyttes af overbygningsskolerne i deres daglige 
undervisning. 
 
Ungdomsskolerne driver 5 ungdomsklubber, som er beliggende i Brobyværk, Faaborg, Gislev, Ringe og 
Årslev. Klubberne er typisk åbne kl. 18.30-21.30 i hverdage minus fredag. Ungdomsklubben i Faaborg 
åbner dog allerede om eftermiddagen og er placeret i Ungdomshuset Faaborg, som er et cafémiljø, 
hvor unge kan droppe ind, og hvor der foregår en del fælles arrangementer. Skolens administration er 
placeret samme sted. 
 
Ud over ovenstående er følgende aktiviteter organiseret under ungdomsskolen: 
 Mi-Life, som er et selvudviklings- og læringskoncept, som styrker de personlige og sociale 

kompetencer (eleverne visiteres til dette tilbud). 
 Ungdomsrådet, som engagerer sig i ungdomspolitikken og ungdomskulturlivet i kommunen 

og har taleret over for kommunalbestyrelsen. 
 Fælles elevråd for grundskolerne i kommunen. 

 
Ungdomsskolen ledes af en niveau 4-leder samt 3 ledere på niveau 5. Desuden er der tilknyttet en 
administration med 2 medarbejdere. Skolen har 12 fastansatte medarbejdere og 60 tilknyttede 
timelærere. Skolens budget svarer til de mindste skolers budget. Ungdomsskolen har ikke et fast 
elevtal, men gør løbende op, hvor mange børn og unge, der deltager i aktiviteter og undervisning. 
Skolen er således i kontakt med ca. 2.600 forskellige personer. 
 
Ungdomsskolen har en bestyrelse med bred ekstern repræsentation, og ungdomsskoleloven giver 
bestyrelsen en større indflydelse på den daglige drift, end folkeskoleloven giver bestyrelser på 
folkeskoler. Medarbejderne sikres indflydelse via skolens Lokal-MED. 
 

Center for Opvækst og Læring  

Center for Opvækst og Læring udgør forvaltningen og den centrale administration på det samlede 
børneområde. Centret har 2 ledere på niveau 4, nemlig lederen af Forebyggelse og Sundhed samt en 
leder af sekretariatet. Sidstnævnte fungerer som stabsleder og har ingen ledere under sig. Først-
nævnte har 4 ledere på niveau 5, jf figur 3. 
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Forebyggelse og sundhed består blandt andet af PPR-funktion i forhold til dagtilbud og skole, 
sundhedsplejen, tandplejen, fys/ergo samt tale-/hørekonsulenter, psykologer, læsetilbuddet, 
flersprogskonsulent, SSP, uddannelsesvejledningen samt tilsynsopgaver. 
 
Sekretariat varetager blandt andet rådgivning, vejledning og udvikling for det samlede børneområde 
og dettes chef, klagebehandling, tilsynsopgaver, drift af strategiske projekter (fx Den Kulturelle Rygsæk, 
Erhvervsrygsækken, Campus Faaborg og Ung i FMK), understøttelse og betjening af det politiske 
udvalg, administration af mellemkommunale betalinger, skolekørsel, aktindsigter, visittation til 
dagtilbud og SFO, pasning af eget barn, og økonomisk friplads. 
 
Pr 1. december 2015 blev Center for Opvækst og Læring etableret som et resultat af sammen-
lægningen af daværende 3 selvstændige administrationsenheder på børne- og ungeområdet; 
Fagsekretariat for Dagtilbud, Fagsekretariat for Undervisning og Børne-, Unge Rådgivningen. Hver 
enhed havde en niveau 3-chef (også kaldet fagchefniveau), som blev understøttet af i alt 4 
afdelingsledere på niveau 4 og herunder en række gruppeledere på niveau 5. 
 
Pr. 1. januar 2021 er det specialiserede socialområde fra Opvækst og Læring samlet i en sammen-
hængende socialområde – hermed fragår der 1 niveau-4 og 3 niveau 5-ledere. 
 
 
Figur 3 viser organisationsdiagrammet for Center for Opvækst og Læring gældende fra 1. januar 2021. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Figur 
3
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Forslag til ny ledelsesstruktur 

Skolernes samles i 4 skoleområder, som er identiske med de 4 eksisterende børneområder. Samtidig 
samles alle daginstitutioner organisatorisk i børneområderne, og der etableres en fælles 
administration for hvert område (se kort 3 og Figur 4). Forslaget bygger på følgende principper: 
 Alle matrikler bibeholdes 
 Færre niveau 4-ledere (skoleledere og landsbyordningsledere) 
 Faglig ledelse af både medarbejdere og personaleledere 
 Ensartet opgaveportefølje til niveau 4-ledere 
 Ledertilstedeværelse på alle matrikler i kraft af niveau 5-ledere 
 Ensartet ledelsesspænd for niveau 5-ledere 
 Stort fokus på samledelse mellem skole- og dagtilbud i et givent område – ledere fra de to 

søjler indgår i et fælles områdelederteam 
 Områdelederteams understøttes af en fælles og styrket administration 

.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Forslagets baggrund:  

Forslaget bygger på input fra den tidligere beskrevne inddragelsesproces og på kommunens positive 
erfaringer med børneområdeledelse samt overgangsarbejdet i landsbyordningerne. Desuden er der 
skelet til andre kommuner, der benytter en tilsvarende ledelsesstruktur. Forslaget går imidlertid videre 
end de fleste andre kommuner ved at sætte fokus på og faste rammer for det tætte samarbejde 
mellem dagtilbuds- og skolelederne i et område – og ved at fremkomme med konkrete forslag til, 
hvordan den foreslåede ledelsesstruktur kan undersøtte en decentralisering, således at kommunens 
aktiviteter kommer tættere på børnene og deres familie i lokalområdet – se de såkalte tilvalgsmoduler.  
 
Der etableres fire sammenhængende dagtilbud- og skoleområder opdelt i Nord, Vest, Midt og Syd, 
som vist i figur 4. Det er en parallelstruktur til de nuværende børneområder, som derved bibeholdes. 
Hvert område har en skoleleder og en dagtilbudsleder på niveau 4. I hvert område udgør skolelederen 
og dagtilbudslederen områdeledelsen, og de har ansvaret for både eget fagområde og et fælles ansvar 

Kort 
3

Figur 
4
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for at styrke samspillet mellem dagtilbud og skole via et tæt, formaliseret samarbejde. De to ledere 
har således et fælles ansvar for alle børn i deres institutioner, og de skal understøtte et sammen-
hængende børne- og familieperspektiv fra vuggestue til 9. eller 10. klasse. 
 
Dagtilbuds- og skolelederne får en strategisk ledelsesrolle i forhold til udvikling og ledelse af området 
– både hos dem selv, i den fælles områdeledelse og på tværs af hele Opvækst og Læring. Niveau 4-
ledere vil i højere grad end i dag komme til at tage et fælles ansvar og tænke i sammenhænge på tværs 
af hele Opvækst og Læring. Dette kan lade sig gøre, fordi antallet af ledere reduceres fra 14 til 8, og 
fordi de 8 ledere vil have en langt mere ensartet ledelsesopgave, end de 14 ledere har i dag. Med en 
mindre og mere homogen ledergruppe, vil det være muligt for chefen for Opvækst og Læring at 
inddrage og anvende ledergruppen ofte og dybere, end tilfældet er i dag – og derfor vil den foreslåede 
struktur nok reducere antallet af ledere men samtidig styrke deres position både strategisk og 
ledelsesmæssigt. 
 
Niveau 4-lederne understøttes af en række personaleledere på niveau 5 – kendt som hhv. team- og 
afdelingsledere på dagtilbud og skoler. Antallet af personaleledere er defineret af antallet af 
medarbejdere, så der skabes et ensartet ledelsesspænd for alle personaleledere. Personalelederne 
organiseres i en matrixstruktur, som sikrer ledelse på alle opgavetyper, og som sikrer, at alle 
medarbejdere får en fagligt fokuseret personaleledelse. Der knyttes én personaleleder til hver matrikel, 
så ledelsestilstedeværelsen sikres alle steder – den matrikelansvarlige leder er ikke nødvendigvis 
personaleleder for alle medarbejdere på matriklen, da medarbejderne refererer til den fagligt 
relevante leder i matrixstrukturen. Ved at kombinere hensynet til geografi med matrixledelse søger 
den foreslåede ledelsesstruktur at understøtte både ønsket om ledelse tæt og ønsket om at fokusere 
på den pædagogiske ledelse af børns læring og trivsel. 
 
Når man ser på erfaringer fra andre kommuner, der har gennemført lignende forandringer af 
ledelsesstrukturen, er det væsentligt, om man har sparet på den underliggende tildelingsmodel 
samtidig. Det er mest almindeligt at spare på både ledelse og undervisning (eller bygninger) samtidigt. 
Dette er ikke tilfældet i Faaborg-Midtfyn, og erfaringerne i denne situation viser, at forandringerne er 
holdbare og ikke blive rullet tilbage efter få år; de udfordringer man uvægerligt møder, er noget, man 
løbende kan justere uden det kræver radikale ændringer. 
 

Forslaget sammenholdt med målsætningerne: 

Mål: Reduktion af de samlede udgifter til ledelse på Opvækst og Læringsområdet 
Forslaget reducerer antallet af niveau 4-ledere med 6 og antallet af niveau 5 ledere med 2,4. Alle disse 
ledere findes på skoleområdet (på nær 0,5 niveau 5-leder, der findes på dagtilbud). Den samlede årlige 
besparelse er beregnet til ca. 4,5 mio. kr. 
 
Baggrunden for denne fordeling er, at antallet af niveau 4-ledere allerede i 2015 blev reduceret 
betragteligt både på dagtilbudsområdet og i Center for Opvækst og Læring. Vurderingen er derfor, at 
der ikke kan reduceres yderligere på disse områder, uden at ledelsesdækningen bliver for tynd. 
Samtidig har kommunalbestyrelsen i december 2020 vedtaget en ny struktur for Dagplejen, som 
fastholder en niveau 4-leder. I forhold til Heldagsskolen er vurderingen, at det hverken vil være fagligt 
eller praktisk forsvarligt at fusionere skolen med de 4 nye skoleområder. Derfor bibeholder skolen sin 
niveau 4-leder. Endelig fastholdes også Ungdomsskolen som en selvstændig organisation med en 
niveau 4-leder, men det bør overvejes, om skolen skal inkluderes i ledelsesreformen ud fra såvel et 
fagligt som et økonomisk rationale (se tilvalgsmodul herom). 
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Mål: Stærkere faglige miljøer på alle skoler og dagtilbud, hvor der er økonomi til udvikling og 
efteruddannelse 
Forslaget skaber større organisatoriske enheder, som gør alle enheder mere rubuste både fagligt og 
økonmomisk. Samtidig vil ledelsen have mulighed for at flytte ressourcer mellem de enkelte matrikler 
efter behov. Det kan f.eks. være en lille matrikel med overvægt af elever med behov for 
specialpædagogisk bistand. Samtidig geninvesteres en del af de sparede ledelsesomkostninger i 
opgradering af den administrative understøtteelse, hvorved faglig udvikling enten kan drives af en 
administrativ medarbejder eller af en leder, der bliver aflastet i andre opgaver af administationen.  
 
Målene: Styrkelse af det sammenhængende børne- og familieperspektiv (0-18 år), herunder styrkelse 
af samspillet mellem dagtilbud og skole, samt børn i udsatte positioner kendes og følges hele ”livet”. 
Forslaget indebærer, at dagtilbuds- og skolelederen udgør et områdeledelsesteam, som forpligtes til 
at sætte fokus på et styrket samspil mellem dagtilbud og skole. Idealet er, at overgange i 
børneperspektivet bliver ligeså smidige som mellem vuggestue og børnehave i en integreret institution 
og mellem børnehave og skole i en landsbyordning. Dette gælder alle børn, og i særdeleshed for børn 
og familier i udsatte positioner. Områdeledelsens mindset skal være, at alle børn og unge i området er 
”deres”. En vigtig del af overgangsarbejdet er de forebyggende indsatser, som PPR arbejder sammen 
med ledere, børn og familier om. Disse indsatser skal i endnu højere grad end i dag ses i 
børneperspektivet og ikke inden for rammerne af en given organisation – derfor opbygges der 
tværgående forebyggende teams for hvert af de 4 områder, hvor konsulenter og specialister følger det 
enkelte barn gennem hele barndommen fra 0 til 16 år.  
 
Mål: Styrkelse af den administrative understøttelse af de decentrale ledere, så disse kan fokusere på 
at løse deres faglige, tværfaglige og strategiske ledelsesopgaver 
Lederne skal forholde sig til flere og flere administrative opgaver, som tager tid fra deres kerneopgave 
og presser deres eget arbejdsmiljø. Dette skyldes bl.a. et øget detalje- og skriftlighedskrav i 
lovgivningen og  ønsket om at decentralisere visse administrative processer. For at imødekomme 
udviklingen styrker forslaget de  administrative og understøttende muskler i de 4 områder. Der 
oprettes således en fællesadministration for hvert område, hvilket giver samdriftsfordele, mulighed 
for arbejdsdeling og ikke mindst mulighed for at aflaste lederne fra administrative opgaver, som de pt. 
udfører. Et eksempel på en sådan opgave er de årlige indberetninger til ministeriet: I dag skal én person 
fra hver af de 4 skoler i Ringeområdet lave hver sine indberetninger. Hvis forslaget gennemføres, vil 
én person skulle lave én indberetning. Fællesadministrationer skal både varetage de klassiske 
administrative opgaver med bl.a. økonomi og personale, men vil også blive styrket med kompetencer, 
der kan understøtte den strategiske ledelse på tværs af områderne. 
 
Mål: Den enkelte medarbejder føler sig set, inddraget og respekteret af sin nærmeste leder 
Den nye struktur skal understøtte personalelederens mulighed for at kunne fokusere på den 
pædagogiske ledelse af børns læring og trivsel på de enkelte opgaver og matrikler – herunder ledelse 
af medarbejderne og samarbejdet med forældrene. Medarbejderne skal opleve nærværende ledelse 
og en tydelighed i, hvilke beslutningskompetencer de enkelte ledere har. Her skal vi bruge erfaringerne 
fra børneområdernes nuværende matrixledelse. Samtidig skal der udvikles klare beskrivelser af 
opgaver og ledelsesansvar, hvilket kan gøres med inspiration fra de lokale ledelsesgrundlag, som flere 
skoler og dagtilbud har udarbejdet i de seneste år. Et af grundprincipperne i forslaget er at styrke den 
faglige ledelse inden for dagtilbuds- og skoleområdet – og at dagtilbuddene i de eksisterende 
landsbyordninger sammenlægges med dagtilbud i børneområderne. Herved kommer både 
medarbejdere og den matrikel-ansvarlige personaleleder ind i et fagligt fællesskab, som er større end 
i dag – og som teamlederne på dagtilbud i landsbyordninger ikke har. 
 
Erfaringer fra andre kommuner viser, at det i implementeringsfasen er vigtigt at have for øje, at de 
størrelsesmæssige forskelle mellem matriklerne i nogle tilfælde kan medføre, at medarbejderne på 
små matrikler oplever, at de skal tilpasse sig forholdene på de større matrikler, og/eller at ledelsen 
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primært er til stede på de større matrikler. Samtidig fremhæver flere af de decentrale ledere, at det i 
dag er udfordrende set i et forældre- og medarbejderperspektiv, når en niveau 5-leder skal forholde 
sig til flere matrikler; manglende fysisk tilstedeværelse fra lederen opleves ikke som kvalitet – men kan 
opleves som manglende nærvær. 
 
Det er vigtige opmærksomhedspunkt, når den foreslåede model skal implementeres, eftersom der 
ikke er ressourcer til eller personalefagligt belæg for at have en fuldtidsleder på niveau 5 på de mindste 
daginstitutionsmatrikler. Disse ledere skal derfor være matrikelansvarlige flere steder – ikke desto 
mindre vil der altid være én, ”der er den” alle steder – og som er fysisk tilstede, om ikke hver dag så 
flere dage om ugen. Derudover viser erfaringer fra andre kommuner, at det er vigtigt med en klar 
arbejds- og opgavefordeling mellem niveau 4- og 5-lederne, så det er tydeligt for forældre og personale, 
hvem de skal henvende sig til med hvilke ærinder. Dette er én begrundelse for, at forslaget fremhæver 
opdaterede ledelsesgrundlag som vigtigt. 
 
Mål: Styrkelse af ledelsesteams på opvækst og læringsområdet - både i fagsøjlerne og på tværs 
Ved at skolerne samles i større administrative enheder, vil der på tværs af matriklerne være bedre og 
flere muligheder for kollegial sparring omkring ledelsesmæssige udfordringer. Man vil også kunne 
hjælpe hinanden med at løse opgaver, hvis det strammer til hos en kollega. I de nuværende 
landsbyordninger er der allerede i dag etableret et stærkt samarbejde mellem niveau 5-lederne for 
hhv. dagtilbud og skole, og dette samarbejde vil kunne fortsætte, eftersom der fortsat vil være et 
personalelederteam lokalt. Som allerede nævnt vil den strategiske ledergruppe på tværs af Opvækst 
og Læring få en mere agil størrelse, og der vil være bedre grundlag for at tage et fælles ansvar og tænke 
i sammenhænge på tværs af området. 
 
Nedenstående tabel 3 giver et overblik over den foreslåede struktur set i forhold til antallet af ansatte, 
ledere og administrative enheder i de 4 områder. 
 

Tabel 3 
 
Som tidligere beskrevet understøttes Niveau 4-lederne af en række personaleledere på niveau 5, hvor 
antallet af personaleledere er defineret af antallet af medarbejdere, så der skabes et ensartet 
ledelsesspænd for alle personaleledere. Tabel 4 viser det nuværende antal ledere på begge niveauer 
(på grå baggrund) sammenholdt med forslagets antal. Samtidig angives det nuværende (igen på grå 
baggrund) og det fremtidige ledelsesspænd. I denne tabel er det nuværende ledelsesspænd dog fiktivt 
i den forstand, der er tale om et gennemsnit på tværs af de enheder, der i forslaget lægges sammen. 
Derfor skal tabelbemærkningen læses for at forstå tallene i parentes. Det reelle ledelsesspænd i den 

Skoleleder 
3 afdelingsledere 

Dagtilbudsleder 
3 teamledere 

 
Nord  

 
73 ansatte 

2,5  administrative medarbejdere 

 
30 ansatte 

 
Skoleleder 

5 afdelingsledere 
Dagtilbudsleder 

4 teamledere 
 
Vest  

 
108 ansatte 

2,5  administrative medarbejdere 

 
53 ansatte 

 
Skoleleder 

8 afdelingsledere 
Dagtilbudsleder 

4 teamledere 
 
Midt 

 
201 ansatte 

4  administrative medarbejdere 

 
60 ansatte 

 
Skoleleder 

6 afdelingsledere 
Dagtilbudsleder 

3 teamledere 
 
Syd 

 
134 ansatte 

3  administrative medarbejdere 

 
45 ansatte 
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nuværende organisering fremgår af tabellerne 1 og 2, hvor det for dagtilbud svinger mellem 6 og 21, 
mens det for skolerne varierer mellem 11 og 26.  
 
Den foreslåede ledelsesstruktur sikrer langt mere ensartet ledelsesspænd  end i dag. De allerstørste 
spænd reduceres og omvendt øges de mindste spænd. Begge dele er hensigtsmæssigt set i forhold til 
Ledelseskommissions konklusioner, da både meget små og meget store ledelsesspænd kan være 
uhensigtsmæssige. Endelig bemærkes det, at niveau 4-lederens ledelsesspænd øges, således alle 
fremover har mindst 3 niveau 5-ledere undersig, hvor flere i dag at 2 og enkelte blot 1. 
 

Tabel 4 
Bemærkning: De grå felter angiver den nuværende situation som kan sammenlignes med forslags tal. Antallet af 
ansatte er opgjort som antal personer (både deltid og fuld tid) og ikke antal årsværk. Ledelsesspændet er angivet 
som antal ansatte pr. niveau 5-årsværk. Til kollonnen, der angiver ledelsesspændet i dag, skal følgende 
bemærkes: Generelt er tal for ansatte og ledere lagt sammen for de enheder, de nye områder består af. For 
dagtilbud er der i parentes regnet med antal ansatte pr. temaleder og ikke pr. leder-årsværk for de 
landsbyordninger, der ikke har fuldtidsledere på dagtilbud i dag. For skoler angiver parentesen et beregnet 
ledelsesspænd, hvor skolelederen medregnet som personaleleder for de landsbyordninger, der ikke har 
afdelingsledere i dag. 
 
 
Figur 5 på næste side illustrerer, hvordan ledelsesstrukturen ser ud i ét af områderne (Midt) samt 
hvordan den fælles områdeledelse relation til en række andre aktører kan se ud. 
  

  Niveau 4-ledere Niveau 5-ledere Ansatte Ansatte Ledelsesspænd 
Nord 1 1 3 3   32 11 11 
Vest 1 1 2,7 4   53 18 (20) 13 
Midt 1 1 5 4   60 10 (12) 15 
Syd 1 1 3,8 3   45 9 (12) 15 Da

gt
ilb

ud
 

i alt 4 4 14,5 14   188 13 (12) 13 
Nord 1 1 4 3   73 24 24 
Vest 2 1 5,3 5   108 20 22 
Midt 4 1 8,4 8   201 24 (22) 25 
Syd 3 1 6,2 6   134 22 (19) 22 Sk

ol
e 

I alt 10 4 23,9 22   516 22(20) 23 
Nord     2,1 2,5    
Vest     1,9 2,5    
Midt     3,5 4    
Syd     2,5 3    

Ad
m

in
ist

ra
ti

on
 

I alt     10,1 12    
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Økonomi 

Tabel 5 opsummerer de samlede økonomi konsekvenser af den foreslåede model. Det fremgår af de 
to første kolonner, at der i dag er en markant difference mellem de midler der via tildelingsmodellerne 
øremærkes til ledelse og administration, og det reelle forbrug på skoler og i dagtilbud. Den beregnede 
effektiviseringsgevinst tager udgangspunkt i det nuværende reelle forbrug. 
 

 Budgettildeling 
i dag 

Reelt forbrug 
i dag Forslag Effektivisering 

Niveau 4-ledere 9,4 mio. 10,1 mio. 6,4 mio. 3,7 mio. 
Niveau 5-ledere 22,7 mio. 24,7 mio. 22,4 mio. 2,3 mio. 
Administration 3,4 mio. 4,5 mio. 5,4 mio. -0,9 mio. 
Kompenserende timer*   0,7 mio. -0,7 mio. 
Samlet 35,5 mio. 39,3 mio. 34,9 mio. 4,4 mio. 

Tabel 5 *Enkelte niveau 5-ledere har i dag lærer/pædagogtimer, hvilket skal kompenseres, når alle ledere skal 
være fuldtidsledere. 
 

Administrativ understøttelse 

Fælles områdeledelse

Ungdomsskolen

DagplejenHeldagsskolen

Musikskolen

Lokale aktører

Lokale ledelsesteam på 
tværs af dagtilbud og 
skole. F.eks. i Espe 

Selvejende institutioner

PPR

Figur 5

Skoleleder (N4)

Pædagogiske afd. 
leder (N5)

afd. leder (N5)

Afd. leder (N5)

Afd. leder (N5)

Afd. leder (N5)

Dagtilbudsleder
(N4)

Teamleder (N5)

Teamleder (N5)

Teamleder (N5)

Teamleder (N5)
varetager 2 matrikler  
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I beregningerne til de fremtidige udgifter til niveau 4-ledere er der disponeret med en forventet om et 
stigende lønniveau grundet den større ledelsesopgave i de foreslåede, større skoler og dagtilbud. 
Derudover er der taget udgangspunkt i en fastholdelse af den nuværende ratio mellem kontrakt- og 
tjenestemandsansatte på de sammenlagte skoler (i dag er ca. 70% af skolelederne tjenestemænd). Der 
er ikke indregnet overgangsomkostninger ved reduktion i antallet af niveau 4-ledere, da 
omkostningerne til dette vil afhænge af den fremtidige ledelsesmæssige sammensætning. Dette kan 
reducere besparelsen i de første år. 
 
Forslaget har ikke naturligt afledte anlægsbehov. Anlægsønsker gående på faglokaler kan evt. få højere 
prioritet, hvis man i distriktet vil prioritere at samlæse enkelte fag (for eksempel håndværk og design) 
og lokalerne på en matrikel egner sig bedre og kan rumme flere funktionaliteter i forhold til fælles mål 
for faget. 
 
Forældreindflyldelse 
Fortsat sikring af en reel forældreinddragelse og –indflydelse er det måske vigtigste 
opmærksomhedspunkt fra de to workshops med bestyrelsesformændene. Dette er helt i tråd med 
intentionen i den nationale lovgivning på området og FMK’s vision om ”tæt på”. På denne baggrund 
foreslås følgende: Til hvert dagtilbud og skole hører en forældrevalgt bestyrelse, hvor hver matrikel 
skal være repræsenteret med én forælder, herunder også specialafdelinger, hvis de opfylder de 
mindstekrav, der er beskrevet i folkeskoleloven.     
 
Bestyrelsernes sammensætninger og størrelser kan variere på tværs af de 4 skole- og dagtilbuds-
områder, men forældrene skal altid have flertal. Der er ingen begrænsninger på hvor mange, der kan 
sidde i en bestyrelse, men selv om store bestyrelser giver mulighed for bred repræsentation, kan de 
samtidig blive ineffektive og mindre beslutningsdygtige end mindre bestyrelser. Det er derfor ikke 
anbefalelsesværdigt fx at slå de eksisterende bestyrelser sammen. For at sikre en fortsat bred 
forældrerepræsentation og reel inddragelse også af forældre, der ikke sidder i bestyrelsen, oprettes 
der et matrikelråd ved hver matrikel. Rådets formand er pr. definition matriklens valgte 
bestyrelsesmedlem, så der sikres en formel relation mellem bestyrelse og råd. Bestyrelsens arbejde 
skal tilrettelægges sådan, at der skabes tæt samarbejde mellem de to niveauer, så bestyrelsens 
arbejde ikke alene fokuseres på de helt overordnede og tværgående principper men også konkrete, 
lokale forhold. Konstruktionen er velkendt fra andre kommuner, hvor erfaringer viser, at samarbejdet 
fungerer bedst, når der er sat klare politiske rammer og retning for samarbejdet mellem bestyrelsen 
og matrikelrådene, herunder en formaliseret forretningsorden.  
 
Erfaringer fra andre kommuner viser desuden, at det vigtigste, set fra et forældreperspektiv, er det 
nære samarbejde med de pædagoger og lærere, der kender eget barns læring og trivsel i skolen eller 
i børnehuset. Det er derfor afgørende, at ledelsen på såvel skoler som dagtilbud prioriterer og 
involverer forældrene i børnenes hverdag – både i det faglige og det sociale. Let tilgængelighed og 
mulighed for dialog og opfølgning fra pædagoger, lærere og lokal leder er vigtigt for oplevelsen af, 
hvad et godt dagtilbud og en god skole er. Den formelle bestyrelses- og inddragelsesstruktur kan ikke 
alene sikre realisering af denne ambition – det kræver samtidigt ledelsesmæssig prioritering af både 
det brede forældresamarbejde og det formaliserede arbejde i bestyrelserne. Det gode 
forældresamarbejde vil således være en del af den strategiske og ledelsesmæssige udviklingsdialog 
mellem niveau 4-lederne og chefen for Opvækst og Læring. Endelig skal det nævnes, at de lokale 
administrative enheder vil understøtte forretningsgangen i både råd og bestyrelser. 
 
Medarbejderindflydelse 
Antallet af lokale MED-udvalg reduceres fra 14 til 8. I område Nord sker der ingen ændringer, men de 
andre steder betyder det, at: 
 nuværende MED-udvalg nedlægges og formænd og næstformænd er med til at etablere nye 

lokal MED-udvalg; ét for dagtilbuddet og ét for skolen i hver af de 3 områder. 
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 hovedudvalget skal godkende organiseringen og sammensætningen af de nye lokale MED-
udvalg. 

 
Der er ingen grænse for, hvor mange medlemmer der kan være i MED-udvalget, og det vil således 
være muligt at indvælge forholdsvis mange medarbejdere i den første fase, hvor der vil være mange 
emner at forholde sig til. Størrelsen på udvalgene kan med tiden reduceres, hvis det vurderes 
nødvendigt i MED-udvalget. 
 
Det er væsentligt med tæt inddragelse af MED og medarbejderne i et kulturarbejde, hvor man skaber 
en nyt, fælles identitet i de nye enheder. Det er ikke nødvendigvis et mål at homogenisere kulturen i 
de nye enheder – der skal være plads til lokale særkender og prioriteter. Balancen i denne udvikling 
skal drøftes i de enkelte ledelser og det tilhørende MED-udvalg.  
 
Principper for skoledistrikter 
Der etableres 4 nye skoledistrikter, men de eksisterende distrikter bibeholdes som matrikel-distrikter. 
Dette sikrer, at et barn er garanteret optagelse på den geografisk nærmeste afdeling. Denne model 
kendes som tidligere beskrevet fra de nuværende landsbyordninger og fra Broskolen. Modellen 
betyder desuden, at man undervejs i skoleforløbet kan aftale et midlertidigt eller permanent flyt fra 
én afdeling til en anden inden for den samme skole, hvis det vurderes at være til elevens bedste. Et 
sådant flyt vil ikke være et skoleskift, og vil derfor være lettere at gennemføre end i det er i dag. 
 
Alternativet ville være at have ét stort distrikt for hver af de 4 områdeskoler, hvor det vil være 
skolelederen, der bestemmer, hvilken matrikel en elev skal indskrives på. Denne model giver 
skolelederen den største mulighed for at optimere sin drift i forhold til både et pædagogisk aspekt af 
klassesammensætningen og et økonomisk aspekt i forhold til klassestørrelser og dermed fordeling af 
elever på de forskellige matrikler. Modellen indebærer imidlertid også risiko for, at forældre og børn 
ikke kan få deres skoleønske opfyldt, hvilket kan medføre ringere trivsel og/eller fravalg af folkeskolen 
til fordel for en lokal friskole. 
 
Matrikel-distriktsmodellen skal med andre ord sikre den lokale folkeskole som et vigtigt element i et 
livskraftigt lokalsamfund. Man er på den ene side sikret retten til en lokal skolegang, men man er ikke 
stavnsbundet, da det frie skolevalg stadig gælder på tværs af områdedistrikter, ligesom der opstilles 
klare rammer for flyt mellem to afdelinger af samme skole.  
 
Samarbejde med private tilbud og lokalområdet 
Forslaget om ny ledelsesstruktur vil kunne styrke samspillet mellem private og kommunale aktører 
igennem f.eks. partnerskabsaftaler for hvert af de 4 områder, som børneområdelederen og 
skoleområdelederen i fællesskab vil få ansvaret for at drive. Det kan blandt andet handle om, hvordan 
man kan arbejde med børne- og familieperspektivet på tværs af organisationsformer, samt i fællesskab 
realisere de kommunale tværgående indsatser, som er målrettet alle børn og unge i kommunen. 
 
Hvis den nye ledelsesstruktur vedtages, vil den præcise udformning for en samarbejdsmodel blive 
udviklet i samarbejde med de deltagende parter. I dette arbejde kan erfaringerne fra 2016-2017 med 
strategiske klyngefællesskaber med fordel inddrages. 
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Tilvalgsmoduler 

Foruden den grundlæggende model for en ny ledelsesstruktur, foreslås kommunalbestyrelsen at tage 
stilling til en række tilvalgsmoduler, som kort beskrives herunder. Disse moduler er delforslag, som 
skal understøtte målsætningen om at børn og unge kan få et tilbud, der er både mere 
sammenhængende og tættere på i deres nærområde end tilfældet er i dag. Det skal bemærkes, at 
flere af forslagene har været fremført som ønsker fra bestyrelserne gennem de senere år. 
 
De forskellige tilvalg er kendetegnede ved at være netop et tilvalg og altså ikke en forudsætning for 
den foreslåede nye ledelsesstruktur. De er også kendetegnede ved, at de vil skulle undersøges 
nærmere, hvis de prioriteres politisk. 
 

Etablering af overbygningsskoler i flere lokalområder uden for de større byer   

I de senere år har vi set en national tendens til, at de ældste elever i folkeskolen samles på færre og 
større overbygningsskoler i et forsøg på at skabe spændende ungemiljøer og udfordrende 
læringsmiljøer. Centraliseringen har også generelt skulle understøtte et ønske om at skabe fagligt 
stærke miljøer for personalet, ikke mindst på de fag, som kun læses på udskolingsklassetrinene. Denne 
udvikling har vi også set i Faaborg-Midtfyn Kommune, hvor landsbyordningerne underviser til og med 
6. klasse, og hvor eleverne derefter sendes til den nærmeste overbygningsskole i én af de større byer. 
Også selv om der vil være et elevgrundlag for en 1-sporet overbygning lokalt. 
 
Flere af landsbyordningerne har løbende spurgt forvaltningen, om der er mulighed for at etablere en 
overbygning hos dem, da de oplever, at flere af deres elever vil profitere af at fortsætte i et kendt og 
overskueligt miljø. Det samme har været efterspurgt af bestyrelser og forældre, der gerne vil have 
mulighed for at fastholde deres børn i et mindre og/eller lokalt folkeskoletilbud. Forældre og 
bestyrelser henviser i denne sammenhæng til, at udsigten til et sammenhængende børneliv i en lokal 
kontekst i stigende grad efterspørges, og at forældre begynder at vælge ikke bare skole, men også 
børnehave og endda vuggestue efter, hvor barnet kan blive helt til endt skolegang. Der er derfor en 
risiko for, at forældre vælger folkeskolen fra i landsbyerne alene fordi, man hér er tvunget til at flytte 
skole efter 6. klasse. 
 
I den foreslåede ledelsesstruktur er det faglige argument for at samle overbygningsklasser på få skoler 
forsvundet, fordi lærerstaben vil være fælles for hele området og alle tilknyttede matrikler. Der vil 
således være et fagligt fællesskab for fx fysiklærerne, og de kommer ikke til at stå fagligt alene, hvis de 
fremover skal undervise på 1-sporede matrikler uden for de større byer.  
 
De økonomiske konsekvenser af udflytning af overbygningsklasser hænger tæt sammen med den 
valgte model herfor. Den driftsøkonomiske effekt vil være neutral, hvis der kan oprettes klasser af 
samme størrelse, som man lukker i de nuværende overbygningsskoler. Det betyder, at det kun er 
økonomisk forsvarligt at åbne overbygninger i områder, der kan oppebære 20-25 elever i 
overbygningen.  
 
I forhold til anlægsøkonomien kan en udflytning holdes stort set økonomisk neutral, hvis man åbner 
overbygninger på matrikler, der i dag har pladsoverskud og de relevante faglokaler. Hvor dette er 
tilfældet, kan en udflytning af overbygningsklasser endog indebære en betragtelig besparelse på 
kommende års anlægsbudget, eftersom elevtallet forventes at stige i Ringeområdet, hvor de to 
overbygningsskoler allerede i dag er fyldt. Eksempelvis ser Tingagerskolen ind i en udbygning, hvilket 
estimeres til at koste ca. 10 mio. kr. 
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Skolematriklen i Ryslinge (i dag en del af Landsbyordning Tre Ege skolen) har tidligere rummet en 
overbygning, hvorfor der er kapacitet til at genetablere en sådan mod mindre anlægstilpasning samt 
genskabelse af et fysiklokale (anslået samlet anlægsinvestering er 0,5-1,0 mio. kr.). Elevgrundlaget vil 
være den nuværende Tre Ege Skolens skoledistrikt, som er 35-45 elever pr årgang i 7., 8. og 9. klasse, 
hvilket vurderes at være tilstrækkeligt til en 1-sporet overbygning. Denne overbygning vil reducere 
tilgangen til Tingagerskolen, og når man således flytter et spor fra Ringe til Ryslinge, vil man kunne helt 
undgå en fremtidig udbygning af Tingagerskolen på estimeret 10 mio. kr. 
 
En tilsvarende mulighed findes på skolematriklen i Svanninge (i dag en del af Landsbyordningen 
Brahesminde Skoler). Hér er både pladsen og de relevante faglokaler til rådighed, hvorfor 
genetablering af en 1-sporet overbygning kan realiseres for beskedne anlægsmidler. Elevoptaget vil 
være Brahesminde Skoles distrikt, som er på cirka 35 elever pr. relevante årgange. I dag er 
Øhavsskolens Svane-afdeling overbygningsskole, så hér vil man formentlig kunne reducere antallet af 
overbygningsklasser. Det bemærkes, at kommunalbestyrelsen allerede har besluttet at flytte 
Øhavsskolens 10. klasse til Campus Faaborg, så der vil opstå ledig kapacitet på Svanen, som givet dens 
centrale placering i bymiljøet vil kunne anvendes til andre formål. 
 
Endelig vurderes elevgrundlaget som værende tilstrækkeligt på den nuværende Landsbyordning i Espe. 
Dog har skolen ikke ledig kapacitet, hvorfor etablering af udskoling vil kræve omfattende 
anlægsinvesteringer, som ikke på kort sigt modvejes af tilsvarende sparede anlægsudgifter på 
Nordagerskolen, som modtager overbygningsleverne fra Espe. Dog vil det være relevant at overveje, 
hvilke af de to steder eventuelle fremtidige anlægsinvesteringer skal gøres, hvis elevtallet tilsiger det. 
 

Etablering af vuggestuepladser og dermed aldersintegrerede institioner i flere lokalområder 

Forvaltningen og dagtilbuddene oplever, at efterspørgslen på vuggestuepladser er stigende – især 
blandt tilflytterfamilier. Der er derfor venteliste til flere kommunale vuggestuer, ligesom alle 
bestyrelser på dagtilbud uden vuggestuer ønsker at etablere en sådan. Andre bestyrelser ønsker at 
udvide en eksisterende vuggestue. Det kan ikke udelukkes, at forældre og bestyrelser har ret i deres 
formodning om, at nogle forældre i dag fravælger det kommunale tilbud for at kunne starte i 
vuggestue – og at disse forældre sidenhen bliver på det private tilbud, der rummer både vuggestue, 
børnehave og en skole med alle klassetrin. 
 
Ved at etablere kommunale vuggestuer på flere matrikler, vil kommunen kunne efterkomme det 
stigende ønske om et mere sammenhængende tilbud i deres nærområde. Hvis den nævnte 
formodning er korrekt, vil flere vuggestuepladser i kommunalt regi ikke 1:1 reducere efterspørgslen 
på dagplejepladser, da en del af de nye pladser vil blive besat af børn der alternativt ville være blevet 
indmeldt i en privat vuggestue og ikke en kommunaldagpleje. 
 
En vuggestueplads er dyrere end en dagplejeplads, men det er vanskeligt at beregne den præcis 
driftøkonomisk effekt af flere, lokale vuggestuepladser – ikke blot fordi ikke alle indskrevne alternativt 
ville være blevet indskrevet i Dagplejen, men også fordi der kan være en langsigtigt effekt på både 
børnehave- og skolevalg. Dette vil skulle undersøges nærmere, hvis tiltaget prioriteres politisk. 
 
Anlægsinvesteringerne er derimod velkendte, eftersom en række institutioner allerede i forbindelse 
med udarbejdelsen af 10-årsplanen for anlægsprojekter har indsent ønsker om etablering af 
vuggestuer, som forvaltnignen har regnet på. Anlægsinvesteringerne er mindst de steder, hvor der er 
ledig plads – således koster 10-12 pladser ca. 0,6 mio. kr. i Horne/Svanninge og på Bøgebjerg i V. Åby. 
På Kaptajngården i V. Hæsinge (selvejende) kan en mindre tilbygning til 1,8 mio. kr. give 12 pladser. 
Andre steder skal tilbygningen være større for at huse det samme antal børn, og investeringerne er 
beregnet til hhv. 3,3 mio. (både Espe Skole og Myretuen i Broby), 3,5 mio. kr. (Årslev Børnehus, 
selvejende) og 3,7 mio. kr. (Eventyrhuset i Ryslinge). 
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Etablering af 10. klasse tilbud i flere dele af kommunen 

Forvaltningen kan konstatere, at stadig flere elever fra Brobyskolernes nuværende skoledistrikt søger 
10. klassetilbud i deres nærområde i form af skolerne i Glamsbjerg og Nr. Broby Friskole. Det kan 
ligeledes konstateres for Årslev-området, at flere elever vælger en 10. klasse et sted i Odense 
Kommune. Samtidig tager en stor andel af kommunens unge 10. klasse på en efterskole. 
 
For at give flere elever muligheden for et lokalt 10. klassetilbud i folkeskolen kunne der oprettes ét 
tilbud i hvert af de 4 områder. I dag har kommunen 10. klasser i Faaborg og Ringe, så det handler om 
to nye udbud, evt. i Årslev (hvor der dog skal findes egnede lokaler) og Brobyværk (hvor der er plads 
på skolen). Forslaget kræver en nærmere undersøgelse af, hvordan et sådant udbud kan forventes at 
påvirke de eksisterende tilbud, herunder særligt Campus Faaborg. 
 
Driftsøkonomisk vil én 10. klasse med 18 elever i område Nord vil give en udgift på 870.000 kr., mens 
etablering af én 10. klasse med 25 elever i område Vest vil give en udgift på 920.000 kr. I det omfang, 
at disse nye klasser henter elever fra de eksisterende kommunale klasser, vil udgifterne modsvares af 
besparelserne disse steder. Forvaltningen forventer imidlertid, at en del af eleverne til de nye 10. 
klasser alternativt ville have valgt skoler uden for det kommunale regi. Hvis blot 2 færre elever således 
vælger et 10. klassestilbud i anden kommune og 2 færre vælger et friskoletilbud vil kommunen have 
en mindre-udgift på 230.000 kr. Søgningsmønsteret er svært at forudsige, men såfremt nye tilbud 
holder flere elever i kommunalt regi, vil der være et besparelsespotentiale ret hurtigt. 
 

Større lokal forankring af Ungdomsskolen samt større samspil med folkeskolerne 

Ungdomsskoler er kommunalt forankret, hvor de løser en række obligatoriske opgaver og et bredt 
spektrum af andre opgaver på ungeområdet. Dette sker enten i eget regi eller i samarbejde med 
grundskoler, ungdomsuddannelser og andre institutioner på området samt det lokale foreningsliv. 
Dermed fungerer en kommunal ungdomsskole ofte som et bindeled mellem de mange forskellige 
aktører på ungeområdet, og kan blive en stærk brobygger mellem skole- og fritidstiden. 
 
Da kommunernes behov er forskellige, er ungdomsskolerne ligeledes præget af stor variation, hvad 
angår organisering, aktiviteter og indsatsområder. Ikke to ungdomsskoler er ens, men samtidig er der 
mange ligheder, idet de obligatoriske opgaver er de samme, ligesom tilgangen til de unge er den 
samme, da ungdomsskolerne har deres egen lovgivning. 
 
I den ideelle verden ville de unge bevæge sig ubesværet fra grundskole til ungdomsuddannelse. Sådan 
er virkeligheden imidlertid ikke altid. Ikke alle unge er uddannelsesparate, når de nærmer sig 
afslutningen på skoletiden. Nogle har brug for mere tid, et anderledes tilbud, en særlig pædagogik 
eller nye rammer, som understøtter dem i overgangen. 
 
Med sin centrale placering på ungdoms- og uddannelsesområdet kan Ungdomsskolen i Faaborg-
Midtfyn Kommune blive en endnu vigtigere aktør i kommunernes bestræbelser på at gøre så mange 
unge som muligt uddannelsesparate, så de efterfølgende kan påbegynde og fuldføre en 
ungdomsuddannelse. Under Ungdomsskoleloven er der gode muligheder for at udbyde forskellige 
uddannelsestilbud, der kan gøre de unge parate fagligt, personligt og socialt. Det kan være i form af 
særligt tilrettelagte forløb for unge, hvor de tages ud af deres normale hverdag, men det kan også 
være i deres normale rammer.  
 
Disse muligheder eksisterer i dag, og Ungdomsskolen udbyder en række tilbud på området. Der er 
imidlertid et uudnyttet potentiale i at knytte Ungdomsskolen meget tættere sammen med skolerne i 
et lokalt miljø og at skabe et både forpligtende og agilt samarbejde. Målet skulle være at øge 
tilbudsviften i indsatsen over for den enkelte elev, som sømmeløst skulle kunne gå ind og ud af tilbud 
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under hhv. Folkeskole- og Ungdomsskoleloven. Ét eksempel er muligheden for at en elev i en kortere 
periode kan overgå til heltidsundervisning under Ungdomsskoleloven. Denne mulighed bruges kun i 
meget begrænset omfang i dag. 
 
Et tættere og smidigere samarbejde kan sikres på flere måder, eksempelvis ved at knytte 
Ungdomsskolens niveau 5-ledere til de 4 områders ledelsesteam eller ved at flytte det overordnede 
ledelsesansvar til en eller flere skoleledere. Ungdoms- og Folkeskoleloven åbner denne type af 
muligheder, men de skal undersøges nærmere, ikke mindst fordi en ændret bestyrelseskonstruktionen 
kræver rådgivning fra Undervisningsministeriet, som desværre har lang behandlingstid. Alt efter den 
valgte model kan det eventuelt være et effektiviseringspotentiale ved en omorganisering. 
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Inspirationskatalog 

 

Specialpædagogisk bistand i områderne  

Som tidligere beskrevet udgør skole- og dagtilbudslederen områdeledelsen i hvert område, hvor de 
både har ansvaret for eget fagområde og et fælles ansvar for at styrke samspillet mellem dagtilbud og 
skole via et tæt, formaliseret samarbejde.  
 
Et af omdrejningspunkterne i arbejdet vil være de børn og unge, som har behov for specialpædagogisk 
bistand. En mulighed for at styrke dette område vil være at etablere et ressourcecenter for hvert af de 
4 områder, hvor indsatserne udspringer og løbende koordineres. Ressourcecenteret har et tæt 
samarbejde med de fremskudte teams fra Center for Opvækst og Læring. Nogle af ressourcerne kan 
være til fælles brug for dagtilbuds- og skolelederen, som kan lokalisere dem hen, hvor der er mest brug 
for det.  
 
Nedenstående figur viser et eksempel på, hvordan området kan organiseres. 
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Den videre proces 

Dato Tema Deltagerkreds 

6. okt. 
2020 

Godkendelse af tids- og procesplan Kommunalbestyrelsen 

Uge 41 – 
53 2020  

Forberedelsesfase med inddragelse via 
workshops og dialog. 
 26.10 2020 / Workshop 1 (Leder og 

bestyrelsesformænd)  
 11.11 2020 / Fælles ledermøde 

(Dagtilbuds- og skoleledere)  
 17.11 2020 / Fælles Med-udvalg 

(Medarbejderrepr.) 
 19.11 2020 / Workshop 2 (Leder og 

bestyrelsesformænd) 
 09.12 2020 / Fælles ledermøde 

(Dagtilbuds- og skoleledere) 
 14.12 2020 / Administrativ deadline 

for udarbejdelse af forslag til 
model/modeller.  

 

19. jan - 
09. feb. 
2021 

Politisk drøftelse af forslag samt  
godkendelse af forslag, som sendes i 
offentlig høring  

Opvækst & 
Læringsudvalget, 
Økonomiudvalget og 
kommunalbestyrelsen 

10. feb. – 
5. maj 
2021 

Inddragelsesfase og offentlig høring Alle interessenter på 
Opvækst- og 
Læringsområdet, 
herunder bestyrelser 

08. juni 
2021 

Politisk drøftelse og mulig vedtagelse af 
ny ledelsesstruktur 

Opvækst & 
Læringsudvalget, 
Økonomiudvalget og 
kommunalbestyrelsen 

01. aug. 
2022 

Evt. ikrafttrædelse af ny ledelsesstruktur 
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Bilag 

Bilag A - Bekendtgørelse om proceduren ved nedlæggelse/sammenlægning af en folkeskole 

 
§ 1. Kommunalbestyrelsens behandling af en sag om ændringer i kommunens 
skolestruktur, som indebærer en skolenedlæggelse, skal behandles i 
overensstemmelse med procedurereglerne i §§ 2-4. 

Stk. 2. En skole nedlægges, hvis en skole: 

1) ophører med at have egen skolebestyrelse, egen skoleleder og eget skoledistrikt 
eller 

2) henlægges under en anden skoles ledelse, jf. folkeskolelovens § 24, stk. 1, 2. pkt. 

§ 2. Forslag om en skolenedlæggelse offentliggøres med en tilhørende kort beskrivelse, 
herunder oplysninger om forslagets konsekvenser for den fremtidige skolestruktur i 
kommunen. 

Stk. 2. Et medlem af kommunalbestyrelsen kan forlange sin afvigende mening 
vedrørende forslaget tilført kommunalbestyrelsens beslutningsprotokol. Medlemmet 
kan endvidere forlange, at den afvigende mening offentliggøres samtidig med forslaget 
tillige med en kort begrundelse, der affattes af medlemmet. 

§ 3. Offentliggørelse af forslag om en skolenedlæggelse skal som minimum ske på 
kommunens og den pågældende skoles hjemmeside. 

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen fastsætter en frist på mindst 8 uger for fremsættelse af 
indsigelser m.v. mod forslaget. Fristen regnes fra datoen for offentliggørelsen på 
kommunens og den pågældende skoles hjemmeside. Ved offentliggørelsen skal der 
oplyses om fristen. 

§ 4. Med henblik på indhentelse af udtalelse fra skolebestyrelsen ved de berørte 
skoler, jf. folkeskolelovens § 40, stk. 2, nr. 2, 2. pkt., sendes forslaget senest samtidig 
med offentliggørelsen efter § 3 til udtalelse hos skolebestyrelserne ved de berørte 
skoler. Fristen for skolebestyrelsens udtalelse følger af § 3, stk. 2. 

§ 5. Efter udløbet af fristen efter § 3, stk. 2, og efter indhentet udtalelse fra 
skolebestyrelserne ved de berørte skoler, jf. folkeskolelovens § 40, stk. 2, nr. 2, 2. pkt., 
kan kommunalbestyrelsen vedtage forslaget endeligt. Hvis der rettidigt er fremsat 
indsigelser m.v. mod forslaget, kan vedtagelsen dog tidligst ske 4 uger efter udløbet af 
fristen efter § 3, stk. 2. 
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Bilag B – Læsevenlig udgave af kortene  

 
 
Overblikskort dagtilbud 
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Overblikskort med skoledistrikter for 0. – 6. klasse 
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Overblikskort med skoledistrikter for 7. – 9. klasse. Overbygningsskoler er markeret med rødt. 
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Overblikskort med skoledistrikter for 10. klasse. 10. klassetilbuddenes placering er markeret med rødt. 
Desuden er der et kommunalt 10. klassetilbud på Dalum Landbrugsskole i Korinth. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


