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Råderum - Budget 2023 - 2026 

      
Hele 1.000 

kr. 

Råderum i alt 2023 2024 2025 2026 

          

Prioriterede forslag efter byrådets 1.behandling -46.328 -85.811 -98.455 -111.890 

Forslag i alt - drift -46.328 -85.811 -98.455 -111.890 

          

Øgede salgsindtægter, jf. forslag ØU7   -3.000 -4.000   

Øgede indtægter (tilskud/udligning), jf. ØU8 0 -500 -500 -500 

          

I alt - drift og finansiering + øgede salgsindtægter -46.328 -89.311 -102.955 -112.390      

Hele 1.000 kr. 

Centerspecifikke forslag 2023 2024 2025 2026 

          

Økonomiudvalget -4.430 -11.440 -14.940 -23.640 

Børn og Skole -13.936 -28.327 -30.927 -34.227 

Kultur, Fritid og Idræt -3.675 -6.514 -6.870 -6.944 

Beskæftigelse og Erhverv -12.601 -12.816 -12.541 -12.541 

Ældre og Sundhed -3.650 -13.800 -18.050 -18.550 

Handicap, Social og Psykiatri -5.482 -7.653 -9.836 -10.687 

Natur og Klima -2.554 -5.261 -5.291 -5.301 

Plan og Byudvikling 0 0 0 0 

  
    

I alt -46.328 -85.811 -98.455 -111.890 

  



 
 

 

BUDGETFORSLAG TIL BUDGET 2023- 2026 
  
  

5 

BUDGETFORSLAG BUDGET 2023 - 2026 
 
 

 

Nr.  Overskrift 
Budget  

2023 
Budget  

2024 
Budget  

2025 
Budget  

2026 
            

  BØRN OG SKOLE -13.936 -28.327 -30.927 -34.227 

    0 0 0 0 

BSU 1 2 yderligere lukkedage i dagtilbud -344 -344 -344 -344 

BSU 2 Nedlægge Dagplejen -500 -1.100 -1.100 -1.100 

BSU 3 Tildeling til ledelse i dagtilbud reduceres  -500 -885 -885 -885 

BSU 4 Reduktion af konsulenter på skole- og dagtil-
budsområdet 

-550 -1.100 -1.400 -1.400 

BSU 5 Reduktion af puljen til børn og elever med 
sproglige udfordringer på skole- og dagtilbuds-
området 

-380 -380 -380 -380 

BSU 6 Fastholdelse af normering i dagtilbud på 2022-
niveau 

-900 -2.400 -2.400 -2.400 

BSU 7 Fremtidsværkstedets aktiviteter nedlægges helt 
eller delvist 

-600 -1.500 -1.500 -1.500 

BSU 8 Reducering af undervisningstiden i skolerne -900 -2.200 -2.200 -2.200 

BSU 9 Omlægning af svømmeundervisning -125 -300 -300 -300 

BSU 10 2 yderligere lukkedage i FFO -290 -290 -290 -290 

BSU 11 Nedlæggelse af puljen til bedre fritidsaktiviteter 
for de store børn og ungefester 

-469 -469 -469 -469 

BSU 12 Nedlæggelse af Stjerne Cup og Stjerne Lege 0 -157 -157 -157 

BSU 13 Øget forældrebetaling i FFO1 -2.337 -2.337 -2.337 -2.337 

BSU 14 Øget forældrebetaling i FFO2 -1.656 -1.656 -1.656 -1.656 

BSU 15 Reducere beløb pr. elev til undervisning og FFO -1.500 -3.600 -3.600 -3.600 

BSU 16 Reducere ledelse og administration på skolerne -225 -1.600 -1.600 -1.600 

BSU 17 Lettere behandling i PPR og forebyggende ar-
bejdsformer 

600 -400 -400 -400 

BSU 18 Fjerne tilskud til Marie Kruse Kometen 0 -1.427 -1.427 -1.427 

BSU 19 Give flere børn i udsatte positioner plads i egne 
dagtilbud i Furesø Kommune 

1.000 500 -300 -300 

BSU 20 Rammebesparelse på Ungdomsskolen  -16 -38 -38 -38 

BSU 21 2 lukkeuger i sommerferien i alle dagtilbud og 
FFO'er 

-1.840 -1.840 -1.840 -1.840 
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Nr.  Overskrift 
Budget  

2023 
Budget  

2024 
Budget  

2025 
Budget  

2026 
BSU 22 Reduceret budget til sygeundervisning -100 -100 -100 -100 

BSU 23 Oprettelse af intern skoledagbehandling grup-
peordning 

-500 -1.200 -1.200 -2.000 

BSU 24 Reduktion af centrale midler til tværgående 
kompetenceudvikling på dagtilbudsområdet 

-200 -200 -200 -200 

BSU 25 Fjernelse af centrale midler til at understøtte 
dagtilbud i pludseligt opståede udfordringer 
(bufferpulje) 

-1.000 -1.000 -1.000 -1.000 

BSU 26 Reduktion af driftstilskud til private fritidstilbud 
ved mere ensartet grundlag for ressourcetilde-
ling 

-500 -1.200 -1.200 -1.200 

BSU 27 Besparelse på ekstern specialundervisning og 
indsatser i regi af forebyggelse og PPR 0-18 

0 -1.000 -2.500 -5.000 

BSU 28 Skolebyrådsdag afskaffes -104 -104 -104 -104 
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Udvalg: 
BØRN OG SKOLE 

Aktivitetsområde: 
Dagtilbud 

 

BSU 1 – 2 yderligere lukkedage i dagtilbud 
 
Sæt kryds 

Effektivisering  Budgetreduktion X Budgetudvidelse  

 

Økonomiske konsekvenser i Budget 2023 og overslagsårene 2024 – 2026 

Hele 1.000 kr./ 
2023-priser 

Budgetforslag 
2023 

Budgetoverslag 
2024 

Budgetoverslag 
2025 

Budgetoverslag 
2026 

Udgifter 
Reduktioner -344 -344 -344 -344 

Investeringer     

Indtægter     

Netto -344 -344 -344 -344 
Note: - (minus) = indtægt eller mindreudgift og + (plus) = udgift eller mindreindtægt. 
 
Sæt kryds 
Serviceudgift X Overførselsudgifter  Afledt drift  

 
Hele 1.000 kr./ 
2023-priser 

Budgetforslag  
2023 

Budgetoverslag  
2024 

Budgetoverslag  
2025 

Budgetoverslag  
2026 

Vedtaget budget, netto  231.615 231.615 231.615 231.615 

 
 
1. Beskrivelse af forslagets indhold  

I dette forslag beskrives muligheden for yderligere 2 lukkedage i Furesø Kommunes dagtilbud. 
 
Det daværende Børne- og Skoleudvalg har i 2016 besluttet, at der er 5 årlige lukkedage i Furesø Kom-
munes dagtilbud (dog 6 lukkedage i de år, hvor den 31. december falder på en hverdag - den 31. de-
cember er i disse tilfælde den 6. lukkedag). Byrådet kan beslutte flere lukkedage i Furesø Kommunes 
dagtilbud. Jævnfør Kommuneaftalen mellem KL og regeringen fra 2012 om bl.a. lukkedage, må disse ik-
ke være ”løsrevne lukkedage” og de skal placeres på dage, hvor fremmødet i forvejen må forventes at 
være lavt. 
Det tidligere Børne- og Skoleudvalg havde bl.a. besluttet følgende principper for fastsættelse af kom-
munale lukkedage: 

• Lukkedagene placeres på dage, hvor der kan forventes et fremmøde på under 35 % af børnene. 

• Lukkedagene placeres i forbindelse med helligdage og andre ferie-/fridage 
På de kommunalt fastlagte lukkedage tilbydes alternativ pasning i ét dagtilbud i kommunen. 
Endvidere kan der i de enkelte dagtilbud aftales op til to yderligere lukkedage efter samme 
principper. 
 

Jævnfør ovenstående principper har Udvalg for dagtilbud og familier besluttet, at der i 2022 er følgende 
lukkedage i Furesø Kommunes dagtilbud: 

 
o Fredag den 27. maj 2022 (dagen efter Kr. Himmelfartsdag) 
o Tirsdag den 27. december 2022 
o Onsdag den 28. december 2022 
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o Torsdag den 29. december 2022 
o Fredag den 30. december 2022 
 

  
Ud over de 5-6 årlige lukkedage er dagtilbud altid lukket på følgende datoer: 

o Den 5. juni (grundlovsdag) 
o Den 24. december (juleaftensdag) 

 
Med afsæt i ovenstående principper for lukkedage i Furesø Kommunes dagtilbud kan antallet af lukkedage 
øges, således at lukkedagene i højere grad følger skoleferierne, hvor fremmødet i dagtilbud er lavt, og sam-
tidig sikrer tilknytning til helligdage og andre ferie- og fridage.  

 
Forvaltningen indstiller, at antallet af lukkedage øges med to lukkedage og primært samles: 

- De tre dage op til påskeferien  
- Dagene mellem jul og nytår 
 

De konkrete lukkedage vedtages løbende i fagudvalget. 
 

Herunder fremgår besparelsespotentialet pr. lukkedag: 
 

Enkelte lukkedage 
Forudsætninger:  

- Der er 30 % af personalet på arbejde på de potentielle lukkedage 
- Udgangspunktet er den gennemsnitlige udgift pr. åbningsdag, og det der kan 

spares, er de 30 % (der er forudsat 30 % på arbejde) af gennemsnitsudgiften i 
de lukkede institutioner 

- Der er et dagtilbud åbent på lukkedagene uden voksne fra de øvrige dagtilbud 

Besparelse (netto) pr. lukkedag: 172.000 kr.  

 
Forslaget indebærer i gennemsnit to lukkedage, hvorved besparelsen samlet udgør 344.000 kr.  

 
 

2. Forslagets effekt og konsekvenser herunder servicemæssige 
Forslaget om at øge antallet af lukkedage med to dage forventes ikke at få direkte betydning for nor-
meringen i dagtilbuddenes almindelige åbningstid, da det formodes at besparelsen i vidt omfang vil bli-
ve udmøntet i et lavere vikarforbrug i dagtilbuddene. Samtidig indebærer forslaget, at der tilbydes al-
ternativpasning på lukkedage, hvorved forældre, som har et pasningsbehov, vil kunne få dette opfyldt. 
 

3. Økonomiske og personalemæssige konsekvenser  
Beslutning om lukkedage vil betyde reducerede driftsudgifter på dagtilbudsområdet. Reduktionen vil 
primært blive udmøntet på vikarbudgettet, da lukning på enkelte dage i tilknytning til ferie- og fridage 
vil betyde, at børn og voksne holder ferie samtidig. Dermed vil færre medarbejdere holde ferie når bør-
nefremmødet i øvrigt er højt, hvilket vil betyde et mindre behov for vikarer. 
 

4. Lovgrundlag og sammenhæng med byrådets 2030-mål, Furesø Kommunes strategi og politikker her-
under FN’s verdensmål 
Budgetforslaget knytter sig ikke direkte til byrådets 2030-mål eller FN’s verdensmål. Forslaget under-
støtter Furesø Kommunes pejlemærke nr. 3: God velfærd med udgangspunkt i holdbar økonomi med 
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fokus på innovation, således at det solide økonomiske grundlag, som økonomien bygger på, fastholdes 
og bidrager til at sikre, at der leveres den bedst mulige velfærd for de givne ressourcer. 
 

  



 
 

 

BUDGETFORSLAG TIL BUDGET 2023- 2026 
  
  

11 

BUDGETFORSLAG BUDGET 2023 - 2026 
 
 

Udvalg: 
BØRN OG SKOLE 

Aktivitetsområde: 
Dagtilbud 

 

BSU 2 – Nedlægge Dagplejen 
 
Sæt kryds 

Effektivisering X Budgetreduktion X Budgetudvidelse  

 
Økonomiske konsekvenser i Budget 2023 og overslagsårene 2024 – 2026 

Hele 1.000 kr./ 
2023-priser 

Budgetforslag 
2023 

Budgetoverslag 
2024 

Budgetoverslag 
2025 

Budgetoverslag 
2026 

Udgifter 
Reduktioner -500 -1.100 -1.100 -1.100 

Investeringer     

Indtægter     

Netto -500 -1.100 -1.100 -1.100 
Note: - (minus) = indtægt eller mindreudgift og + (plus) = udgift eller mindreindtægt. 
 
Sæt kryds 
Serviceudgift X Overførselsudgifter  Afledt drift  

 
Hele 1.000 kr./ 
2023-priser 

Budgetforslag  
2023 

Budgetoverslag  
2024 

Budgetoverslag  
2025 

Budgetoverslag  
2026 

Vedtaget budget, netto  4.269 4.269 4.269 4.269 

 
 
1. Beskrivelse af forslagets indhold  

Igennem en årrække er antallet af dagplejepladser faldet i takt med, at dagplejere gik på pension eller 
stoppede. Det har ikke været muligt at rekruttere nye dagplejere i samme omfang.  
 
Dagplejen tilbyder et lille og overskueligt miljø med omsorg i hjemlige omgivelser, hvor man som barn 
og forældre møder den samme voksne hver dag. Dagplejerne er for de flestes vedkommende ikke ud-
dannede, men efteruddannes og vejledes af dagplejens leder og dagplejekonsulent. Dagplejeren har fi-
re børn fast. Dagplejerne er inddelt i legestuegrupper. Børnene bliver afleveret og hentet i legestuen på 
Paltholmterrasserne en gang om ugen. Der er samme sted et gæstehus, der tilbyder dagpleje, når dag-
plejeren er på ferie eller sygemeldt. Ud over lederen af dagplejen er der til administration og tilsyn an-
sat en dagplejekonsulent, der bl.a. varetager pladsanvisning og tilsynsbesøg. 
 
I 2020 vedtog Byrådet et budgetforslag, der betød, at dagplejen fortsætter som et selvstændigt organi-
satorisk tilbud, hvor lederen af dagplejen står for tilsynet i både den kommunale dagpleje og hos de 
private børnepassere, og stillingen som dagplejekonsulent nedlægges. Dette forslag implementeres i 
august 2022. Som en del af dette nedjusteres antallet af tilsyn fra 10 om året til 3 om året, hvilket er 
sammenligneligt med andre kommuner. Pladsanvisningsopgaven flyttes fra Dagplejen til Pladsanvisnin-
gen. Herudover vil lederen skulle lægge tid i gæsteplejen, så der her kan reduceres med ca. 10 timer pr. 
uge. Samlet er besparelsen 0,6 mio. kr. årligt.  
 
Da forslaget blev fremsat i 2020, var der 8 kommunale dagplejere. I foråret 2022 er der 6 kommunale 
dagplejere, med plads til 4 børn hver. Der er i marts 2022 indskrevet 20 børn i den kommunale dagple-
je, fordi en af dagplejerne er på barsel. Der er herudover godkendt 6 private børnepassere i Furesø, der 
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i alt har 21 børn. I 2020 var tallet 8 private børnepassere. Dagplejen fører tilsyn med både kommunale 
dagplejere og private børnepassere. 
 
Færre dagplejere betyder, at de faste udgifter skal fordeles på færre pladser, og derfor er udgifterne til 
et barn i dagpleje (gennemsnitsudgift 191.348 kr. pr. barn pr. år ved 24 børn) uforholdsmæssigt stor i 
forhold til udgiften til et barn i vuggestue (gennemsnitsudgift 134.606 kr. pr. barn pr. år ved 24 børn). 
 
Som led i forberedelsen af implementeringen af budgetforslaget har lederen af dagplejen sammen med 
en pædagogisk konsulent afsøgt mulighederne for at gøre dagplejen mere attraktiv. Dette arbejde på-
går fortsat. Samtidig har lederen af dagplejen sammen med kommunikationsteamet gjort en stor ind-
sats for at synliggøre dagplejen som attraktiv arbejdsplads for mulige ansøgere. Den foreløbige konklu-
sion er, at der ikke er nemme løsninger på rekrutteringsproblemet. 
 
Derfor kan forvaltningen ikke pege på yderligere besparelsesforslag end en fuldstændig lukning af dag-
plejen og omlægning af de 24 pladser til ordinære vuggestuepladser. 
 
Omstillingen vil tage minimum et halvt år, og derfor har forslaget ikke helårseffekt i 2023. 
 
Dagplejen nedlægges og pladserne omlægges til vuggestuepladser 
Dagplejen nedlægges helt, og dagplejepladserne omlægges til 24 vuggestuepladser. Herved kan der på 
årsbasis spares 1,1 mio. kr.  
 
Der skal fortsat gennemføres tilsyn hos private børnepassere, som skal varetages af de pædagogiske 
konsulenter/koordinatorer i CDS. Udgiften hertil vil være omkring 45.000 kr. dette er indregnet i bespa-
relsen på 1,1 mio. kr. 
 
Der forventes ingen eller minimale anlægsudgifter, da de nuværende lokaler til dagplejens gæstehus og 
legestue i Paltholmterrasserne er indrettet med kvadratmeter og faciliteter svarende til 24 vuggestue-
børn, herunder en nyindrettet legeplads. 
 

2. Forslagets effekt og konsekvenser herunder servicemæssige 
Forslaget betyder at dagplejens uforholdsmæssigt store merudgifter reduceres markant. 
 
Dagplejepladserne omlægges til vuggestuepladser, og omkostningerne vil fremover være identisk med 
resten af dagtilbudsområdet. 
 
Der skal fortsat gennemføres tilsyn, og udgiften hertil forventes at være 3 tilsyn om året hos op til 10 
private børnepassere, svarende til 150 timer om året, ca. 45.000 kr.  
 
Forslaget er til gavn for kommunens samlede økonomi. 
 
Forslaget betyder at dagplejen omlægges fuldstændigt til vuggestue. For de 20 børn, der er i dagpleje i 
dag, vil det betyde, at de fremover skal gå i vuggestue. For forældre, der ønsker at få deres barn i dag-
pleje frem for vuggestue, vil forslaget opleves som en forringelse. Det er vurderingen, at nogle af de 
kommunale dagplejere vil ønske at overgå til at blive private børnepassere, hvilket vil betyde, at børne-
ne har mulighed for at foresætte hos den samme person.  
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(Forslaget er tidligere drøftet med dagplejens leder, som anbefaler at dagplejens særlige tilbud beva-
res.) 
 

3. Økonomiske og personalemæssige konsekvenser  
De økonomiske konsekvenser fremgår af afsnit 1.  
 
De personalemæssige konsekvenser er, at stillingerne i dagplejen nedlægges (6 dagplejere, 3 medar-
bejdere i gæstedagplejen, 1 leder). Der skal ansættes medarbejdere i en eller flere vuggestueafdelinger, 
hvor vuggestuepladser erstatter dagplejepladserne. Det forventes, at alle dagplejere og medarbejdere i 
gæstedagplejen kan tilbydes omplacering til stillinger som pædagogmedhjælpere i dagtilbud. 
 

4. Lovgrundlag og sammenhæng med byrådets 2030-mål, Furesø Kommunes strategi og politikker her-
under FN’s verdensmål 
Budgetforslaget knytter sig ikke direkte til byrådets 2030-mål eller FN’s verdensmål. Forslaget under-
støtter Furesø Kommunes pejlemærke nr. 3: God velfærd med udgangspunkt i holdbar økonomi med 
fokus på innovation, således at det solide økonomiske grundlag, som økonomien bygger på, fastholdes 
og bidrager til at sikre, at der leveres den bedst mulige velfærd for de givne ressourcer. 
 

  



 
 

 

BUDGETFORSLAG TIL BUDGET 2023- 2026 
  
  

14 

BUDGETFORSLAG BUDGET 2023 - 2026 
 
 

Udvalg: 
BØRN OG SKOLE 

Aktivitetsområde: 
Dagtilbud 

 

BSU 3 – Tildeling til ledelse i dagtilbud reduceres 
 
Sæt kryds 

Effektivisering X Budgetreduktion  Budgetudvidelse  

 
Økonomiske konsekvenser i Budget 2023 og overslagsårene 2024 – 2026 

Hele 1.000 kr./ 
2023-priser 

Budgetforslag 
2023 

Budgetoverslag 
2024 

Budgetoverslag 
2025 

Budgetoverslag 
2026 

Udgifter 
Reduktioner -500 -885 -885 -885 

Investeringer     

Indtægter     

Netto -500 -885 -885 -885 
Note: - (minus) = indtægt eller mindreudgift og + (plus) = udgift eller mindreindtægt. 
 
Sæt kryds 
Serviceudgift X Overførselsudgifter  Afledt drift  

 
Hele 1.000 kr./ 
2023-priser 

Budgetforslag  
2023 

Budgetoverslag  
2024 

Budgetoverslag  
2025 

Budgetoverslag  
2026 

Vedtaget budget, netto  19.190 19.190 19.190 19.190 

 
 
1. Beskrivelse af forslagets indhold  

Tildeling til ledelse i daginstitutionerne udgør i 2021 8,5 % af det samlede lønbudget. Det foreslås, at 
tildelingen til ledelse reduceres til 8 %, svarende til en reduktion på 0,5 mio. kr. i 2023 og knapt 0,9 mio. 
kr. fra 2024.  
 
På mødet i det daværende Udvalg for Dagtilbud og Familier (UDF) den 30. november 2021 blev det be-
sluttet ift. udmøntningen af midlerne til minimumsnormeringer, at 8,5 % af midlerne til minimumsnor-
meringer skulle fordeles til ledelse, i tråd med tildelingen til ledelse i dagtilbud. Begrundelsen var, at 
flere medarbejdere også kræver mere ledelse, og det betød, at der i 2022 kunne fordeles 0,7 mio. kr. 
yderligere til ledelse i dagtilbud. Midlerne til minimumsnormeringer stiger i 2023 og 2024, og derved vil 
midlerne der fordeles til dagtilbuddene til ledelse også stige. Det er denne stigning, der udgør besparel-
sespotentialet på 0,5 mio. kr. i 2023 og 0,9 mio. kr. i 2024 og frem. Dagtilbuddene vil således ikke ople-
ve en nedgang i deres budget til ledelse i forhold til 2022.  
 
Hvis budgetterne forbliver uændrede, uden tilførsel af minimumsnormering, vil besparelsen betyde en 
nedgang i ledelsesbudget svarende til 1-5 timers ledelse om ugen, afhængig af dagtilbuddets størrelse. 
Dermed vil lederne have mindre tid til at varetage deres ledelsesopgave, hvilket vil forringe ledernes 
arbejdsmiljø. 
 
Forudsætningen for besparelsen er, at puljen til minimumsnormeringer fortsat udmøntes i sin helhed til 
dagtilbuddene, og at det er den samlede tildeling til ledelse i dagtilbud som reduceres fra 8,5 % til 8 % 
af lønbudgettet.  
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Hvis forslaget BSU 6 om normeringer vedtages, kan man fortsat beslutte, at tildeling til ledelse reduce-
res fra 8,5 % til 8 % af lønbudgettet. Det vil betyde, at dagtilbuddenes budget til ledelse reduceres med 
netto 0,85 mio.kr. i forhold til 2022. 
 

2. Forslagets effekt og konsekvenser herunder servicemæssige 
Dagtilbudslederne varetager både den personalemæssige, den økonomiske og den pædagogiske ledel-
se af deres dagtilbud, herunder også forældresamarbejdet. Der vil være afledte effekter af besparelsen 
på ledelse ift. de elementer. 
 
En besparelse på ledelse kan få betydning for kommunens mulighed for at profilere sig som en attraktiv 
arbejdsplads både ift. at rekruttere dygtige pædagoger og kommende ledere til kommunens dagtilbud. 
  

3. Økonomiske og personalemæssige konsekvenser  
Forslaget indebærer en reduktion af tildeling til ledelse på dagtilbudsområdet fra 8,5 % i 2021 til 8 %, 
svarende til en besparelse på knapt 0,9 mio. kr. i alt. Forslaget udmøntes i dagtilbuddenes budget og 
indebærer mindre tid til ledelse forholdsmæssigt til antal medarbejdere.  
 

4. Lovgrundlag og sammenhæng med byrådets 2030-mål, Furesø Kommunes strategi og politikker her-
under FN’s verdensmål 
Budgetforslaget knytter sig ikke direkte til byrådets 2030-mål eller FN’s verdensmål. Forslaget under-
støtter Furesø Kommunes pejlemærke nr. 3: God velfærd med udgangspunkt i holdbar økonomi med 
fokus på innovation, således at det solide økonomiske grundlag, som økonomien bygger på, fastholdes 
og bidrager til at sikre, at der leveres den bedst mulige velfærd for de givne ressourcer. 
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Udvalg: 
BØRN OG SKOLE 

Aktivitetsområde: 
Dagtilbud + Skoler og FFO 

 

BSU 4 – Reduktion af konsulenter på skole- og dagtilbudsområdet 
 
Sæt kryds 

Effektivisering  Budgetreduktion X Budgetudvidelse  

 
Økonomiske konsekvenser i Budget 2023 og overslagsårene 2024 – 2026 

Hele 1.000 kr./ 
2023-priser 

Budgetforslag 
2023 

Budgetoverslag 
2024 

Budgetoverslag 
2025 

Budgetoverslag 
2026 

Udgifter 
Reduktioner -550 -1.100 -1.400 -1.400 

Investeringer     

Indtægter     

Netto -550 -1.100 -1.400 -1.400 
Note: - (minus) = indtægt eller mindreudgift og + (plus) = udgift eller mindreindtægt. 
 
Sæt kryds 
Serviceudgift X Overførselsudgifter  Afledt drift  

 
Hele 1.000 kr./ 
2023-priser 

Budgetforslag  
2023 

Budgetoverslag  
2024 

Budgetoverslag  
2025 

Budgetoverslag  
2026 

Vedtaget budget, netto  4.933 4.933 4.933 4.933 

 
 
1. Beskrivelse af forslagets indhold  

I dette forslag belyses mulighederne for at indhente reduktioner på konsulenter på skole- og dagtil-
budsområdet ved at omlægge eller bortprioritere opgaver på området. 
 
Konsulenter på skole- og dagtilbudsområdet er med til at udvikle og understøtte indsatser på skole- og 
dagtilbudsområdet, som medvirker til, at alle børn og elever oplever et pædagogisk læringsmiljø og et 
undervisningsmiljø i deres dagtilbud og skoler, hvor de trives og dannes, udvikler sig og lærer. Konsu-
lenterne er særligt engagerede i understøttelsen af lederne i dagtilbud, skoler og FFO, både når det 
gælder daglig drift og udviklingsopgaver i de enkelte dagtilbud, skoler og FFO og når det gælder at 
hjælpe dagtilbuddene, skolerne og FFO’erne med at indfri politiske mål og strategier. 
 
På dagtilbudsområdet 
I forbindelse med etableringen af dagtilbudsledelse med én dagtilbudschef og 29 selvstændige kom-
munale og 3 selvejende dagtilbud med egen leder, som varetager det økonomiske, personalemæssige 
og pædagogisk ansvar for eget dagtilbud, blev der tilknyttet området i alt fire pædagogiske konsulenter, 
hvor én er sprogkonsulent. De pædagogiske konsulenter varetager sparring og støtte til dagtilbuddene i 
samarbejde med dagtilbudschefen, samt den pædagogiske udvikling og drift af dagtilbudsområdet i 
samarbejde med dagtilbudslederne og dagtilbudschefen. Herudover varetager de pædagogiske konsu-
lenter opgaver, som kommunen er forpligtet til efter dagtilbudsloven, herunder implementering af 
styrkede pædagogiske læreplaner, gennemførelse af og opfølgning på de pædagogiske tilsyn, opsporing 
og sprogvurdering af børn uden for dagtilbud m.m. I den daglige support hjælper de pædagogiske kon-
sulenter også med konkrete opgaver, som f.eks. et godt forældresamarbejde og stærk forældrekom-
munikation, support til udvikling af arbejdsfællesskaber og planlægning af den årlige personaledag i de 
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32 dagtilbud, koordinering omkring studerende i praktik og en række tværgående strategiske opgaver 
som f.eks. en styrket indsats for fastholdelse, rekruttering og kompetenceudvikling af medarbejdere på 
dagtilbudsområdet. 
  
Supporten fra fire pædagogiske konsulenter bidrager således til at sikre den fornødne ledelsessupport, 
drift og udvikling af området. 
 
Mulig omlægning og bortprioritering af opgaver på dagtilbudsområdet 
I slutningen af 2018 vedtog det daværende udvalg en digital pædagogisk strategi, som blev udarbejdet 
af den daværende pædagogisk IT- & digitaliseringskonsulent. Da stillingen blev vakant, blev der i stedet 
etableret en funktion som tovholder på dagtilbuds-IT, der varetages af en dagtilbudsleder i 20 % af sin 
stilling, samt en IT-pedel funktion, som ligeledes udgør 20 % af en fuldtidsstilling. 
 
Forvaltningen foreslår, at funktionen som IT- & digitaliseringskonsulent på dagtilbudsområdet reduce-
res med 60% af en stilling samtidig med, at den digitale pædagogiske strategi for dagtilbud nedlægges. 
 
Herudover er der i forslaget indarbejdet en yderligere reduktion svarende til et årsværk. Dette vil med-
føre, at der skal ske en omlægning og bortprioritering af opgaver, som i dag varetages i forhold til at 
understøtte dagtilbudslederne og øvrige opgaver, jf. ovenfor. En yderligere reduktion af konsulentfunk-
tionerne på dagtilbudsområdet vil således bero på en konkret prioritering af de vedtagne udviklingsop-
gaver, strategiske satsninger og det politiske ambitionsniveau. Omlægning og bort- eller nedprioritering 
af opgaver skal ske i dialog med dagtilbudslederne.  
 
På skoleområdet 
På skoleområdet varetager forskellige konsulenter på forskellig vis den løbende sparring og rådgivning 
til skoleleder, undervisningsvejledere og lærerteams på skoleområdet på kommunens syv folkeskoler 
og 10. klasse center. Endvidere er konsulenterne i forskellige positioner med til at sikre udviklingen og 
driften af skoleområdet med løbende koordinering og implementering af indsatser på tværs af skole-
området. 
 
På forvaltningsniveau er der fire konsulenter fordelt på 3½ årsværk. Disse konsulenter varetager en 
bred vifte af opgaver, herunder tilsyn med skolerne og tilsyn med hjemmeundervisning, opsamling og 
støtte til indsatsen ”Det gode børneliv – løft af alle skoler”, udvikling af inkluderende læringsmiljøer, 
etablering af ungdomsuddannelse i Furesø & Ungemiljø, praksisnær kompetenceudvikling og rekrutte-
ring, udvikling og styrkelse af FFO-området, overgange mellem dagtilbud, skole og ungdomsuddannelse 
mv.  

 
På skoleniveau er der to konsulenter fordelt på 1 årsværk, som i direkte tilknytning til praksis varetager 
hhv.: 
- Funktionen som læsekonsulent og læsevejledningen 
- Funktionen som tosprogskonsulent (herunder organisering af lovpligtige tilbud om modersmålsun-

dervisning) 
 

På skoleområdet findes endvidere konsulenter på Fremtidsværkstedet, som er kommunens fælles ma-
kerspace, og som benyttes af alle kommunens skoler. Der henvises her til det selvstændige budgetfor-
slag om Fremtidsværkstedet.  
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Mulig omlægning og bortprioritering af opgaver på skoleområdet 
En ændring eller reduktion af konsulentbemandingen på skoleområdet vil fordre en samtidig omlæg-
ning og/eller bortprioritering af opgaverne på skoleområdet.  
 
Konsulentunderstøttelsen til FFO-området foreslås reduceret, hvilket sammen med nedprioritering af 
et antal andre opgaver vil kunne nedbringe de samlede konsulentopgaver på skoleområdet svarende til 
en halvt årsværk fra medio 2023. 
 
Herudover er der i forslaget indarbejdet en yderligere reduktion af konsulentfunktionerne på skoleom-
rådet svarende til et halvt årsværk fra 2025. Da arbejdet med at tiltrække en uddannelsesinstitution til 
Furesø til den tid kan være afsluttet, foreslår forvaltningen at besparelsen udmøntes på funktionerne 
knyttet til den indsats. Mulighederne for at reducere på konsulentfunktionerne på skoleområdet vil 
herudover bero på en konkret prioritering af de vedtagne udviklingsopgaver, strategiske satsninger og 
det politiske ambitionsniveau, jf. ovenstående oversigt.  

 
2. Forslagets effekt og konsekvenser herunder servicemæssige 

Det er væsentligt at sikre den fortsatte varetagelse af kerneopgaven på skole- og dagtilbudsområdet, 
og sikre at Furesø Kommune også fremover har dagtilbud af høj kvalitet, og et stærkt og attraktivt sko-
levæsen. Samtidig er det væsentligt at sikre den fortsatte ledelsessupport til både skole- og dagtilbuds-
ledere. Det vil så vidt muligt tilstræbes, at en reduktion eller omlægning af konsulentfunktioner ikke 
påvirker det oplevede serviceniveau, børnenes og elevernes udbytte af deres pædagogiske tilbud og 
skoletilbud, samt lederes og medarbejderes arbejdsmiljø i dagtilbud og skoler, men der vil være tale om 
en reduktion af supporten til dagtilbud og skoler. 

 
3. Økonomiske og personalemæssige konsekvenser  

På dagtilbudsområdet vil forslaget indebære en reduktion af lønbudgettet til IT-konsulenter på dagtil-
budsområdet på 0,3 mio.kr. i 2023 og frem samt en yderligere reduktion af lønbudgettet til en pæda-
gogisk konsulent på 0,5 mio.kr. i 2024 og frem. Forvaltningen gør opmærksom på, at der som led i de 
tekniske korrektioner i Budget 2023 ikke er tilført DUT-midler til dagtilbudsområdet til opgaven med 
styrket tilsyn (194.800 kr. årligt 2023-27). I Furesø betyder de styrkede krav til tilsyn, at vi fremover har 
årligt tilsyn frem for tilsyn hvert andet år. Forvaltningen har imidlertid vurderet, at de nuværende pæ-
dagogiske konsulenter kan rumme denne øgede opgave uden tilførsel af denne yderligere ressource. 
 
På skoleområdet vil forslaget indebære en reduktion af lønbudgettet på 0,3 mio.kr. til understøttelse af 
fritidsordninger mv. samt en yderligere reduktion af lønbudgettet på 0,3 mio.kr. fra 2025 på understøt-
telse af tiltrækning af uddannelsesinstitution til Furesø. 
 

4. Lovgrundlag og sammenhæng med byrådets 2030-mål, Furesø Kommunes strategi og politikker her-
under FN’s verdensmål 
Budgetforslaget knytter sig ikke direkte til byrådets 2030-mål eller FN’s verdensmål. Forslaget under-
støtter Furesø Kommunes pejlemærke nr. 3: God velfærd med udgangspunkt i holdbar økonomi med 
fokus på innovation, således at det solide økonomiske grundlag, som økonomien bygger på, fastholdes 
og bidrager til at sikre, at der leveres den bedst mulige velfærd for de givne ressourcer. 
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Udvalg: 
BØRN OG SKOLE 

Aktivitetsområde: 
Dagtilbud + Skoler og FFO 

 

BSU 5 – Reduktion af puljen til børn og elever med sproglige udfor-
dringer på skole- og dagtilbudsområdet  
 
Sæt kryds 

Effektivisering  Budgetreduktion X Budgetudvidelse  

 
Økonomiske konsekvenser i Budget 2023 og overslagsårene 2024 – 2026 

Hele 1.000 kr./ 
2023-priser 

Budgetforslag 
2023 

Budgetoverslag 
2024 

Budgetoverslag 
2025 

Budgetoverslag 
2026 

Udgifter 
Reduktioner -380 -380 -380 -380 

Investeringer     

Indtægter     

Netto -380 -380 -380 -380 
Note: - (minus) = indtægt eller mindreudgift og + (plus) = udgift eller mindreindtægt. 
 
Sæt kryds 
Serviceudgift X Overførselsudgifter  Afledt drift  

 
Hele 1.000 kr./ 
2023-priser 

Budgetforslag  
2023 

Budgetoverslag  
2024 

Budgetoverslag  
2025 

Budgetoverslag  
2026 

Vedtaget budget, netto  669 669 669 669 

 
 
1. Beskrivelse af forslagets indhold  

Som en del af budget 2016-19 blev der bevilget 0,6 mio. kr. til oprettelse af en pulje til børn og elever 
med sproglige udfordringer på skole- og dagtilbudsområdet. Pga. prisfremskrivning udgør puljen 0,67 
mio. kr. i 2022. 
 
Det foreslås, at puljen til børn og elever med sproglige udfordringer reduceres, så der fremover er re-
serveret midler til: 

• Kompetenceudvikling vedr. Sprogtrappen for personale i dagtilbud, 100.000 kr.  

• 20 modtagepakker a 30 timer pr. stk., 139.000 kr. Modtagepakker gives til de dagtilbud, hvor der 
starter børn i familier uden danskkundskaber 

• Kompetenceudvikling i dansk som andetsprog for personale i skolerne, 50.000 kr.  
 

 I alt reserveres herved 289.000 kr. Det resterende beløb i puljen udgør herefter 380.000 kr., som er 
forslagets besparelse. 
 

2. Forslagets effekt og konsekvenser herunder servicemæssige 
Igennem årene er midlerne gået til forskellige aktiviteter, herunder puljer, som dagtilbud, FFO’er, skoler 
og tværfaglig support kunne søge. Puljen til børn og elever med sproglige udfordringer har givet væ-
sentlige bidrag til at understøtte implementeringen af Sprogtrappen i dagtilbud og Guided Reading i 
skolerne, ligesom puljen har understøttet kompetenceudvikling af medarbejdere i dagtilbud og skole, fx 
kursus i modtageklasserne. 
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Der har i flere år været et mindreforbrug i puljen, som blandt andet afspejler en begrænset søgning til 
de frie midler. Det er således vurderingen, at puljen kan reduceres uden at skade indsatsen for under-
støttelse af børns sproglige udvikling. 
 

3. Økonomiske og personalemæssige konsekvenser  
Der er ingen personalemæssige konsekvenser 
 
 

4. Lovgrundlag og sammenhæng med byrådets 2030-mål, Furesø Kommunes strategi og politikker her-
under FN’s verdensmål 
Budgetforslaget knytter sig ikke direkte til byrådets 2030-mål eller FN’s verdensmål. Forslaget under-
støtter Furesø Kommunes pejlemærke nr. 3: God velfærd med udgangspunkt i holdbar økonomi med 
fokus på innovation, således at det solide økonomiske grundlag, som økonomien bygger på, fastholdes 
og bidrager til at sikre, at der leveres den bedst mulige velfærd for de givne ressourcer. 
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Udvalg: 
BØRN OG SKOLE 

Aktivitetsområde: 
Dagtilbud 

 

BSU 6 – Fastholdelse af normering i dagtilbud på 2022 niveau 
 
Sæt kryds 

Effektivisering  Budgetreduktion X Budgetudvidelse  

 
Økonomiske konsekvenser i Budget 2023 og overslagsårene 2024 – 2026 

Hele 1.000 kr./ 
2023-priser 

Budgetforslag 
2023 

Budgetoverslag 
2024 

Budgetoverslag 
2025 

Budgetoverslag 
2026 

Udgifter 
Reduktioner -900 -2.400 -2.400 -2.400 

Investeringer     

Indtægter     

Netto -900 -2.400 -2.400 -2.400 
Note: - (minus) = indtægt eller mindreudgift og + (plus) = udgift eller mindreindtægt. 
 
Sæt kryds 
Serviceudgift X Overførselsudgifter  Afledt drift  

 
Hele 1.000 kr./ 
2023-priser 

Budgetforslag  
2023 

Budgetoverslag  
2024 

Budgetoverslag  
2025 

Budgetoverslag  
2026 

Vedtaget budget 231.615 231.615 231.615 231.615 

 
 
1. Beskrivelse af forslagets indhold  

Furesø Kommune har siden 2020 opfyldt kravet til minimumsnormeringer, der skal være opnået i 2024. 
Dette skyldes tidligere politiske beslutninger, der har tilført midler til dagtilbudsområdet.  
 
I de kommende 2 år tilføres yderligere 4,3 mio. kr. i statslige midler, heraf 2,4 mio. kr. fra 2023 og yder-
ligere 1,9 mio. kr. fra 2024.  
 
Det betyder, at man kan reducere budgettet til dagtilbudsområdet, og dermed normeringerne, samti-
dig med, at man overholder kravet til normeringer i lovgivningen. 
 
Det nuværende normeringsniveau i 2022 ligger over det statslige krav til minimumsnormeringer. Hvis 
det nuværende normeringsniveauet fastholdes, kan der reduceres med 2,4 mio. kr. i 2023 og yderligere 
1,9 mio. kr. fra 2024, dvs. 4,3 mio. kr. fra 2024. 

 
Dette budgetforslags økonomiske potentiale afhænger af, om andre budgetforslag, der vil reducere 
budgettet på dagtilbudsområdet, vedtages. Det er budgetforslag om reduktion i ledelse, reduktion i to-
sprogspuljen og flere lukkedage, samt nogle af de tværgående budgetforslag. På den baggrund er be-
sparelsespotentialet 0,9 mio. kr. i 2023 og 2,4 mio. kr. fra 2024 og frem.   

 
2. Forslagets effekt og konsekvenser herunder servicemæssige 

Forslaget vil betyde en reduktion i forhold til det kommende højere niveau for normeringer, der endnu 
ikke er opnået. 
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3. Økonomiske og personalemæssige konsekvenser  
Reduktionen udmøntes i dagtilbuddenes budgetter for 2023. 
 
Et gennemsnitligt årsværk på dagtilbudsområdet koster godt 420.000 kr. i 2022.  
 

4. Lovgrundlag og sammenhæng med byrådets 2030-mål, Furesø Kommunes strategi og politikker her-
under FN’s verdensmål 
Budgetforslaget knytter sig ikke direkte til byrådets 2030-mål eller FN’s verdensmål. Forslaget under-
støtter Furesø Kommunes pejlemærke nr. 3: God velfærd med udgangspunkt i holdbar økonomi med 
fokus på innovation, således at det solide økonomiske grundlag, som økonomien bygger på, fastholdes 
og bidrager til at sikre, at der leveres den bedst mulige velfærd for de givne ressourcer. 
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Udvalg: 
BØRN OG SKOLE 

Aktivitetsområde: 
Skoler og FFO 

 

BSU 7 - Fremtidsværkstedets aktiviteter nedlægges helt eller delvist 
 
Sæt kryds 

Effektivisering  Budgetreduktion X Budgetudvidelse  

 
Økonomiske konsekvenser i Budget 2023 og overslagsårene 2024 – 2026 

Hele 1.000 kr./ 
2023-priser 

Budgetforslag 
2023 

Budgetoverslag 
2024 

Budgetoverslag 
2025 

Budgetoverslag 
2026 

Udgifter 
Reduktioner -600 -1.500 -1.500 -1.500 

Investeringer     

Indtægter     

Netto -600 -1.500 -1.500 -1.500 
Note: - (minus) = indtægt eller mindreudgift og + (plus) = udgift eller mindreindtægt. 
 
Sæt kryds 
Serviceudgift X Overførselsudgifter  Afledt drift  

 
Hele 1.000 kr./ 
2023-priser 

Budgetforslag  
2023 

Budgetoverslag  
2024 

Budgetoverslag  
2025 

Budgetoverslag  
2026 

Vedtaget budget, netto  2.534 2.534 2.534 2.534 

 
 
1. Beskrivelse af forslagets indhold  

Siden Fremtidsværkstedet blev etableret i 2018 med henblik på gennemførelse af karrierelæringsfor-
løb, så er en række funktioner nu blevet samlet på Fremtidsværkstedet. Disse funktioner har det til fæl-
les, at de alle er målrettet den konkrete undervisningsopgave på de enkelte skoler - enten i form af for-
løb for elever (f.eks. karrierelæring og teknologi-forløb) eller i form af aktiviteter for medarbejderne. 
 
Det er ikke nye funktioner, der er samlet på Fremtidsværkstedet. Alle funktioner har hele tiden været 
bemandet, men for at sikre synergi, koordinering og et bredt fagligt miljø, så er de tidligere funktioner 
som pædagogisk it-konsulent, PLC-konsulent (Pædagogisk Lærings Center) og åben skole playmaker 
samlet på Fremtidsværkstedet, og alle funktioner kan dermed indgå i og udnytte det fysiske karrierelæ-
ringsmiljø med makersspace mv.  
 
Fremtidsværkstedet løser en bred vifte af opgaver med et stærkt fokus på innovation, hvilket blandt 
andet har betydet, at Fremtidsværkstedet i 2019 blev nomineret som ét ud af fire projekter til NYT 
SAMMEN BEDRE prisen fra Center for Offentlig/Privat Innovation. 
 
Fremtidsværkstedet laver til hvert skoleår et katalog over de aktiviteter, som Fremtidsværkstedet facili-
terer. Dette katalog er vedlagt som bilag. 
 
Følgende er en ikke udtømmende liste over Fremtidsværkstedets aktiviteter: 
 
-  Karrierelæringsforløb for 6. klasse 
-  FIP (Furesø Innovations Projekt) for 7. klasse 
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-  Kontakt med erhvervslivet og andre organisationer omkring cases til karrierelæringsforløb og FIP 
-  Teksperimentet - forløb for 4. og 5. årgang omkring teknologiforståelse 
-  Kontakt med erhvervslivet og foreningslivet omkring åben-skole samarbejdet 
-  Faciliterer en række netværk på tværs af skolerne - f.eks. PLC, obligatoriske valgfag, praktikvejledere 
   naturfag, teknologiforståelse 
-  Kompetenceworkshops for lærere omkring makerspace-teknologier (ca. 190 lærere pr. år) 
-  Skolebyrådsdagen for 8. klasse (se BSU 28 vedr. skolebyrådsdagen) 
-  Tech-elevambassadører - for elever med særlig interesse for teknologi 
-  Furesø Filmclass for 7.-9. årgang (kun én årgang pr. skole) - film + samarbejde med professionelle 
   filmfolk 
-  Week of Code - teknologiforståelse (afvikles på skolerne - Fremtidsværkstedet kan inddrages) 
-  Fremtidsværkstedet gennemfører lærerworkshops op til de enkelte aktiviteter således, at lærerne  
   er klædt på til at lave det arbejdet med eleverne, som går forud og følger efter arbejdet på Fremtids- 
   værkstedet. 
-  Konsulentfunktioner generelt omkring IT og PLC 
-  Understøttelse af skolernes udviklingsarbejde. Fx har Fremtidsværkstedet på Søndersøskolens vegne 
   skrevet ansøgning til Fonden for entreprenørskab og fået bevilget 75000 kr. til to lærerteams der skal 
   arbejde med elevernes entreprenørskab. 
 
Herudover er der tanker om at etablere et ’Tech-talent-tilbud’ med base i Fremtidsværkstedet for ele-
ver i skolevæsenet, der har særlige behov, tilsvarende det ’talent-tilbud’ som er organiseret omkring 
Skolelandbruget. Der har været prøvehandlinger i indeværende skoleår med to elever, med god virk-
ning. 
 
Følgende antal klasser har indgået i forløb på Fremtidsværkstedet: 
 

Fremtidsværkstedets forløb Antal klasser 

Faste forløb 41 

Teksperimentet 32 

Understøttelse af forløb på skolerne 15 

Skræddersyede forløb på FV 13 

Tech-elev-ambassadør 1 

I alt 102 

 
I alt deltager ca. 1.900 elever hvert år i Fremtidsværkstedets elevrettede aktiviteter. 
 
Opgaverne omkring Fremtidsværkstedet bidrager til at give eleverne relevante og meningsfulde læ-
ringsforløb og er med til at binde det samlede skolevæsen sammen og lette skolerne for en række ko-
ordinerende og praktiske opgaver, men det vil være muligt at opfylde folkeskolelovens krav uden disse 
aktiviteter, og derfor kan de fjernes - helt eller delvist. 
 

2. Forslagets effekt og konsekvenser herunder servicemæssige 
Der er fire fuldtidsstillinger tilknyttet fremtidsværkstedet med en samlet lønsum på ca. 2,1 mio. kr. En 
besparelse på 1,5 mio. kr. betyder, at tre ud af fire stillinger nedlægges. 
 
Funktionen omkring IT er så specialiseret - særligt set i lyset af de verserende sager mellem en lang 
række kommuner og Datatilsynet omkring datasikkerheden i forbindelse med brugen af digitale værk-
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tøjer i undervisningen, og dette medfører en lang række sikkerhedsspørgsmål, som kræver kompeten-
cer ud over det, man kan forvente at have på de enkelte skoler. 
 
En besparelse på 1,5 mio. kr. vil derfor betyde, at de funktioner, som ikke knytter sig til IT-konsulentens 
arbejde, vil ophøre, og i praksis betyder det, at Fremtidsværkstedet lukkes. 
 
En række opgaver, som på nuværende tidspunkt løses samlet på Fremtidsværkstedet, skal fremover lø-
ses på skolerne, hvis Fremtidsværkstedet nedlægges. 
 
Fremtidsværkstedet løser for øjeblikket en stor del af opgaven i forbindelse med "Innovation og entre-
prenørskab", som er et gennemgående tema i Fælles Mål i alle skolens fag. Fremtidsværkstedet primæ-
re rolle er at sikre, at arbejdet med innovation og entreprenørskab sker så virkelighedsnært som muligt, 
og der ligger derfor et stort arbejde i at inddrage lokale virksomheder, kommunens samlede virksom-
hed og foreningerne i arbejdet. Dette arbejde vil blive vanskeligt at gennemføre på samme niveau, hvis 
det skal ske på de enkelte skoler. 
 
Der er også fortsat et krav i folkeskoleloven (§ 3, stk. 4) om at inddrage virksomheder, foreninger mv. i 
skolens arbejde med at opfylde folkeskolens formål og mål for de enkelte fag. Dette arbejde bliver ak-
tuelt koordineret fra Fremtidsværkstedet, hvor én af medarbejderne har opgaven som Åben Skole 
Playmaker. Uden denne funktion skal arbejdet laves på de enkelte skoler indenfor de nuværende res-
sourcer. 
 
Ved at samle elevforløbene på Fremtidsværkstedet har det været muligt at stille noget værktøj til rå-
dighed for eleverne, som de enkelte skoler ikke som udgangspunkt vil have mulighed for. 
 
 

3. Økonomiske og personalemæssige konsekvenser  
Som angivet vil en reduktion på 1,5 mio. kr. betyde, at tre ud af fire stillinger nedlægges. 
Ved en evt. reduceret besparelse, så vil dele af Fremtidsværkstedets funktioner kunne bevares. 
 

4. Lovgrundlag og sammenhæng med byrådets 2030-mål, Furesø Kommunes strategi og politikker her-
under FN’s verdensmål 
Budgetforslaget knytter sig ikke direkte til byrådets 2030-mål eller FN’s verdensmål. Forslaget under-
støtter Furesø Kommunes pejlemærke nr. 3: God velfærd med udgangspunkt i holdbar økonomi med 
fokus på innovation, således at det solide økonomiske grundlag, som økonomien bygger på, fastholdes 
og bidrager til at sikre, at der leveres den bedst mulige velfærd for de givne ressourcer. 
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Udvalg: 
BØRN OG SKOLE 

Aktivitetsområde: 
Skoler og FFO 

 

BSU 8 – Reducering af undervisningstiden i skolerne 
 
Sæt kryds 

Effektivisering X Budgetreduktion  Budgetudvidelse  

 
Økonomiske konsekvenser i Budget 2023 og overslagsårene 2024 – 2026 

Hele 1.000 kr./ 
2023-priser 

Budgetforslag 
2023 

Budgetoverslag 
2024 

Budgetoverslag 
2025 

Budgetoverslag 
2026 

Udgifter 
Reduktioner -900 -2.200 -2.200 -2.200 

Investeringer     

Indtægter     

Netto -900 -2.200 -2.200 -2.200 
Note: - (minus) = indtægt eller mindreudgift og + (plus) = udgift eller mindreindtægt. 
 
Sæt kryds 
Serviceudgift X Overførselsudgifter  Afledt drift  

 
Hele 1.000 kr./ 
2023-priser 

Budgetforslag  
2023 

Budgetoverslag  
2024 

Budgetoverslag  
2025 

Budgetoverslag  
2026 

Vedtaget budget, netto 325.409 325.409 325.409 325.409 

 
 
1. Beskrivelse af forslagets indhold  

Et flertal af folketingets partier har besluttet at forlænge de frihedsgrader, som gælder i indeværende 
skoleår, til også at gælde det kommende skoleår 2022/23. 
 
Frihedsgraderne betyder blandt andet, at skolerne kan vælge at konvertere al den understøttende un-
dervisning til holddeling og/eller til timer med to voksne. 
 
Der kan argumenteres for, at behovet for holdtimer tildelt via det almindelige beløb pr. elev reduceres, 
når der er mulighed for at konvertere understøttende undervisning til holdtimer og to-voksen timer, og 
at beløb pr. elev derfor kan reduceres. 
 
Den understøttende undervisning udløser i alt ca. 22 mio. kr. i skolernes ressourcefordeling, og dette 
forslag indebærer, at enhedspriserne pr. elev reduceres med et samlet beløb, der svarer til 10 % af ud-
gifterne til understøttende undervisning. 
 
Forslaget har som forudsætning, at de frihedsgrader, som gælder i det kommende skoleår, i et eller an-
det omfang vil blive videreført i skoleåret 2023/24 og frem. Det ligger som en del af aftalen omkring de 
øgede frihedsgrader i skoleåret 2022/23, at parterne i "Sammen om skolen" (regeringen, Danmarks Læ-
rerforening, Skolelederforeningen, KL, Danske Skoleelever, Skole og Forældre, BUPL og Børne- og Kul-
turchefforeningen) skal drøfte forlængelsen af frihedsgraderne i sommeren 2023.  
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Det skal bemærkes, at skolerne i forvejen konverterer mange understøttende undervisningstimer til 
holdtimer og to-voksen timer, og at der næsten hvert år foretages en regulering af enhedsbeløbene for 
at implementere budgetforslag og for at få det samlede budget til at balancere.  
 
Det skal derudover bemærkes, at en reduktion i skoletiden betyder en udvidelse af tiden i FFO, og der 
er ikke med dette forslag tilført nye midler til FFO. Den nuværende tildeling til FFO'erne skal derfor 
strækkes til at dække en længere åbningstid, eller alternativt skal en del af besparelsen overføres til 
FFO'erne, hvorved besparelsen bliver mindre. 
 
 

2. Forslagets effekt og konsekvenser herunder servicemæssige 
Konvertering af understøttende undervisningstimer til holdtimer vil alt andet lige give flere holdtimer 
og to-voksentimer, men forslaget indebærer, at ca. 10 % af timerne bliver modregnet i beløb pr. elev. 
 
 

3. Økonomiske og personalemæssige konsekvenser  
Budgetreduktionen svarer til ca. 4 fuldtidsstillinger og svarer til halvdelen af de 4 mio. kr. der blev tilført 
i B2022 til flere holdtimer i indskolingen. 
 
 

4. Lovgrundlag og sammenhæng med byrådets 2030-mål, Furesø Kommunes strategi og politikker her-
under FN’s verdensmål 
Budgetforslaget knytter sig ikke direkte til byrådets 2030-mål eller FN’s verdensmål. Forslaget under-
støtter Furesø Kommunes pejlemærke nr. 3: God velfærd med udgangspunkt i holdbar økonomi med 
fokus på innovation, således at det solide økonomiske grundlag, som økonomien bygger på, fastholdes 
og bidrager til at sikre, at der leveres den bedst mulige velfærd for de givne ressourcer. 
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Udvalg: 
BØRN OG SKOLE 

Aktivitetsområde: 
Skoler og FFO 

 

BSU 9 – Omlægning af svømmeundervisning 
 
Sæt kryds 

Effektivisering X Budgetreduktion  Budgetudvidelse  

 
Økonomiske konsekvenser i Budget 2023 og overslagsårene 2024 – 2026 

Hele 1.000 kr./ 
2023-priser 

Budgetforslag 
2023 

Budgetoverslag 
2024 

Budgetoverslag 
2025 

Budgetoverslag 
2026 

Udgifter 
Reduktioner -125 -300 -300 -300 

Investeringer     

Indtægter     

Netto -125 -300 -300 -300 
Note: - (minus) = indtægt eller mindreudgift og + (plus) = udgift eller mindreindtægt. 
 
Sæt kryds 
Serviceudgift X Overførselsudgifter  Afledt drift  

 
Hele 1.000 kr./ 
2023-priser 

Budgetforslag  
2023 

Budgetoverslag  
2024 

Budgetoverslag  
2025 

Budgetoverslag  
2026 

Vedtaget budget, netto  325.409 325.409 325.409 325.409 

 
 
1. Beskrivelse af forslagets indhold  

I Furesø Kommune er der svømmeundervisning i et halvt år i enten 3. eller 4. klasse. Svømmeundervis-
ningen gives som en del af idrætsundervisningen. 
 
Det vil typisk være to klasser, der følges ad til svømning, og alt efter antallet af elever, skal der 1 eller 2 
ekstra lærere med således, at der er én svømmelærer pr. påbegyndt 15 elever. Dvs. 3-4 lærere i alt i 2 
lektioner om ugen i 20 uger. 
 
Med et gennemsnit på 20 klasser pr. årgang, så vil de samlede lønudgifter til svømmeundervisningen 
være ca. 900.000 kr., hvis der sættes to lærere på alle klasser. Reelt vil udgiften nok være lidt mindre, 
da det i visse tilfælde er nok med 3 lærere til 2 klasser. 
 
Dette forslag indebærer, at svømmeundervisningen varetages af trænere fra de lokale svømmeklubber, 
og at tilsynet med elever under transport og omklædning varetages af pædagoger. 
 
Det forudsættes, at der pr. to klasser deltager henholdsvis en mandlig og en kvindelig pædagog således 
at tilsynet med omklædning for drenge og piger kan varetages, og at selve svømmeundervisningen va-
retages af tre svømmetrænere med én times effektiv svømmeundervisning pr. gang. 
 
Forudsat en timeløn for svømmetrænerne på 250 kr., så vil svømmeundervisningen kunne gennemfø-
res for i alt 420.000 kr. til pædagoger og trænere, hvis der kun regnes på effektiv arbejdstid. 
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Der kan dermed teoretisk set opnås en besparelse på ca. 480.000 kr., men det vil formodentlig ikke 
kunne lade sig gøre at planlægge tiden for svømmetrænerne så effektivt, at denne besparelse kan op-
nås fuldt ud, og der er derfor regnet med en besparelse på 300.000 kr. med 5/12 virkning i 2023. 
 
 

2. Forslagets effekt og konsekvenser herunder servicemæssige 
Forslaget vil som udgangspunkt betyde, at eleverne får den samme svømmeundervisning som nu men 
med en reduceret udgift for kommunen. 
 
Der skal være opmærksomhed på, om svømmeklubberne er i stand til at levere det nødvendige antal 
trænere, da de fleste svømmetrænere formodentlig har job og/eller studie at passe til hverdag. 
 
Derudover er der ikke taget højde for eventuel forberedelsestid for svømmetrænerne.  
 
Forvaltningen gør opmærksom på, at der endnu ikke er indledt dialog med svømmeklubberne. 
 

3. Økonomiske og personalemæssige konsekvenser  
En bruttobesparelse på lærerløn på 900.000 kr. svarer til ca. 1,5 lærerstilling. Forslaget tilfører lønsum 
til pædagoger svarende til 0,5 stilling, og derudover vil der samlet set være mindst 600 timer til svøm-
metrænere. 
 

4. Lovgrundlag og sammenhæng med byrådets 2030-mål, Furesø Kommunes strategi og politikker her-
under FN’s verdensmål 
Budgetforslaget knytter sig ikke direkte til byrådets 2030-mål eller FN’s verdensmål. Forslaget under-
støtter Furesø Kommunes pejlemærke nr. 3: God velfærd med udgangspunkt i holdbar økonomi med 
fokus på innovation, således at det solide økonomiske grundlag, som økonomien bygger på, fastholdes 
og bidrager til at sikre, at der leveres den bedst mulige velfærd for de givne ressourcer. 
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Udvalg: 
BØRN OG SKOLE 

Aktivitetsområde: 
Skoler og FFO 

 

BSU 10 – 2 yderligere lukkedage i FFO 
 
Sæt kryds 

Effektivisering  Budgetreduktion X Budgetudvidelse  

 
Økonomiske konsekvenser i Budget 2023 og overslagsårene 2024 – 2026 

Hele 1.000 kr./ 
2023-priser 

Budgetforslag 
2023 

Budgetoverslag 
2024 

Budgetoverslag 
2025 

Budgetoverslag 
2026 

Udgifter 
Reduktioner -290 -290 -290 -290 

Investeringer     

Indtægter     

Netto -290 -290 -290 -290 
Note: - (minus) = indtægt eller mindreudgift og + (plus) = udgift eller mindreindtægt. 
 
Sæt kryds 
Serviceudgift X Overførselsudgifter  Afledt drift  

 
Hele 1.000 kr./ 
2023-priser 

Budgetforslag  
2023 

Budgetoverslag  
2024 

Budgetoverslag  
2025 

Budgetoverslag  
2026 

Vedtaget budget, netto  73.446 73.446 73.446 73.446 

 
1. Beskrivelse af forslagets indhold  

Det daværende Børne- og Skoleudvalg besluttede i 2016, at der er 5 årlige lukkedage i Furesø Kommu-
nes dagtilbud og FFO’er - dog 6 lukkedage i de år, hvor den 31. december falder på en hverdag (d. 31. 
december er i disse tilfælde den 6. lukkedag).  
 
Byrådet kan beslutte flere lukkedage i Furesø Kommunes dagtilbud og FFO’er. 
 
Fra 2020 (USU4 - Lukkedage og ferielukning i FFO’erne) blev vedtaget en besparelse på 0,5 mio. kr. For-
slaget indebar muligheden for at FFO’erne kunne indføre 2 lukkedage mere samt holde en uge lukket i 
sommerferien.  
 
Jævnfør Kommuneaftalen mellem KL og regeringen fra 2012 om bl.a. lukkedage, må disse ikke være 
”løsrevne lukkedage”. 
 
Det tidligere Børne- og Skoleudvalg har bl.a. besluttet følgende principper for fastsættelse af kommu-
nale lukkedage: 
 

• Lukkedagene placeres på dage, hvor der kan forventes et fremmøde på under 35 % af børnene. 

• Lukkedagene placeres i forbindelse med helligdage og andre ferie-/fridage 
 
På de kommunalt fastlagte lukkedage tilbydes alternativ pasning, hvis der er behov for dette. Ud over 
de kommunalt fastsatte lukkedage, kan der lokalt aftales op til to yderligere lukkedage efter samme 
principper. 
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Med afsæt i ovenstående principper for lukkedage i Furesø Kommunes dagtilbud kan antallet af lukke-
dage øges, således at lukkedagene i højere grad følger skoleferierne, hvor fremmødet er lavere, og 
samtidig sikre tilknytning til helligdage og andre ferie-/fridage. 
 
Det foreslås, at antallet af lukkedage øges med to lukkedage og primært samles: 
- De tre dage op til påskeferien  
- Dagene mellem jul og nytår 
 
2 yderligere lukkedage giver et besparelsespotentiale på 290.000 kr. Der er i beregningen taget ud-
gangspunkt i, at én FFO holder åbent på lukkedagene for børn med behov for pasning. 
 

2. Forslagets effekt og konsekvenser herunder servicemæssige 
Fremgår af ovenstående. 
 

3. Økonomiske og personalemæssige konsekvenser  
Besparelsen er så forholdsvis lille, at den næppe vil have personalemæssige konsekvenser af betydning, 
og det vil ikke gå ud over normeringen i den resterende del af året. 
 

4. Lovgrundlag og sammenhæng med byrådets 2030-mål, Furesø Kommunes strategi og politikker her-
under FN’s verdensmål 
Budgetforslaget knytter sig ikke direkte til byrådets 2030-mål eller FN’s verdensmål. Forslaget under-
støtter Furesø Kommunes pejlemærke nr. 3: God velfærd med udgangspunkt i holdbar økonomi med 
fokus på innovation, således at det solide økonomiske grundlag, som økonomien bygger på, fastholdes 
og bidrager til at sikre, at der leveres den bedst mulige velfærd for de givne ressourcer. 
 

  



 
 

 

BUDGETFORSLAG TIL BUDGET 2023- 2026 
  
  

32 

BUDGETFORSLAG BUDGET 2023 - 2026 
 
 

Udvalg: 
BØRN OG SKOLE 

Aktivitetsområde: 
Skoler og FFO 

 

BSU 11 – Nedlæggelse af puljen til bedre fritidsaktiviteter for de store 
børn og ungefester 
 
Sæt kryds 

Effektivisering  Budgetreduktion X Budgetudvidelse  

 
Økonomiske konsekvenser i Budget 2023 og overslagsårene 2024 – 2026 

Hele 1.000 kr./ 
2023-priser 

Budgetforslag 
2023 

Budgetoverslag 
2024 

Budgetoverslag 
2025 

Budgetoverslag 
2026 

Udgifter 
Reduktioner -469 -469 -469 -469 

Investeringer     

Indtægter     

Netto -469 -469 -469 -469 
Note: - (minus) = indtægt eller mindreudgift og + (plus) = udgift eller mindreindtægt. 
 
Sæt kryds 
Serviceudgift X Overførselsudgifter  Afledt drift  

 
Hele 1.000 kr./ 
2023-priser 

Budgetforslag  
2023 

Budgetoverslag  
2024 

Budgetoverslag  
2025 

Budgetoverslag  
2026 

Vedtaget budget, netto  469 469 469 469 

 
1. Beskrivelse af forslagets indhold  

Til at understøtte flere tilbud til de største børn samt til ungefester på tværs i kommunen er der afsat 
en pulje på 0,5 mio. kr. om året. Det foreslås, at puljen og de tilknyttede aktiviteter nedlægges.  
 
Puljen har været på budgettet siden 2013 (0,7 mio. kr. indtil 2016) og administreres af FFO3’erne og 
Ungdomsskolen i fællesskab.  
 
Puljen er dels blevet anvendt til fysisk at etablere mulighed for nye aktiviteter (skaterrampe, lydstudie, 
kano, kajakker, mountainbike, klatreudstyr mv.) og dels til arbejdsløn, således at de nye faciliteter kan 
udnyttes, samtidig med at oprindelige aktiviteter i FFO3’erne fastholdes. Derudover arrangeres der en 
række fester for de unge på tværs af kommunen. 
 

2. Forslagets effekt og konsekvenser herunder servicemæssige 
Der vil ske en reduktion i aktiviteterne i FFO3, og Ungdomsskolen vil ikke længere afholde ungefester-
ne.   
 

3. Økonomiske og personalemæssige konsekvenser  
Der vil være en årlig besparelse på 469.000 kr. årligt ved at nedlægge puljen. Der vil kun i meget be-
grænset omfang være personalemæssige konsekvenser. 
 

4. Lovgrundlag og sammenhæng med byrådets 2030-mål, Furesø Kommunes strategi og politikker her-
under FN’s verdensmål 
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Budgetforslaget knytter sig ikke direkte til byrådets 2030-mål eller FN’s verdensmål. Forslaget under-
støtter Furesø Kommunes pejlemærke nr. 3: God velfærd med udgangspunkt i holdbar økonomi med 
fokus på innovation, således at det solide økonomiske grundlag, som økonomien bygger på, fastholdes 
og bidrager til at sikre, at der leveres den bedst mulige velfærd for de givne ressourcer. 
 

  



 
 

 

BUDGETFORSLAG TIL BUDGET 2023- 2026 
  
  

34 

BUDGETFORSLAG BUDGET 2023 - 2026 
 
 

Udvalg: 
BØRN OG SKOLE 

Aktivitetsområde: 
Skoler og FFO 

 

BSU 12 - Nedlæggelse af Stjerne Cup og Stjerne Lege 
 
Sæt kryds 

Effektivisering  Budgetreduktion X Budgetudvidelse  

 
Økonomiske konsekvenser i Budget 2023 og overslagsårene 2024 – 2026 

Hele 1.000 kr./ 
2023-priser 

Budgetforslag 
2023 

Budgetoverslag 
2024 

Budgetoverslag 
2025 

Budgetoverslag 
2026 

Udgifter 
Reduktioner 0 -157 -157 -157 

Investeringer     

Indtægter     

Netto 0 -157 -157 -157 
Note: - (minus) = indtægt eller mindreudgift og + (plus) = udgift eller mindreindtægt. 
 
Sæt kryds 
Serviceudgift X Overførselsudgifter  Afledt drift  

 
Hele 1.000 kr./ 
2023-priser 

Budgetforslag  
2023 

Budgetoverslag  
2024 

Budgetoverslag  
2025 

Budgetoverslag  
2026 

Vedtaget budget, netto  157 157 157 157 

 
1. Beskrivelse af forslagets indhold  

Der er en række idrætsaktiviteter på tværs af skolerne organiseret af de private aktører. Aktiviteterne 
er bygget op omkring Stjerne Cup (kids volley), hvor større elever uddannes til at være coach/trænere 
for yngre elever, og Stjerne Lege – hvor der dystes på tværs af skoler med støtte fra lokale foreninger. 
Der er forskellige aktiviteter for elever fra 0. til 8. årgang, og den samlede udgift til dette er 157.000 kr. 
om året og er bundet af en kontrakt, der udløber december 2023. 
 
Det foreslås, at kontrakten ikke forlænges, og at aktiviteterne stopper med udgangen af 2023. Herved 
kan der opnås en årlig besparelse på 157.000 kr. fra 2024.  
 

2. Forslagets effekt og konsekvenser herunder servicemæssige 
Der vil fra 2024 ikke længere blive afholdt Stjerne Cup og Stjerne Lege for Furesøs folkeskoleelever. 
 

3. Økonomiske og personalemæssige konsekvenser  
Ingen personalemæssige konsekvenser 
 

4. Lovgrundlag og sammenhæng med byrådets 2030-mål, Furesø Kommunes strategi og politikker her-
under FN’s verdensmål 
Budgetforslaget knytter sig ikke direkte til byrådets 2030-mål eller FN’s verdensmål. Forslaget under-
støtter Furesø Kommunes pejlemærke nr. 3: God velfærd med udgangspunkt i holdbar økonomi med 
fokus på innovation, således at det solide økonomiske grundlag, som økonomien bygger på, fastholdes 
og bidrager til at sikre, at der leveres den bedst mulige velfærd for de givne ressourcer. 
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Udvalg: 
BØRN OG SKOLE 

Aktivitetsområde: 
Skoler og FFO 

 

BSU 13 – Øget forældrebetaling i FFO1 
 
Sæt kryds 

Effektivisering  Budgetreduktion x Budgetudvidelse  

 
Økonomiske konsekvenser i Budget 2023 og overslagsårene 2024 – 2026 

Hele 1.000 kr./ 
2023-priser 

Budgetforslag 
2023 

Budgetoverslag 
2024 

Budgetoverslag 
2025 

Budgetoverslag 
2026 

Udgifter 
Reduktioner     

Investeringer     

Indtægter -2.337 -2.337 -2.337 -2.337 

Netto -2.337 -2.337 -2.337 -2.337 
Note: - (minus) = indtægt eller mindreudgift og + (plus) = udgift eller mindreindtægt. 
 
Sæt kryds 
Serviceudgift X Overførselsudgifter  Afledt drift  

 
Hele 1.000 kr./ 
2023-priser 

Budgetforslag  
2023 

Budgetoverslag  
2024 

Budgetoverslag  
2025 

Budgetoverslag  
2026 

Vedtaget budget -39.486 -39.486 -39.486 -39.486 

 
1. Beskrivelse af forslagets indhold  

Taksterne for fritidstilbud til børn i 0. til 3. klasse (FFO1) er følgende for Furesø Kommune og nabo-
kommunerne: 
 

Ballerup 1.438 kr. pr. md. 

Allerød 1.632 kr. pr. md. 

Furesø 1.645 kr. pr. md. 

Gladsaxe 1.701 kr. pr. md. 

Rudersdal 1.855 kr. pr. md. 

Egedal 1.938 kr. pr. md. 

Herlev 1.953 kr. pr. md. 

Lyngby-Taarbæk 1.955 kr. pr. md. 

Gennemsnit 1.758 kr. pr. md. 

 
FFO1-taksten i Furesø Kommune ligger 113 kr. under gennemsnittet for samtlige otte kommuner. 
 
Hvis Furesø Kommunes takst til FFO1 forøges med 150 kr. om måneden, vil der samlet set kunne opnås 
en merindtægt på ca. 2,3 mio. kr. Øges taksten kun med 100 kr. er provenuet 1,6 mio. kr. 
 
Takststigningens betydning for den enkelte borger afhænger af, om borgeren har flere børn i institution 
og dermed får søskenderabat (50 % for alle andre børn end det yngste), og om borgeren er berettiget 
til økonomisk friplads. 
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Den økonomiske fripladsskala går fra 100 % friplads ved en samlet husstandsindtægt på under 187.901 
kr. i den bolig, hvor barnet bor, og 0 % ved en samlet indtægt på over 583.700 kr. 
 
Fripladsskalaens indtægtsgrænser forhøjes med 65.747 kr., når den forælder, der har retten til pladsen, 
er enlig forsøger. Derudover forhøjes grænsen med 7.000 kr. pr. hjemmeboende barn under 18 år ud 
over det første.  
 
Følgende fire eksempler angiver konsekvenserne af takststigningen for nogle typiske familiesammen-
sætninger. Der er i regneeksemplerne taget udgangspunkt i, at taksterne for både FFO1 og FFO2 stiger 
med 150 kr. (se BSU 14). 
 

Eksempel Samlet takststigning pr. 
måned 

1 barn i FFO1 og 1 barn i FFO2, fuld friplads (typisk enlig forælder) 0,00 kr. 

1 barn i FFO1 og 1 barn i FFO2, ingen friplads 225,00 kr. 

1 barn i FFO1 og 1 barn i FFO2, 50 % friplads 112,50 kr. 

1 barn i dagtilbud og 1 barn i FFO1, ingen friplads 75,00 kr. 

 
 

2. Forslagets effekt og konsekvenser herunder servicemæssige 
En takststigning vil kunne reducere de samlede udgifter til FFO uden at forringe serviceniveau eller va-
riationen i tilbud. 
 

3. Økonomiske og personalemæssige konsekvenser  
Der er ingen personalemæssige konsekvenser. Økonomiske konsekvenser, se ovenfor.  
 

4. Lovgrundlag og sammenhæng med byrådets 2030-mål, Furesø Kommunes strategi og politikker her-
under FN’s verdensmål 
Budgetforslaget knytter sig ikke direkte til byrådets 2030-mål eller FN’s verdensmål. Forslaget under-
støtter Furesø Kommunes pejlemærke nr. 3: God velfærd med udgangspunkt i holdbar økonomi med 
fokus på innovation, således at det solide økonomiske grundlag, som økonomien bygger på, fastholdes 
og bidrager til at sikre, at der leveres den bedst mulige velfærd for de givne ressourcer. 
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Udvalg: 
BØRN OG SKOLE 

Aktivitetsområde: 
Skoler og FFO 

 

BSU 14 – Øget forældrebetaling i FFO2 
 
Sæt kryds 

Effektivisering  Budgetreduktion x Budgetudvidelse  

 
Økonomiske konsekvenser i Budget 2023 og overslagsårene 2024 – 2026 

Hele 1.000 kr./ 
2023-priser 

Budgetforslag 
2023 

Budgetoverslag 
2024 

Budgetoverslag 
2025 

Budgetoverslag 
2026 

Udgifter 
Reduktioner     

Investeringer     

Indtægter -1.656 -1.656 -1.656 -1.656 

Netto -1.656 -1.656 -1.656 -1.656 
Note: - (minus) = indtægt eller mindreudgift og + (plus) = udgift eller mindreindtægt. 
 
Sæt kryds 
Serviceudgift X Overførselsudgifter  Afledt drift  

 
Hele 1.000 kr./ 
2023-priser 

Budgetforslag  
2023 

Budgetoverslag  
2024 

Budgetoverslag  
2025 

Budgetoverslag  
2026 

Vedtaget budget -39.486 -39.486 -39.486 -39.486 

 
1. Beskrivelse af forslagets indhold  

I forhold til fritidstilbud til børn på mellemtrinnet, så er det organiseret med forskellige aldersinddelin-
ger og forskellige tilbud i de enkelte kommuner. 
 
Følgende er en oversigt over taksterne i de otte nabokommuner for tilbud, der kan sammenlignes med 
FFO2 i Furesø Kommune. 
 

Gladsaxe 113 kr. pr. md. 

Allerød 267 kr. pr. md. 

Egedal 297 kr. pr. md. 

Ballerup 432 kr. pr. md. 

Herlev 545 kr. pr. md. 

Furesø 557 kr. pr. md. 

Lyngby-Taarbæk 834 kr. pr. md. 

Rudersdal 1.310 kr. pr. md. 

Gennemsnit 544 kr. pr. md. 

 
Taksten i Furesø Kommune ligger 13 kr. over gennemsnittet for de otte nabokommuner. 
 
Der kan opnås en merindtægt på ca. 1,7 mio. kr., hvis taksten til FFO2 hæves med 150 kr. Øges taksten 
kun med 100 kr. er provenuet på 1,1 mio. kr. 
 
I BSU 13 er angivet regneeksempler på, hvad en takststigning på 150 kr. i både FFO1 og FFO2 vil betyde 
for forskellige typer familier. 
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2. Forslagets effekt og konsekvenser herunder servicemæssige 

En takststigning vil kunne reducere de samlede udgifter til FFO uden at forringe serviceniveau eller va-
riationen i tilbud. 
 

3. Økonomiske og personalemæssige konsekvenser  
Der er ingen personalemæssige konsekvenser. 
 

4. Lovgrundlag og sammenhæng med byrådets 2030-mål, Furesø Kommunes strategi og politikker her-
under FN’s verdensmål 
Budgetforslaget knytter sig ikke direkte til byrådets 2030-mål eller FN’s verdensmål. Forslaget under-
støtter Furesø Kommunes pejlemærke nr. 3: God velfærd med udgangspunkt i holdbar økonomi med 
fokus på innovation, således at det solide økonomiske grundlag, som økonomien bygger på, fastholdes 
og bidrager til at sikre, at der leveres den bedst mulige velfærd for de givne ressourcer. 
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Udvalg: 
BØRN OG SKOLE 

Aktivitetsområde: 
Skoler og FFO 

 

BSU 15 – Reducere beløb pr. elev til undervisning og FFO 
 
Sæt kryds 

Effektivisering  Budgetreduktion X Budgetudvidelse  

 
Økonomiske konsekvenser i Budget 2023 og overslagsårene 2024 – 2026 

Hele 1.000 kr./ 
2023-priser 

Budgetforslag 
2023 

Budgetoverslag 
2024 

Budgetoverslag 
2025 

Budgetoverslag 
2026 

Udgifter 
Reduktioner -1.500 -3.600 -3.600 -3.600 

Investeringer     

Indtægter     

Netto -1.500 -3.600 -3.600 -3.600 
Note: - (minus) = indtægt eller mindreudgift og + (plus) = udgift eller mindreindtægt. 
 
Sæt kryds 
Serviceudgift X Overførselsudgifter  Afledt drift  

 
Hele 1.000 kr./ 
2023-priser 

Budgetforslag  
2023 

Budgetoverslag  
2024 

Budgetoverslag  
2025 

Budgetoverslag  
2026 

Vedtaget budget 398.855 398.855 398.855 398.855 

 
1. Beskrivelse af forslagets indhold  

En generel reduktion i tildelingen til undervisning og FFO er det værktøj, der kan bruges, når de speci-
fikke budgetforslag ikke giver det nødvendige samlede provenu. 
 
Følgende tabel angiver i 1.000 kr., hvad provenuet af en reduktion på 1 % på henholdsvis almenunder-
visning, specialundervisning og FFO vil være: 
 

Område (1.000 kr.) B2022 1 % 

Almenundervisning 228.517 2.285 

Specialundervisning 67.590 676 

FFO kommunale 48.788 488 

FFO private *) 10.891 109 

I alt 355.786 3.558 
*) Kun driftsrammen er medtaget - herudover er der tilskud til administration og bygninger 

 
Der gøres opmærksom på, at BSU 8 (reducere undervisningstiden på skolerne) ligeledes vil medføre en 
generel reduktion i tildelingen til almenundervisning pr. elev. 
 
Aktuelt bruges lidt over 70 % af ressourcen til almenundervisning til at sikre, at der er en voksen (lærer 
eller pædagog) i alle skemapositioner i alle klasser. Lidt under 30 % af ressourcen går til alle typer af 
holddeling - nødvendig holddeling i tysk/fransk og praktisk/musiske fag, to-voksen timer, støttetimer, 
ressourcecenter, åbningstider i PLC, svømning, vikartimer mv. 
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På specialundervisningsområdet går en lidt større andel til to-voksentimer i specialklasserne, hvor klas-
sekvotienten typisk er på 7-10 elever. Da der er et stigende antal specialelever, som i hele eller dele af 
undervisningen af brug 1:1 støtte, så er området i forvejen presset på ressourcer. Manglende støtte i 
gruppeordningerne kan betyde yderligere visitation til mere indgribende og dermed dyrere tilbud, og 
på den baggrund kan forvaltningen ikke anbefale reduktion på dette område. 
 
På FFO-området er der ikke en fast ramme for normeringen, og dermed vil det alt andet lige være mu-
ligt at reducere på antallet af medarbejdere og fortsat overholde de lovgivningsmæssige krav. En re-
duktion vil dog betyde færre aktiviteter for børnene og dermed større grupper af børn i de tilbagevæ-
rende aktiviteter. Derudover vil der være færre ressourcer til at give ekstra opmærksomhed til de børn, 
som på forskellig vis har særlige behov. 
 
Som alternativ - eller supplement - til en generel reduktion på FFO-området kan det overvejes at ændre 
på tildelingsmodellen til de private fritidstilbud således, at der sker den samme marginale regulering af 
tilskuddet på kommunale og private fritidstilbud, når antallet af børn i de private fritidstilbud overstiger 
en vis grænse. 
 
Tilskuddet pr. barn til de private fritidstilbud er fastsat ud fra de gennemsnitlige nettodriftsomkostnin-
ger til de kommunale fritidstilbud. Der vil ikke være nogen forskel på kommunale og private FFO1-
tilbud, da de private fritidshjem har et klart afgrænset børnetal (100 i henholdsvis Idrætten og Fuglsang 
samt 60 på Solhøjgård), som har dannet udgangspunkt for beregningen af tilskuddet. 
 
I forhold til de ældste børn (FFO2 og FFO3) er der også et bestemt børnetal, som har dannet udgangs-
punkt for beregningen af den gennemsnitlige nettodriftsudgift, som tilskuddet pr barn er baseret på. 
Hvis dette børnetal overstiges, vil der fortsat blive givet et tilskud baseret på gennemsnitsudgifter til de 
private fritidstilbud, mens de kommunale tilbud bliver reguleret med et lavere marginalbeløb, hvor 
"grundudgifterne" (ledelse, administration, rengøring mv.) ikke indgår. Der kan derfor opnås en bespa-
relse, hvis der indføres en tildelingsmodel til de private fritidsklubber, som "knækker" i forhold til et be-
stemt børnetal. 
 

2. Forslagets effekt og konsekvenser herunder servicemæssige 
Færre holdtimer i undervisningen og færre voksne i fritidstilbuddene. 
 

3. Økonomiske og personalemæssige konsekvenser  
En reduktion på 1 procent af de samlede udgifter til almenundervisning, specialundervisning og FFO vil 
betyde en personalereduktion på 7-10 medarbejdere alt efter hvilken type af medarbejdere (lærere, 
pædagoger og pædagogmedhjælpere), der bliver omfattet af reduktionen.  
 

4. Lovgrundlag og sammenhæng med byrådets 2030-mål, Furesø Kommunes strategi og politikker her-
under FN’s verdensmål 
Budgetforslaget knytter sig ikke direkte til byrådets 2030-mål eller FN’s verdensmål. Forslaget under-
støtter Furesø Kommunes pejlemærke nr. 3: God velfærd med udgangspunkt i holdbar økonomi med 
fokus på innovation, således at det solide økonomiske grundlag, som økonomien bygger på, fastholdes 
og bidrager til at sikre, at der leveres den bedst mulige velfærd for de givne ressourcer. 
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Udvalg: 
BØRN OG SKOLE 

Aktivitetsområde: 
Skoler og FFO 

 

BSU 16 – Reducere ledelse og administration på skolerne 
 
Sæt kryds 

Effektivisering  Budgetreduktion X Budgetudvidelse  

 
Økonomiske konsekvenser i Budget 2023 og overslagsårene 2024 – 2026 

Hele 1.000 kr./ 
2023-priser 

Budgetforslag 
2023 

Budgetoverslag 
2024 

Budgetoverslag 
2025 

Budgetoverslag 
2026 

Udgifter 
Reduktioner -225 -1.600 -1.600 -1.600 

Investeringer     

Indtægter     

Netto -225 -1.600 -1.600 -1.600 
Note: - (minus) = indtægt eller mindreudgift og + (plus) = udgift eller mindreindtægt. 
 
Sæt kryds 
Serviceudgift X Overførselsudgifter  Afledt drift  

 
Hele 1.000 kr./ 
2023-priser 

Budgetforslag  
2023 

Budgetoverslag  
2024 

Budgetoverslag  
2025 

Budgetoverslag  
2026 

Vedtaget budget 29.655 29.655 29.655 29.655 

 
 
1. Beskrivelse af forslagets indhold  

Der er afsat ca. 29,7 mio. kr. til ledelse og administration på skolerne. 
 
Den aktuelle fordelingsnøgle til ledelse og administration på skolerne er følgende: 
 

Type 
 

Fordelingsmodel Samlet for alle sko-
ler 

Grundtildeling til de syv grundskoler (ca. 
svarende til en skoleleder, en FFO-leder 
og en administrativ medarbejder pr. skole) 

1.868.200 kr. pr. 
skole 

13,1 mio. kr. 

Ledelse og administration på Egeskolen 
 

1.495.000 kr.  1,5 mio. kr. 

Yderligere til ledelse af almenområdet 39.700 kr. pr. mio. kr. 
budget til almen 

10,5 mio. kr. 

Yderligere til ledelse af specialområdet 67.800 kr. pr. mio. kr. 
budget til special 

4,2 mio. kr. 

Særlig tildeling til skoler med tilknyttede 
private fritidstilbud + adm. af Skoleland-
bruget 

 0,4 mio. kr. 

I alt 
 

 29,7 mio. kr. 
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Skolerne afgør selv, hvordan ressourcen fordeles mellem ledere og administrative medarbejdere. Ne-
denstående figur illustrerer fordelingen i marts 2022: 
 

 
 
Normalt er ledere ansat i fuldtidsstillinger, men på Syvstjerneskolen er der en leder, som kun er ansat 
30 % på skolen, mens resten af stillingen anvendes som administrativ skole-IT-konsulent i forvaltningen, 
og på Lyngholmskolen er en stilling som FFO-leder fordelt på to personer. 
 
Administrative medarbejdere er typisk ansat i deltidsstillinger. 
 
Hvis man kigger hen over skolerne, så er der 5 ledere på tresporede skoler med gruppeordninger (HAR, 
LIV, SYV, LYN og STA) samt på den største skole (SØN, som er firesporet), mens der er 4 ledere på Sol-
vangskolen, som er en tresporet skole uden gruppeordning. På Solvangskolen og Søndersøskolen er der 
basishold. 
 
En tresporet skole med gruppeordning vil typisk have en skoleleder, en afdelingsleder for FFO'en, en 
afdelingsleder for gruppeordningen og en afdelingsleder for henholdsvis børne- og ungemiljøet. 
 
Skolelederen har personaleledelse af afdelingslederne og indgår i den samlede strategiske ledelse af 
skolevæsenet, mens afdelingslederne har personaleledelsen af de medarbejdere, der er tilknyttet den 
pågældende afdeling samt ledelsesansvar i forhold til eleverne i afdelingen. 
 
En afdelingsleder i almenområdet vil typisk have ledelsesansvar for 20-25 medarbejder og 250-350 ele-
ver. En afdelingsleder i en gruppeordning vil have ansvar for færre elever, men til gengæld er de enkel-
te elevsager tungere. 
 
Skolelederen har lovgivningsmæssigt ansvaret for alle beslutninger vedrørende skolens elever og indgår 
derfor i sager omkring elever, hvor det er relevant. 
 
Besparelsen svarer fuldt implementeret til 5,4 % af det samlede budget til ledelse og administration på 
skolerne. 
 
 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

HAR LIV SØN SYV LYN SOL STA EGE

Ledelse og administration på skolerne

Ledelse Administration



 
 

 

BUDGETFORSLAG TIL BUDGET 2023- 2026 
  
  

43 

BUDGETFORSLAG BUDGET 2023 - 2026 
 
 

2. Forslagets effekt og konsekvenser herunder servicemæssige 
Med en udvikling, hvor flere og flere børn bliver ramt af psykiske udfordringer, og hvor behovet for 
specialpædagogiske indsatser dermed stiger, vil ledelsens opgaver med sparring i forhold til medarbej-
dere og samarbejdsmøde med forældre alt andet lige stige de kommende år, og det følger en perioden, 
hvor tendensen også har været stigende. 
 
Når der ligeledes kigges ind i en periode, hvor det er nødvendigt at løse flere opgaver end nu i almen-
området med de samme eller færre midler, så vil ledelsesopgaven ikke blive mindre fremover, og der-
for vil det bredt set være de administrative opgaver, der primært skal kigges på. 
 
Administrative opgaver løses både af ledere og administrative medarbejdere, hvor de administrative 
medarbejdere løser en vigtig rolle i forhold til at være den første medarbejder, som borgere, der kon-
takter skolen, møder. Det er også de administrative medarbejdere, der trøster, sætter plaster på, ringer 
efter mor eller far, hjælper det pædagogiske personale med praktiske ting mv. Opgaver, som skal løses 
af andre, hvis de administrative medarbejdere ikke er der. 
 
Forvaltningen vil sammen med skolelederne frem mod 2023 og i løbet af 2023 kigge på, hvordan opga-
verne kan løses med et reduceret budget - f.eks. ved at løse nogle af opgaverne på tværs af skolerne. 
Derudover kan der være udviklingsopgaver, som det kan blive nødvendigt at skrue ned på eller stoppe. 
 

3. Økonomiske og personalemæssige konsekvenser  
En reduktion som angivet i dette forslag vil svare til 3-4 stillinger samlet på alle skoler. 
 

4. Lovgrundlag og sammenhæng med byrådets 2030-mål, Furesø Kommunes strategi og politikker her-
under FN’s verdensmål 
Budgetforslaget knytter sig ikke direkte til byrådets 2030-mål eller FN’s verdensmål. Forslaget under-
støtter Furesø Kommunes pejlemærke nr. 3: God velfærd med udgangspunkt i holdbar økonomi med 
fokus på innovation, således at det solide økonomiske grundlag, som økonomien bygger på, fastholdes 
og bidrager til at sikre, at der leveres den bedst mulige velfærd for de givne ressourcer. 
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Udvalg: 
BØRN OG SKOLE 

Aktivitetsområde: 
Forebyggelse for Børn 

 

BSU 17 – Lettere behandling i PPR og forebyggende arbejdsformer 
 
Sæt kryds 

Effektivisering X Budgetreduktion  Budgetudvidelse  

 
Økonomiske konsekvenser i Budget 2023 og overslagsårene 2024 – 2026 

Hele 1.000 kr./ 
2023-priser 

Budgetforslag 
2023 

Budgetoverslag 
2024 

Budgetoverslag 
2025 

Budgetoverslag 
2026 

Udgifter 
Reduktioner 0 -1.000 -1.000 -1.000 

Investeringer 600 600 600 600 

Indtægter     

Netto 600 -400 -400 -400 
Note: - (minus) = indtægt eller mindreudgift og + (plus) = udgift eller mindreindtægt. 
 
Sæt kryds 
Serviceudgift X Overførselsudgifter  Afledt drift  

 
Hele 1.000 kr./ 
2023-priser 

Budgetforslag  
2023 

Budgetoverslag  
2024 

Budgetoverslag  
2025 

Budgetoverslag  
2026 

Vedtaget budget, netto  19.792 19.792 19.792 19.792 

 
1. Beskrivelse af forslagets indhold  

Flere og flere børn og unge kæmper med psykisk sårbarhed, mentale sundhedsproblemer og psykiske 
lidelser. Mistrivslen påvirker børn og unges udvikling, læring og sociale liv. I dette forslag vil vi både un-
dersøge om PPR kan arbejde endnu mere forebyggende og lettere behandlende ved at Furesø Kommu-
ne kobles på det såkaldte STIME projekt ’Styrket tværsektoriel indsats for børn og unges mentale sund-
hed’ eller noget tilsvarende. Projektet er udviklet i samarbejde med Børne- og Ungdomspsykiatrisk Cen-
ter i Region Hovedstadens Psykiatri og kommunerne København, Gentofte, Frederiksberg, Lyngby-
Taarbæk, Høje-Taastrup og Bornholms Regionskommune, der siden 2018 via satspuljemidler har udvik-
let gode metoder. 
 
Målet med STIME har derfor været borgernært: En tidlig, helhedsorienteret og tværsektoriel indsats, 
hvor barnet/den unge hjælpes på mindst indgribende måde udenfor psykiatrien, inden problemerne 
vokser sig store. De tidlige indsatser i STIME skal således forebygge, at den psykiske mistrivsel hos børn 
og unge udvikler sig og kommer til at kræve mere gennemgribende behandling og føre til alvorlige psy-
kiatriske lidelser. Følgerne kan række langt ind i voksenlivet i form af isolation, lavt selvværd og påvirke 
uddannelse, arbejde, familieliv og venskaber. Og potentielt give høje udgifter i kommunen. 
 
STIME har på tværs af sektorer, organisationer og fagområder udviklet nye, evidensbaserede og fore-
byggende tilbud til børn, unge og deres familier. Der er udviklet indsatser til fire spor:  

 

• Når bekymring eller tristhed fylder for meget 

• Når uro, opmærksomhed eller impulsivitet er en udfordring 
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• Når tanker om krop og mad fylder for meget 

• Når svære følelser fører til selvskade 
 

En af styrkerne ved projektet er, at der er fokus på at tænke hele vejen rundt om barnet, den unge og 
familien ved at forankre en sammenhængende indsats og samarbejde omkring barnet/den unge i 
kommunen. Det sker via tre primære fokusområder: 

 

• Udvikling og afprøvning af lettere behandlingsindsatser baseret på den evidens, der er på om-
rådet  

• Rådgivning og vejledning af forældre og læringsmiljø i, hvordan de kan være med til at under-
støtte en bedre trivsel og hverdag  

• Opkvalificering af fagpersoner i at opspore tidligt, kunne håndtere børn og unge i psykisk mis-
trivsel i hverdagen og vide, hvor de kan hente yderligere hjælp 

 
I Furesø Kommune kan vi koble os på projektet sådan at opkvalificeringsforløbet for PPR medarbejdere 
kan påbegyndes i foråret 2023. Det kræver en investering svarende til ca. en fuldtidsstilling i en pro-
jektperiode på 4 år, for at sikre en god implementering. Projektet vil i modningsfasen afdække sam-
menhænge og muligheder for samarbejde med familiehuset. Der er ikke i dette forslag endnu medtaget 
evt. investeringsbehov ift. implementering af forløb i familiehus-regi. I modningsfasen kan også under-
søges også om der er andre lignende ’Stime-lignende programmer’. 
 
Budgettet til PPR 0-18 år foreslås reduceret med 1 mio. kr. fra 2024. Budgettet til PPR (både psykologer 
og pædagogiske vejledere) udgør 19,8 mio. kr. En besparelse på 1 mio. kr. udgør godt 5 % af budgettet.  
Besparelsen kan være en kombination af gevinster ved omstillingen til lettere behandling, samt en un-
dersøgelse i løbet af 2023 af øvrige forbedrede synergier og arbejdsformer i det samlede PPR 0-18. 
 

2. Forslagets effekt og konsekvenser herunder servicemæssige+ 
En reduktion skal gennemføres, så det får mindst mulige konsekvenser for støtte til- og omkring elever-
ne i almenområdet. 
 

3. Økonomiske og personalemæssige konsekvenser  
Der skal investeres svarende til en stilling i 4 år og fra 2024 vil der ske en reduktion på en mio. kr. 
 

4. Lovgrundlag og sammenhæng med byrådets 2030-mål, Furesø Kommunes strategi og politikker her-
under FN’s verdensmål 
Budgetforslaget knytter sig ikke direkte til byrådets 2030-mål eller FN’s verdensmål. Forslaget under-
støtter Furesø Kommunes pejlemærke nr. 3: God velfærd med udgangspunkt i holdbar økonomi med 
fokus på innovation, således at det solide økonomiske grundlag, som økonomien bygger på, fastholdes 
og bidrager til at sikre, at der leveres den bedst mulige velfærd for de givne ressourcer. 
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Udvalg: 
BS-UDVALGET 

Aktivitetsområde: 
Skoler og FFO 

 

BSU 18 - Aftalt tilskud til Kometen fjernes 
 
Sæt kryds 

Effektivisering  Budgetreduktion  Budgetudvidelse  

 

Økonomiske konsekvenser i Budget 2023 og overslagsårene 2024 – 2026 

Hele 1.000 kr./ 
2023-priser 

Budgetforslag 
2023 

Budgetoverslag 
2024 

Budgetoverslag 
2025 

Budgetoverslag 
2026 

Udgifter 
Reduktioner 0 -1.400 -1.400 -1.400 

Investeringer     

Indtægter     

Netto 0 -1.427 -1.427 -1.427 
Note: - (minus) = indtægt eller mindreudgift og + (plus) = udgift eller mindreindtægt. 
 
Sæt kryds 
Serviceudgift X Overførselsudgifter  Afledt drift  

 
Hele 1.000 kr./ 
2023-priser 

Budgetforslag  
2023 

Budgetoverslag  
2024 

Budgetoverslag  
2025 

Budgetoverslag  
2026 

Vedtaget budget 1.427 1.427 1.427 1.427 

 
 
1. Beskrivelse af forslagets indhold  

I august 2020 indgik Furesø Kommune og Marie Kruses Skole en aftale om at reducere tilskuddet til sko-
lefritidsordningen Kometen fra 2,4 mio. kr. til 1,4 mio. kr., som blev verificeret af Byrådet ved indgåel-
sen af Budget 2021. Aftalen gælder fra 1.8.21 og ophører uden varsel d. 31.12.28. 
 
I aftalen er formuleret, at såfremt statstilskuddet eller andre væsentlige forhold omkring aftalens ind-
hold ændrer sig væsentligt, kan aftalen opsiges af begge parter med 1 års varsel til den 1. i måneden.  
 
Opsigelse af aftalen skal ske i lyset af Furesø Kommunens store økonomiske udfordringer, som har æn-
dret sig væsentligt siden aftalen blev indgået.  
 

2. Forslagets effekt og konsekvenser herunder servicemæssige 
Såfremt aftalen opsiges grundet Furesø Kommunes økonomi, kan det i yderste konkvens betyde, at 
børn fra Marie Kruses Skole må tilbydes plads i andre FFO’er. 
 

3. Økonomiske og personalemæssige konsekvenser  
Hvis tilskuddet fjernes sparer Furesø Kommune umiddelbart 1,4 mio. kr. fra budgetår 2024. Hvis Marie 
Kruse Skole ikke tilbyder SFO vil de skulle afskedige SFO-personalet. 
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4. Lovgrundlag og sammenhæng med byrådets 2030-mål, Furesø Kommunes strategi og politikker her-
under FN’s verdensmål 
Budgetforslaget knytter sig ikke direkte til byrådets 2030-mål eller FN’s verdensmål. Forslaget under-
støtter Furesø Kommunes pejlemærke nr. 3: God velfærd med udgangspunkt i holdbar økonomi med 
fokus på innovation, således at det solide økonomiske grundlag, som økonomien bygger på, fastholdes 
og bidrager til at sikre, at der leveres den bedst mulige velfærd for de givne ressourcer. 
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Udvalg: 
BS-UDVALGET 

Aktivitetsområde: 
Dagtilbud 

 

BSU 19 - Give flere børn i udsatte positioner plads i egne tilbud i Fure-
sø Kommune 
 
Sæt kryds 

Effektivisering X Budgetreduktion  Budgetudvidelse  

 

Økonomiske konsekvenser i Budget 2023 og overslagsårene 2024 – 2026 

Hele 1.000 kr./ 
2023-priser 

Budgetforslag 
2023 

Budgetoverslag 
2024 

Budgetoverslag 
2025 

Budgetoverslag 
2026 

Udgifter 
Reduktioner  -700 -1.400 -1.400 

Investeringer 1.000  1.200 1.100 1.100 

Indtægter     

Netto 1.000 500 -300 -300 
Note: - (minus) = indtægt eller mindreudgift og + (plus) = udgift eller mindreindtægt. 
 
Sæt kryds 
Serviceudgift X Overførselsudgifter  Afledt drift  

 
Hele 1.000 kr./ 
2023-priser 

Budgetforslag  
2023 

Budgetoverslag  
2024 

Budgetoverslag  
2025 

Budgetoverslag  
2026 

Vedtaget budget 5.646 5.646 5.646 5.646 

 
 
1. Beskrivelse af forslagets indhold  

Forslaget er en kombination af at udvide Humlehavens målgruppe og oprette inklusionsgrupper i dag-
tilbud. Herved kan flere børn rummes i egne kommunale tilbud og færre skal visiteres til dyre eksterne 
tilbud, der ligger langt fra deres lokalområde. 
 
På 0-6 års området er der flere og flere børn, der har behov for et særligt tilbud. Derfor er der både 
pres på pladserne i vores specialdagtilbud Humlehaven og på pladser i særlige eksterne §32 dagtilbud, 
hvor der har været en markant stigning i behovet, der betyder at der i dag er et merforbrug. Dette er 
en udvikling der opleves i hele Danmark og ikke er særlig for Furesø Kommune. 
 
Den samlede udgift til køb af særlige dagtilbud (§32) og køb af særlige klubtilbud (§36) til børn og unge 
med funktionsnedsættelse forventes at overstige budgettet med 2,7 mio. kr. i 2022. Merforbruget skyl-
des primært en stigning i børn, der købes eksterne specialiserede dagtilbud til, da de ikke kan rummes i 
Furesø Kommunes egne dagtilbud, da de har svære funktionsnedsættelser, som kræver særlig pleje og 
rammer. 

 
I 2023 vil budgettet, forudsat teknisk korrektion, for både særlige dagtilbud og særlige klubpladser væ-
re i alt 7,9 mio.kr.   
 
Der er i dag 6 børn, der har plads i et eksternt §32 dagtilbud. En plads i eksternt §32 dagtilbud har ikke 
en fast pris. Den gennemsnitlige pladspris er pt. 690.000 kr. om året. En plads i vores interne specialtil-
bud Humlehaven har en gennemsnitlig omkostning (ekskl. bygningsdrift og administrative omkostnin-
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ger) på 300.000 kr. pr. plads om året. Humlehaven er oprettet under dagtilbudsloven, og ikke et §32 
dagtilbud. De 6 børn fordeler sig med en 2-årig, tre 3-årige og to 4-årige. Der er således to år til, at der 
kan ske en reduktion i antallet af børn. Dette er forudsat, at der ikke kommer nye børn, hvor der ikke er 
interne tilbud, der kan tage imod børnene på forsvarlig vis. 
 
I overensstemmelse med byrådets 2030 mål og faglig vurdering sikres børns trivsel og udvikling bedst 
så tæt på almenområdet som muligt. Derfor foreslås, at der etableres et pilotprojekt med en inklusi-
onsgruppe i dagtilbud, hvor der etableres 4 særlige pladser i en dagtilbudsgruppe med i alt 16 børneha-
vebørn. Der blev i maj 2022 etableret en NEST-klasse på Søndersøskolen, hvor erfaringerne allerede nu 
er meget positive.  
 
Tilgangen i en inklusionsgruppe er en pædagogisk praksis, hvor børn med en autismediagnose er en del 
af et alment læringsfællesskab. I en inklusionsgruppe tilrettelægges den pædagogiske praksis i hverda-
gen efter specialpædagogiske principper ud fra hypotesen om, at alle børn trives med denne tilgang, at 
børn er mere forskellige end ens, og at tilgangen hjælper børn med at trives i fællesskabet uanset deres 
forudsætninger. 
 
For at sikre tilstrækkelige kompetencer omkring børnene, skal der ansættes yderligere medarbejdere. 
En inklusionsgruppe 16 børnehavepladser, hvoraf de 4 er visiterede inklusionspladser, vil have en årlig 
driftsudgift på 1,1 mio.kr. udover den normale omkostning til børnehavepladser. 
 
Kompetenceudviklingen kan ske ved primært egne ressourcer, og i mindre grad af støtte fra konsulen-
ter fra Århus Kommune, som har den relevante viden og erfaring. Budget 50.000 kr. 
 
Der skal også ske en fysisk tilpasning af det dagtilbudslokale, der bruges til inklusionsgruppen. Der er 
dermed knyttet et anlægsforslag til forslaget på 100.000 kr.  
 
En del af de børn, der vurderes i målgruppen til Humlehaven, vil kunne få gavn af en plads i en inklusi-
onsgruppe i dagtilbud, hvilket frigiver 1-2 pladser i Humlehaven. For at Humlehaven skal kunne rumme 
en bredere målgruppe, skal der tilbydes kompetenceudvikling af pædagogerne i Humlehaven og ske en 
udvikling af de fysiske rammer til at rumme børn med komplekse diagnoser, herunder etablering af et 
tumlerum. Humlehaven vil fortsat ikke kunne rumme børn med alvorlige fysiske funktionsnedsættelser. 
 
Kompetenceudvikling i Humlehaven budget: 100.000 kr. 
Fysisk anlæg i Humlehaven i 2024 budget: 100.000 kr. 
 
Inklusionsgruppen i dagtilbud kan etableres den 1. maj 2023. Det vil betyde at børn, der normalt ville 
være visiteret til et eksternt tilbud, kan tilbydes plads i Humlehaven fra 1. maj eller 1. august 2023. 
 
I og med at de børn, der aktuelt er visiteret til eksterne dagtilbud, ikke kan tilbydes plads i Humlehaven, 
fordi deres problemstillinger er for komplekse, kan den gradvise reduktion af budgettet til eksterne 
dagtilbud først ske fra 2024. 
 

2. Forslagets effekt og konsekvenser herunder servicemæssige 
Flere børn vil modtage dagtilbud i eller tættere på almenområdet og opleve børnefællesskaber på al-
menområdet. 
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Den fysiske kapacitet på dagtilbudsområdet reduceres med 6-8 pladser i og med at den fysiske kapaci-
tet i grupperummet der bruges til inklusionsgruppe i dagtilbud ikke kan bruges optimalt. 
 
CenterMED for dagtilbud og Handicaprådet skal orienteres. 
 

3. Økonomiske og personalemæssige konsekvenser  
Se ovenfor. 
 

4. Lovgrundlag og sammenhæng med byrådets 2030-mål, Furesø Kommunes strategi og politikker her-
under FN’s verdensmål 
Budgetforslaget om at give flere børn i udsatte positioner en plads i egne dagtilbud i Furesø Kommune 
er i tråd med intentionerne i byrådets 2030-mål og FN’s verdensmål, jf. 2030 mål: I 2030 går Furesø 
foran for at sikre det gode børneliv og en tryg alderdom” og de tilhørende succeskriterier:  
- 3.1. ”Furesømodellen for det gode børneliv”, og 
- 3.2. ”Trivsel og læring” 
 
Budgetforslaget understøtter samtidig Furesø Kommunes pejlemærke nr. 3: God velfærd med ud-
gangspunkt i holdbar økonomi med fokus på innovation, således at det solide økonomiske grundlag, 
som økonomien bygger på, fastholdes og bidrager til at sikre, at der leveres den bedst mulige velfærd 
for de givne ressourcer. 
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Udvalg: 
BS-UDVALGET 

Aktivitetsområde: 
Skoler og FFO 

 

BSU 20 - Rammebesparelse på Ungdomsskolen 
 
Sæt kryds 

Effektivisering  Budgetreduktion X Budgetudvidelse  

 

Økonomiske konsekvenser i Budget 2023 og overslagsårene 2024 – 2026 

Hele 1.000 kr./ 
2023-priser 

Budgetforslag 
2023 

Budgetoverslag 
2024 

Budgetoverslag 
2025 

Budgetoverslag 
2026 

Udgifter 
Reduktioner -16 -38 -38 -38 

Investeringer     

Indtægter     

Netto -16 -38 -38 -38 
Note: - (minus) = indtægt eller mindreudgift og + (plus) = udgift eller mindreindtægt. 
 
Sæt kryds 
Serviceudgift X Overførselsudgifter  Afledt drift  

 
Hele 1.000 kr./ 
2023-priser 

Budgetforslag  
2023 

Budgetoverslag  
2024 

Budgetoverslag  
2025 

Budgetoverslag  
2026 

Vedtaget budget 3.787 3.787 3.787 3.787 

 
 
1. Beskrivelse af forslagets indhold  

Ungdomsskolen har et budget på 3,8 mio. kr. Hvis der på Ungdomsskolen skal reduceres med 1 %, vil 
det give en årlig besparelse på 38.000 kr. På skoleområdet er der stillet tilsvarende forslag om en ram-
mereduktion på 1 % på skolerne og FFO’erne. 
 

2. Forslagets effekt og konsekvenser herunder servicemæssige 
Der vil kunne aflønnes færre lærertimer og dermed vil der skulle ske en mindre reduktion i de tilbudte 
hold.  
 

3. Økonomiske og personalemæssige konsekvenser  
Ungdomsskolens fagpersonale er timelønnet, så der vil kunne ansættes lærere i færre timer.  
 

4. Lovgrundlag og sammenhæng med byrådets 2030-mål, Furesø Kommunes strategi og politikker her-
under FN’s verdensmål 
Budgetforslaget knytter sig ikke direkte til byrådets 2030-mål eller FN’s verdensmål. Forslaget under-
støtter Furesø Kommunes pejlemærke nr. 3: God velfærd med udgangspunkt i holdbar økonomi med 
fokus på innovation, således at det solide økonomiske grundlag, som økonomien bygger på, fastholdes 
og bidrager til at sikre, at der leveres den bedst mulige velfærd for de givne ressourcer. 
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Udvalg: 
BS-UDVALGET 

Aktivitetsområde: 
Dagtilbud 

 

BSU 21 – To lukkeuger i sommerferien i alle dagtilbud og FFO'er 
 
Sæt kryds 

Effektivisering  Budgetreduktion X Budgetudvidelse  

 

Økonomiske konsekvenser i Budget 2023 og overslagsårene 2024 – 2026 

Hele 1.000 kr./ 
2023-priser 

Budgetforslag 
2023 

Budgetoverslag 
2024 

Budgetoverslag 
2025 

Budgetoverslag 
2026 

Udgifter 
Reduktioner - 1.840 -1.840 -1.840 -1.840 

Investeringer     

Indtægter     

Netto - 1.840 - 1.840 - 1.840 - 1.840 
Note: - (minus) = indtægt eller mindreudgift og + (plus) = udgift eller mindreindtægt. 
 
Sæt kryds 
Serviceudgift X Overførselsudgifter  Afledt drift  

 
Hele 1.000 kr./ 
2023-priser 

Budgetforslag  
2023 

Budgetoverslag  
2024 

Budgetoverslag  
2025 

Budgetoverslag  
2026 

Vedtaget budget 305.061 305.061 305.061 305.061 

 
 
1. Beskrivelse af forslagets indhold  

I dette forslag beskrives muligheden for op til to uges sommerferielukning på dagtilbuds- og FFO-
området. Der er i forvejen én uges sommerferielukning i FFO'erne, og provenuet ved dette forslag op-
står dermed på baggrund af to ugers sommerferielukning i dagtilbuddene og yderligere én uges ferie-
lukning i FFO'erne. 
  
Dagtilbudsloven giver mulighed for at lukke alle dagtilbud, med tilbud om alternativ pasning, på hver-
dage, hvor der er meget få børn, der ville benytte dagtilbuddet, og hvor udgiften ved at holde åbent 
ville være uforholdsmæssigt omkostningstung. Det betyder, at der f.eks. kan holdes lukket i dagtilbud-
dene én eller to uger midt i sommerferien. Som led i Budget 2020 blev det besluttet, at FFO’erne skal 
holde lukket 1 uge i løbet af skolernes sommerferie, og at lukkeugen placeres i 3. eller 4. uge af 
skolesommerferien for at give mulighed for, at forældre og medarbejdere kan tilrettelægge tre ugers 
sammenhængende ferie på enten den ene side eller den anden side af lukkeugen og inden for 
skolernes sommerferie. FFO’erne holder som udgangspunkt lukket i uge 29, og med en udvidelse til to 
lukkeuger, vil det med en placering i 3. og 4. uge af skolesommerferien betyde, at dagtilbud og FFO'er i 
2023 holder ferielukket i uge 28 og 29 - alternativt kunne det være uge 29 og 30. 
 
Sommerferien er erfaringsmæssigt et tidspunkt, hvor der er et lavt børnefremmøde, og i 2019 trak for-
valtningen data på børnefremmødet i uge 29 og 30 i 2018 i alle kommunens dagtilbud. Fremmødet var 
der på: 
- I uge 29 i 2018 var der et børnefremmøde på 28,5 % i gennemsnit i kommunens dagtilbud 
- I uge 30 i 2018 var der et børnefremmøde på 26 % i gennemsnit i kommunens dagtilbud 
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Dagtilbuddene og FFO'erne planlægger med det nødvendige antal medarbejdere i forhold til det for-
ventede børnefremmøde. Det indebærer, at der planlægges med, at ca. 30 % af medarbejderne er på 
arbejde i sommerferien. 
 
Ved at lukke dagtilbuddene/FFO'erne 1-2 uger i sommerferien samles både medarbejdernes og børne-
nes ferieafvikling i vidt omfang omkring denne uge, hvorved børn og voksne holder ferie samtidig, og 
tilsvarende er de til stede samtidig på øvrige tidspunkter. 
 
Muligheden for sommerferielukning kan tilrettelægges og udmøntes på forskellige vis, da der i givet 
fald skal tilbydes alternativ pasning. F.eks. kan der tilbydes alternativ pasning i ét eller flere dagtil-
bud/FFO'er, og den alternative pasning kan tilrettelægges med eller uden ”kendte” voksne, som følger 
børnene i det dagtilbud/FFO, hvor der organiseres pasning. 
 
Beregningen af besparelsespotentialet i forslaget tager udgangspunkt i, at der tilrettelægges alternativ 
pasning i to dagtilbud og én FFO, og uden ”kendte” voksne, som følger de børn, der gør brug af pas-
ningsordningen. Forvaltningen foreslår i den forbindelse, at de dagtilbud, hvor der tilrettelægges alter-
nativ pasning, vælges ud fra socioøkonomiske, og trafikale hensyn (stationsnær beliggenhed). På FFO-
området er det aftalt, at de enkelte FFO'er på skift tager et år, hvor de har åbent på lukkedage og ved 
ferielukning. 
 
Besparelsen ved at lukke dagtilbuddene/FFO'erne 1-2 uger i sommerferien indhentes primært gennem 
et reduceret vikarforbrug på andre tidspunkter af året, da medarbejderne i dagtilbuddene vil samle de-
res ferie omkring lukkeugen. Herved undgås, at medarbejderne holder ferie på andre tidspunkter end 
børnene, og der vil ikke være behov for vikardækning, når børnefremmødet er højt. Hertil vil der kunne 
indhentes afledte driftsbesparelser ift. rengøring, vand, varme og el. Ved at tilrettelægge den alternati-
ve pasningen i to dagtilbud indhentes endvidere stordriftsfordele, da muligheden for at samle børnene 
i to dagtilbud giver mulighed for at reducere personaleforbruget, særligt i ydertiderne. 
 
Fire kommuner omkring Furesø Kommune (Ballerup, Gladsaxe, Allerød og Egedal) har 6 – 10 lukkedage 
årligt inkl. Grundlovsdag og juleaftensdag. Kun i Gladsaxe Kommune er der ferielukket i uge 30 i som-
merferien 
 

2. Forslagets effekt og konsekvenser herunder servicemæssige 
Forslaget om ferielukning i 1-2 uger i sommerferien indebærer, at der tilbydes alternativ pasning, hvor-
ved forældre, som har et pasningsbehov, vil kunne få dette opfyldt. 
 
Forslaget forventes ikke at få direkte betydning for den oplevede normering i dagtilbudde-
nes/FFO'ernes almindelige åbningstid, da besparelsen i vidt omfang vil blive udmøntet i et lavere vikar-
forbrug i dagtilbuddene. Imidlertid gør forvaltningen opmærksom på, at forslaget ift. beregningen af 
normeringen i dagtilbuddene, herunder minimumsnormeringen, vil have den konsekvens, at normerin-
gen reduceres, da vikarer indgår i normeringsberegningen. 
 

3. Økonomiske og personalemæssige konsekvenser  
Beslutning om ferielukning jf. forslaget vil betyde reducerede driftsudgifter på dagtilbuds- og FFO-
området. Reduktionen vil primært blive udmøntet på vikarbudgettet, da ferielukning i sommerferien vil 
betyde, at børn og voksne holder ferie samtidig. Dermed vil færre medarbejdere holde ferie udenfor 
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den almindelige sommerferie eller når børnefremmødet i øvrigt er højt, hvilket vil betyde et mindre 
behov for vikarer.  
 
Herunder fremgår beregningen af besparelsen ved hhv. en og to lukkeuger i dagtilbuddene i sommerfe-
rien og én yderligere lukkeuge i FFO'erne. Besparelsen er netto, dvs. der er taget højde for forældrebe-
taling, fripladser og søskenderabat.  
 

Besparelse ved 1 lukkeuge i dagtilbuddene 
i 1.000 kr. 

800 

Besparelse ved 2 lukkeuger i dagtilbudde-
ne i 1.000 kr. 

1.600 

Besparelse ved yderligere én uges ferie-
lukning i FFO'erne i 1000 kr. 

240 

  
 

4. Lovgrundlag og sammenhæng med byrådets 2030-mål, Furesø Kommunes strategi og politikker her-
under FN’s verdensmål 

Budgetforslaget knytter sig ikke direkte til byrådets 2030-mål eller FN’s verdensmål. Forslaget under-
støtter Furesø Kommunes pejlemærke nr. 3: God velfærd med udgangspunkt i holdbar økonomi med 
fokus på innovation, således at det solide økonomiske grundlag, som økonomien bygger på, fastholdes 
og bidrager til at sikre, at der leveres den bedst mulige velfærd for de givne ressourcer. 
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Udvalg: 
BS-UDVALGET 

Aktivitetsområde: 
Skoler og FFO 

 

BSU 22 - Reduceret budget til sygeundervisning 
 
Sæt kryds 

Effektivisering  Budgetreduktion X Budgetudvidelse  

 
Økonomiske konsekvenser i Budget 2023 og overslagsårene 2024 – 2026 

Hele 1.000 kr./ 
2023-priser 

Budgetforslag 
2023 

Budgetoverslag 
2024 

Budgetoverslag 
2025 

Budgetoverslag 
2026 

Udgifter 
Reduktioner - 100 - 100 - 100 - 100 

Investeringer     

Indtægter     

Netto - 100 - 100 - 100 - 100 
Note: - (minus) = indtægt eller mindreudgift og + (plus) = udgift eller mindreindtægt. 
 
Sæt kryds 
Serviceudgift X Overførselsudgifter  Afledt drift  

 
Hele 1.000 kr./ 
2023-priser 

Budgetforslag  
2023 

Budgetoverslag  
2024 

Budgetoverslag  
2025 

Budgetoverslag  
2026 

Vedtaget budget 732 732 732 732 

 
 
1. Beskrivelse af forslagets indhold  

Den centrale konto til sygeundervisning dækker den undervisning, som eleverne har krav på under ind-
læggelse på hospital. Undervisningen varetages af skolevæsenet i den kommune, hvor hospitalet er be-
liggende, og Furesø Kommune får en regning på undervisningen. 
 
Over år har både budget og forbrug ændret sig, men da der er tale lovbundne aktiviteter, er budgettet 
ikke udtryk for et serviceniveau men udelukkende et forsøg på at reservere de ressourcer, der er nød-
vendige.  
 
Aktuelt er budgettet sat til knapt 700.000 kr. årligt, men over de sidste tre år har der været mindst 
100.000 i rest ved årets udgang. 
 
Det virker derfor relevant at reducere budgettet med 100.000 kr. vel vidende, at aktivitetsniveauet ikke 
er muligt at forudsige eller påvirke. 
 

2. Forslagets effekt og konsekvenser herunder servicemæssige 
Forslaget har ingen servicemæssige konsekvenser, da der er tale om lovbundne udgifter. 
 

3. Økonomiske og personalemæssige konsekvenser  
Forslaget indebærer en reduktion på budgettet til sygeundervisning på 100.000 kr. årligt. Forslaget har 
ikke personalemæssige konsekvenser. 

 



 
 

 

BUDGETFORSLAG TIL BUDGET 2023- 2026 
  
  

56 

BUDGETFORSLAG BUDGET 2023 - 2026 
 
 

4. Lovgrundlag og sammenhæng med byrådets 2030-mål, Furesø Kommunes strategi og politikker her-
under FN’s verdensmål 
Forslaget er i overensstemmelse med Bekendtgørelse om sygeundervisning af elever i folkeskolen og 
frie grundskoler. 

 
Budgetforslaget knytter sig ikke direkte til byrådets 2030-mål eller FN’s verdensmål. Forslaget under-
støtter Furesø Kommunes pejlemærke nr. 3: God velfærd med udgangspunkt i holdbar økonomi med 
fokus på innovation, således at det solide økonomiske grundlag, som økonomien bygger på, fastholdes 
og bidrager til at sikre, at der leveres den bedst mulige velfærd for de givne ressourcer. 
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Udvalg: 
BS-UDVALGET 

Aktivitetsområde: 
Skoler og FFO 

 

BSU 23 - Oprettelse af intern gruppeordning for børn i målgruppen til 
skole/dagbehandling 
 
Sæt kryds 

Effektivisering X Budgetreduktion  Budgetudvidelse  

 

Økonomiske konsekvenser i Budget 2023 og overslagsårene 2024 – 2026 

Hele 1.000 kr./ 
2023-priser 

Budgetforslag 
2023 

Budgetoverslag 
2024 

Budgetoverslag 
2025 

Budgetoverslag 
2026 

Udgifter 
Reduktioner -500 -1.200 1.200 -2.000 

Investeringer afklares afklares afklares Afklares 

Indtægter     

Netto -500 -1.200 -1.200 -2.000 
Note: - (minus) = indtægt eller mindreudgift og + (plus) = udgift eller mindreindtægt. 
 
Sæt kryds 
Serviceudgift X Overførselsudgifter  Afledt drift  

 
Hele 1.000 kr./ 
2023-priser 

Budgetforslag  
2023 

Budgetoverslag  
2024 

Budgetoverslag  
2025 

Budgetoverslag  
2026 

Vedtaget budget 41.798 41.798 41.798 41.798 

 
 
1. Beskrivelse af forslagets indhold  

Presset på tilbud til børn og unge med behov for intern eller ekstern specialundervisning er stigende, jf. 
specialtilbudsanalysen som Børne- og Skole Udvalget behandlede og godkendte på møde d. 10.5.2022. 
Dette forslag handler om udvikling af en ny mindre intern gruppeordning til børn og unge i målgruppen 
for ekstern skole/dagbehandling med intentionen om at etablere et tilbud med en tilsvarende kvalitet 
til en lavere takst pr. barn samt at nærhedsprincippet i højere grad bliver opfyldt (dvs. at vi øger sand-
synligheden for at det enkelte barn med tiden får mulighed for at blive delvist eller helt sluset tilbage til 
den almene folkeskole). 
 
De nærmere forhold omkring etablering af en intern skoledagtilbud-gruppeordninger er ikke endeligt 
afklaret og realisering af forslaget vil derfor bero på de yderligere undersøgelser. Forslaget berører bå-
de Børn- og Skole Udvalgets og Udvalget for Handicap-, Social- og Psykiatris områder, da sko-
le/dagbehandling i udgangspunktet er en foranstaltning efter Serviceloven, hvor budgettet er delt mel-
lem de to udvalg (en behandlingsdel og en skoledel).  
 
For at forslaget kan gennemføres skal der både findes en egnet lokation og kvalificeret personale. For-
valtningen vil i den videre proces afsøge mulighederne rundt om Skolelandbruget og Familiehuset, her-
under mulighederne for at etablere tilbuddet i samarbejde med Lyngholmskolens Gruppeordning (Tivo-
lihuset)/Furesøgaard/Solhøjgård mv. En alternativ placering kan midlertidigt være på Bybækskolen. 
Herudover skal ophænget til en lokal folkeskole samt et evt. samarbejde med tilbuddet Broen afklares. 
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Der skal i den forbindelse peges på, at forslaget skal ses i sammenhæng med de to anlægsforslag vedr. 
hhv. Familiehuset og Skolelandbruget og det enkeltstående forslag vedr. Skolelandbruget. 
 
Forslaget tager udgangspunkt i at starte op med en mindre gruppe børn med en forventet stigning i an-
tallet fra ca. 6 til 10 børn over en fire års periode. 
 
Forslaget skal endvidere ses i sammenhæng til forslaget BSU 27 om Besparelse på ekstern specialun-
dervisning og indsatser i regi af forebyggelse og PPR 0-18. 
 

2. Forslagets effekt og konsekvenser herunder servicemæssige 
Forslaget tager udgangspunkt i, at kommende elever i målgruppen visiteres til den nye interne gruppe-
ordning og i mindre omfang til eksterne skole/dagbehandlingstilbud. Allerede visiterede elever forven-
tes at blive i nuværende tilbud, så længe der vurderes at være et behov for skole/dagbehandling. 
 

3. Økonomiske og personalemæssige konsekvenser  
I runde tal koster en elev i et eksternt tilbud i gennemsnit 500 t.kr. Forvaltningens overslag på en gen-
nemsnitlig udgift i en intern mindre gruppeordning er sat til 300 t.kr. Besparelsen er beregnet på hel-
årseffekt i 2024 – dvs. 6 elever med et provenu på 200 t.kr. og på 10 elever i 2026. Forventet opstart vil 
med en intensiv indsats være fra august 2023. 
 
Elever i eksterne skole/dagbehandlingstilbud bliver indplaceret i 3 kategorier efter en vurdering af de-
res behov. Elever i kategori 1 med det letteste behov koster ca. samme takst som en elev i intern grup-
peordning. Det betyder at den nye interne gruppeordning skal kunne behandle elever fra kategori 2 og 
enkelte fra kategori 3, for at provenuet kan hentes. Dvs. at den nye interne gruppeordning skal have en 
kompetent bemanding til netop denne type af målgruppe, og der vil ligge en usikkerhedsfaktor i, om 
det er muligt at rekruttere medarbejdere til dette. 

 
Etableringsomkostninger er endnu ikke vurderet, men der vil skulle investeres i indretning mv. af-
hængigt af placering af tilbuddet i eksisterende bygninger. Se anlægsforslag 17 Pulje til indretning af 
flere mellemformer a la Skolelandbruget. 
 

4. Lovgrundlag og sammenhæng med byrådets 2030-mål, Furesø Kommunes strategi og politikker her-
under FN’s verdensmål 
Forslaget lever op til vedtagne principper fra specialtilbudsanalysen, bl.a.: 
 
Så tæt på almenmiljøet som muligt  
For børn i udsatte positioner er kvalitet i hverdagslivet af stor betydning for barnet og den unges udvik-
ling og fremtid. Vi ved, at den bedste beskyttelsesfaktor for børn og unge i udsatte positioner er at del-
tage i det almindelige liv, være del af en familie og af fællesskaber og være så tæt på det almene i dag-
tilbud, skoler og fritid som overhovedet muligt. Derfor skal løsninger altid søge at bevare tilknytningen 
og styrke relationen til hverdagslivet, og derfor er det en bevidst prioritet at have interne specialtilbud, 
der ligger på kommunens skoler.  
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Udvalg: 
BS-UDVALGET 

Aktivitetsområde: 
Dagtilbud 

 

BSU 24 - Reduktion af centrale midler til tværgående kompetenceud-
vikling på dagtilbudsområdet 
 
Sæt kryds 

Effektivisering  Budgetreduktion X Budgetudvidelse  

 

Økonomiske konsekvenser i Budget 2023 og overslagsårene 2024 – 2026 

Hele 1.000 kr./ 
2023-priser 

Budgetforslag 
2023 

Budgetoverslag 
2024 

Budgetoverslag 
2025 

Budgetoverslag 
2026 

Udgifter 
Reduktioner -200 -200 -200 -200 

Investeringer     

Indtægter     

Netto -200 -200 -200 -200 
Note: - (minus) = indtægt eller mindreudgift og + (plus) = udgift eller mindreindtægt. 
 
Sæt kryds 
Serviceudgift X Overførselsudgifter  Afledt drift  

 
Hele 1.000 kr./ 
2023-priser 

Budgetforslag  
2023 

Budgetoverslag  
2024 

Budgetoverslag  
2025 

Budgetoverslag  
2026 

Vedtaget budget 448 448 448 448 

 
 
1. Beskrivelse af forslagets indhold  

På dagtilbudsområdet er der afsat 436.000 kr. til tværgående kompetenceudvikling, som for eksempel 
det årlige dagtilbudslederseminar med fagligt indhold om læreplaner, evaluering, forældresamarbejde 
mv. og læringslaboratorier for pædagoger der er faglige fyrtårne. Budgettet dækker også fælles rekrut-
teringstiltag, hvor der fx som led i udviklingsplanen for flere pædagoger og som led i den nye seniorpo-
litik for dagtilbudsområdet inviteres til fyraftensmøder for pædagogiske medarbejdere. Midlerne an-
vendes endvidere til uddannelse til ledelsestalenter.  
 
Budgettet til tværgående kompetenceudvikling foreslås reduceret med 200.000 kr., så det samlede 
budget fra 2023 og frem er 248.000 kr. Budgettet er tidligere blevet reduceret med i alt 300.000 kr. 
med budget 2022-25 og budget 2017-20.  
 
Det enkelte dagtilbud har, ligesom alle andre arbejdspladser, et budget pr. medarbejder til drift. Hvis 
forslaget vedtages, skal yderligere midler til kompetenceudvikling på dagtilbudsområdet finansieres in-
denfor de enkelte dagtilbuds løn- og driftsbudgetter til personlig kompetenceudvikling af medarbejdere 
i dagtilbuddet. 
 

2. Forslagets effekt og konsekvenser herunder servicemæssige 
Forslaget reducerer budgettet til tværgående kompetenceudvikling af pædagogiske medarbejdere og 
dagtilbudsledere i Furesø. Det skal vurderes hvilke tværgående aktiviteter, der kan videreføres indenfor 
det reducerede budget. 
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3. Økonomiske og personalemæssige konsekvenser  
Forslaget kan udmøntes som en reduktion i tværgående kompetenceudviklingsaktiviteter. 
Der er ingen direkte personalemæssige konsekvenser.  
 

4. Lovgrundlag og sammenhæng med byrådets 2030-mål, Furesø Kommunes strategi og politikker her-
under FN’s verdensmål  
Budgetforslaget knytter sig ikke direkte til byrådets 2030-mål eller FN’s verdensmål. Forslaget under-
støtter Furesø Kommunes pejlemærke nr. 3: God velfærd med udgangspunkt i holdbar økonomi med 
fokus på innovation, således at det solide økonomiske grundlag, som økonomien bygger på, fastholdes 
og bidrager til at sikre, at der leveres den bedst mulige velfærd for de givne ressourcer. 
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Udvalg: 
BS-UDVALGET 

Aktivitetsområde: 
Dagtilbud 

 

BSU 25 - Fjernelse af centrale midler til at understøtte dagtilbud i 
pludseligt opståede udfordringer (bufferpulje) 
 
Sæt kryds 

Effektivisering  Budgetreduktion X Budgetudvidelse  

 

Økonomiske konsekvenser i Budget 2023 og overslagsårene 2024 – 2026 

Hele 1.000 kr./ 
2023-priser 

Budgetforslag 
2023 

Budgetoverslag 
2024 

Budgetoverslag 
2025 

Budgetoverslag 
2026 

Udgifter 
Reduktioner -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 

Investeringer     

Indtægter     

Netto -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 
Note: - (minus) = indtægt eller mindreudgift og + (plus) = udgift eller mindreindtægt. 
 
Sæt kryds 
Serviceudgift X Overførselsudgifter  Afledt drift  

 
Hele 1.000 kr./ 
2023-priser 

Budgetforslag  
2023 

Budgetoverslag  
2024 

Budgetoverslag  
2025 

Budgetoverslag  
2026 

Vedtaget budget 1.000 1.000 1.000 1.000 

 
 
1. Beskrivelse af forslagets indhold  

I forbindelse med etableringen af områdeledelse blev der indenfor hvert område etableret en mindre 
bufferpulje til uforudsete udgifter. I forbindelse med overgangen fra områdeledelse til dagtilbudsledel-
se fik hvert enkelt dagtilbud selvstændigt budget. Det blev samtidig besluttet, i samråd med dagtilbuds-
lederne, at fastholde en central bufferpulje på 1 mio.kr. oprettet til at dække pludseligt opståede, ufor-
udsete udgifter. Årsagen til dette er, at alle budgetmidler på dagtilbudsområdet udmøntes direkte via 
tildelingsmodellen til dagtilbuddene.  
 
Det foreslås, at puljen nedlægges. 
 
Forslaget vil betyde, at der ikke som hidtil vil være mulighed for at bistå dagtilbud, der får økonomiske 
udfordringer. Økonomiske udfordringer kan fx opstå hvis der pga. højt sygefravær er behov for markant 
øget vikardækning. Bufferpuljens midler har også været brugt til at understøtte at børn med helt særli-
ge behov, kunne få den nødvendige støtte i dagtilbuddet. 

 
2. Forslagets effekt og konsekvenser herunder servicemæssige 

Hvis der opstår væsentlige uforudsete situationer, der medfører øgede omkostninger, som ikke kan 
dækkes indenfor dagtilbuddenes eksisterende budget, kan dette som på andre områder forelægges po-
litisk som en evt. tillægsbevilling indenfor puljen til uforudsete udgifter. 
 

3. Økonomiske og personalemæssige konsekvenser  
Bufferpuljen kan nedlægges med det samme. 
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4. Lovgrundlag og sammenhæng med byrådets 2030-mål, Furesø Kommunes strategi og politikker her-

under FN’s verdensmål 
Budgetforslaget knytter sig ikke direkte til byrådets 2030-mål eller FN’s verdensmål. Forslaget under-
støtter Furesø Kommunes pejlemærke nr. 3: God velfærd med udgangspunkt i holdbar økonomi med 
fokus på innovation, således at det solide økonomiske grundlag, som økonomien bygger på, fastholdes 
og bidrager til at sikre, at der leveres den bedst mulige velfærd for de givne ressourcer. 
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Udvalg: 
BS-UDVALGET 

Aktivitetsområde: 
Skoler og FFO 

 

BSU 26 - Reduktion af driftstilskud til private fritidstilbud ved mere 
ensartet grundlag for ressourcetildeling 
 
Sæt kryds 

Effektivisering  Budgetreduktion X Budgetudvidelse  

 

Økonomiske konsekvenser i Budget 2023 og overslagsårene 2024 – 2026 

Hele 1.000 kr./ 
2023-priser 

Budgetforslag 
2023 

Budgetoverslag 
2024 

Budgetoverslag 
2025 

Budgetoverslag 
2026 

Udgifter 
Reduktioner -500 -1.200 -1.200 -1.200 

Investeringer     

Indtægter     

Netto -500 -1.200 -1.200 -1.200 
Note: - (minus) = indtægt eller mindreudgift og + (plus) = udgift eller mindreindtægt. 
 
Sæt kryds 
Serviceudgift X Overførselsudgifter  Afledt drift  

 
Hele 1.000 kr./ 
2023-priser 

Budgetforslag  
2023 

Budgetoverslag  
2024 

Budgetoverslag  
2025 

Budgetoverslag  
2026 

Vedtaget budget 18.504 18.504 18.504 18.504 

 
 
1. Beskrivelse af forslagets indhold  

De kommunale tilskud til private fritidshjem og klubber består af et administrationstilskud, et bygnings-
tilskud og et driftstilskud. 
 
Driftstilskuddet er beregnet som de gennemsnitlige kommunale bruttodriftsomkostninger fratrukket 
den kommunale forældrebetaling. Hvert år bliver der lavet en beregning af bruttodriftsomkostningerne 
for de kommunale FFO1-, FFO2- og FFO3-tilbud, hvor en lang række poster indgår - herunder lønninger, 
barselspulje, rengøringsudgifter, energi, adgang til Skolelandbruget og en hel del andre ting, som til 
sammen udgør det økonomiske grundlag for at drive de kommunale fritidstilbud. 
 
Indtil 2016 var der en tildeling af ressourcer til FFO'erne, som ikke var opdelt i ledelse og administrati-
on. Fra 2016 skulle der implementeres besparelser på ledelse og administration, og derfor blev der la-
vet en konkret opgørelse over, hvor meget ledelse, der var i FFO'erne. Det viste sig, at der forholds-
mæssigt var væsentligt mere ledelse i FFO'erne, end der var på undervisningsdelen, og derfor skete der 
en omfordeling, der reducerede på tiden til ledelse i FFO'erne samtidig med, at der skete en vis forøgel-
se af tiden til ledelse i undervisningsdelen. 
 
Hvor der tidligere var to niveauer af ledelse i FFO'erne (overordnede FFO-ledere og daglige ledere), var 
der efterfølgende kun en FFO-leder, der indgik som afdelingsleder i det samlede ledelsesteam på sko-
len. Der kunne være pædagoger med koordinerende funktioner i FFO'en, men de skulle i givet fald af-
lønnes på kontoen for fagpersonale. 
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Som en afledt effekt af dette fyldte posten "ledelse" væsentligt mindre i beregningen af bruttodriftsud-
gifterne for FFO'erne, og dermed skete der en markant reduktion af tilskuddet til de private fritidshjem 
og klubber. 
 
På daværende tidspunkt var det ikke hensigten at reducere tilskuddet til de private fritidstilbud mere, 
end den besluttede besparelse på ledelse lagde op til, og derfor blev de private fritidstilbud ikke omfat-
tet af den øvrige omlægning af ledelse, som fandt sted på det tidspunkt. Teknisk set blev det gjort ved 
at lægge et højere beløb til ledelse ind i beregningen af bruttodriftsudgifterne, end der rent faktisk blev 
lagt ud til de kommunale FFO'er. 
 
Der kan derfor opnås en besparelse, hvis bruttodriftsomkostningerne fremadrettet bliver beregnet på 
baggrund af det beløb, der konkret er lagt ud til ledelse i de kommunale FFO'er, hvilket i gennemsnit 
svarer til en fuldtidsansat leder pr. FFO. 
 

2. Forslagets effekt og konsekvenser herunder servicemæssige 
Konsekvensen af forslaget vil være, at driftstilskuddet pr. barn til de private fritidshjem og klubber vil 
blive reduceret med samlet 1,2 mio. kr. 
 
Det vil være de private fritidshjem og klubber, der skal udmønte besparelsen, og selv om den er opstået 
på baggrund af en tilpasning af beløb til ledelse, så er det ikke sikkert, at det er her, reduktionen vil ske. 
Det vil være helt op til de private fritidstilbud.  
 

3. Økonomiske og personalemæssige konsekvenser  
Ændringen i driftstilskuddet vil betyde følgende for det samlede beløb, der er til rådighed for driften: 
 

Beløb i 2022-niveau FFO1 FFO2 FFO3 

Nuværende driftstilskud 12.816 kr. 9.074 kr. 7.380 kr. 

Forældrebetaling 19.740 kr. 6.684 kr. 4.020 kr. 

I alt pr. barn/ung 32.556 kr. 15.758 kr. 11.400 kr. 

Ændring af driftstilskud -2.871 kr. -732 kr. -436 kr. 

Nyt beløb pr. barn/ung 29.685 kr. 15.026 kr. 10.964 kr. 

Ændring i procent -8,8 % -4,6 % -3,8 % 

 
Fordelt på de enkelte private fritidstilbud ser det således ud (med aktuelt børnetal og i 2022-priser): 
 

Institution FFO1 FFO2 FFO3 I alt 

Fuglsang -287.134 kr.   -287.134 kr.  

Idrætten -287.134 kr. -144.190 kr. -24.390 kr. -455.714 kr. 

Solhøjgård -172.280 kr.   -172.280 kr. 

Furesøgård  -239.341 kr. -49.215 kr. -288.556 kr. 

I alt -746.547 kr. -383.531 kr. -73.605 kr. -1.203.683 kr. 

 
 

4. Lovgrundlag og sammenhæng med byrådets 2030-mål, Furesø Kommunes strategi og politikker her-
under FN’s verdensmål 
Lovgrundlaget er Folkeskoleloven og Dagtilbudsloven.  
Budgetforslaget knytter sig ikke direkte til byrådets 2030-mål eller FN’s verdensmål. Forslaget under-
støtter Furesø Kommunes pejlemærke nr. 3: God velfærd med udgangspunkt i holdbar økonomi med 
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fokus på innovation, således at det solide økonomiske grundlag, som økonomien bygger på, fastholdes 
og bidrager til at sikre, at der leveres den bedst mulige velfærd for de givne ressourcer. 
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Udvalg: 
BS-UDVALGET 

Aktivitetsområde: 
Skoler og FFO 

 

BSU 27 - Besparelse på ekstern specialundervisning og indsatser i regi 
af forebyggelse og PPR 0-18 
 
Sæt kryds 

Effektivisering X Budgetreduktion  Budgetudvidelse  

 

Økonomiske konsekvenser i Budget 2023 og overslagsårene 2024 – 2026 

Hele 1.000 kr./ 
2023-priser 

Budgetforslag 
2023 

Budgetoverslag 
2024 

Budgetoverslag 
2025 

Budgetoverslag 
2026 

Udgifter 
Reduktioner 0 -1.000 -2.500 -5.000 

Investeringer     

Indtægter     

Netto 0 -1.000 -2.500 -5.000 
Note: - (minus) = indtægt eller mindreudgift og + (plus) = udgift eller mindreindtægt. 
 
Sæt kryds 
Serviceudgift X Overførselsudgifter  Afledt drift  

 
Hele 1.000 kr./ 
2023-priser 

Budgetforslag  
2023 

Budgetoverslag  
2024 

Budgetoverslag  
2025 

Budgetoverslag  
2026 

Vedtaget budget 88.951 88.951 88.951 88.951 

 
 
1. Beskrivelse af forslagets indhold  

Vi ser i disse år i Danmark et pres på børns og unges trivsel – socialt, personligt og/eller fagligt. Bl.a. gi-
ver børn og unge udtryk for oplevelse af præstationspres og lokalt har Furesø Fælleselevråd i 2021 
adresseret deres oplevelse af mental mistrivsel blandt Furesøs elever i en henvendelse til skolebesty-
relserne og det daværende Udvalg for skole og ungdomsuddannelse.  
 
På landsplan har hvert sjette barn mellem 0 og 9 år mentale helbredsproblemer eller psykisk sygdom, 
heraf bliver 8 % diagnosticeret med en psykisk sygdom inden de fylder 10 år (Vidensråd for Forebyggel-
se, 2021). Mentale helbredsproblemer og psykisk sygdom har ofte store negative konsekvenser for 
barnets udvikling, læring og trivsel og for barnets familie. Samfundsmæssigt er det et alvorligt problem. 
 
Udviklingen har stor betydning for skolesektoren, bl.a. ses en stigning i visitationer til specialundervis-
ning og en oplevelse blandt elever, forældre, medarbejdere og ledere af en hverdag under pres i for-
skellig grad. For mange børn i Danmark og i Furesø mistrives, og derfor er segregeringsgraden stigende. 
Flere og flere bliver ekskluderet fra fællesskaberne.  
 
Der er et stort politisk fokusområde at vende denne udvikling, jf. 2030 målene. 
 
Med dette forslag understreges den politiske intention om at vende udviklingen og der sættes derfor et 
samlet måltal på besparelser indenfor ekstern specialundervisning, indsatser i PPR 0-18, befordring og 
administrativ støtte ud fra den ambition, at behovet for specialundervisning, PPR støtte mv. kan redu-
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ceres i de kommende år. Se desuden BSU 17 (Lettere behandling i PPR og forebyggende arbejdsformer) 
og BSU 23 (Oprettelse af intern skole/dagbehandling gruppeordning). 
 
Nøglen til at vende udviklingen er bl.a. ved at skabe et mere rummeligt almenområde. For børn i udsat-
te positioner er en vigtig beskyttelsesfaktor at deltage i det ”almindelige” liv, og det er derfor afgørende 
at arbejde mod, at flere børn kan trives, lære, dannes og uddannes i stærke lokale fællesskaber på Fu-
resøs skoler gennem hele deres skolegang.   
Realisering af besparelsen skal ses i lyset af de (forventede) øgede frihedsgrader på skolerne – bl.a. 
gennem en velfærdsaftale på skoleområdet, hvor målet er at skabe en ny og anderledes skole, hvor 
børnene i højere grad oplever at det er muligt at leve op til kravene, og derved vil flere børn kunne få 
glæde af almenskolen og det nære miljø. Det kan tage trykket af de interne gruppeordninger og herved 
give mulighed for at færre børn sendes til dyrere eksterne specialskoler længere fra det lokale miljø. Så-
fremt dette lykkes, vil det over tid være muligt at mindske udgifter til befordring til eksterne tilbud 
samt omlægge ’ støttesystemerne’ (PPR indsatser og administrativ support). 
 
Den konkrete udmøntning af måltallet drøftes med skolerne og Forebyggelsesområdet i løbet af 2023 
med henblik på implementering fra 2024 og frem. Dette også set i lyset af usikkerheden om frihedsbrev 
til skolerne bliver realiseret, og ift. sammenhængen til de øvrige forslag på skoleområdet, især BSU 17 
"Lettere behandling i PPR og forebyggende arbejdsformer", samt BSU 23 "Oprettelse af intern sko-
le/dagbehandling gruppeordning". 
 
Udviklingen i den stigende mistrivsel vendes ikke alene ved at ændre rammerne i folkeskolen. Der skal 
derfor også igangsættes en bredere dialog om det gode børneliv i Furesø Kommune. Hvis udviklingen 
skal vendes, så skal der være fokus på det hele børneliv; forældrenes beskæftigelsessituation, sociale si-
tuation, boligforhold samt værdien af et aktivt fritidsliv, hvor kommunens kulturliv samt idræts- og fri-
tidsordninger kan spille en vigtig rolle.  
 

2. Forslagets effekt og konsekvenser herunder servicemæssige 
Budget til ekstern specialundervisning udgør 41,8 mio. kr., budget til PPR udgør 37,4 mio. kr., budget til 
"forebyggelsessekretariat" udgør 2,1 mio. kr. og budget til befordring elever i grundskolen udgør 7,7 
mio. kr. 
 

3. Økonomiske og personalemæssige konsekvenser  
Evt. personalemæssige konsekvenser afdækkes i løbet af 2023.  
 

4. Lovgrundlag og sammenhæng med byrådets 2030-mål, Furesø Kommunes strategi og politikker her-
under FN’s verdensmål 
Forslaget lever op til vedtagne principper fra specialtilbudsanalysen, bl.a.: 
 
Som en del af mangfoldige fællesskaber  
Børn og unge i Furesøs specialtilbud skal opleve glæden ved at deltage i fællesskaber, lige fra skolens 
store, brede fællesskaber og til mindre faglige og sociale fællesskaber. Det giver børn og unge værdiful-
de erfaringer og muligheder for at spejle sig i andre – både børn og unge, der ikke har samme udfor-
dringer som dem selv, og børn og unge med samme udfordringer, men med andre styrker, andre erfa-
ringer og andre mestringsstrategier. Børn og unge er mere ens end forskellige, og alle har brug for at 
opleve sig som betydningsfulde deltagere i forpligtende fællesskaber 
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Udvalg: 
BS-UDVALGET 

Aktivitetsområde: 
Skoler og FFO 

 

BSU 28 - Skolebyrådsdag afskaffes 
 
Sæt kryds 

Effektivisering  Budgetreduktion X Budgetudvidelse  

 

Økonomiske konsekvenser i Budget 2023 og overslagsårene 2024 – 2026 

Hele 1.000 kr./ 
2023-priser 

Budgetforslag 
2023 

Budgetoverslag 
2024 

Budgetoverslag 
2025 

Budgetoverslag 
2026 

Udgifter 
Reduktioner -104 -104 -104 -104 

Investeringer     

Indtægter     

Netto -104 -104 -104 -104 
Note: - (minus) = indtægt eller mindreudgift og + (plus) = udgift eller mindreindtægt. 
 
Sæt kryds 
Serviceudgift X Overførselsudgifter  Afledt drift  

 
Hele 1.000 kr./ 
2023-priser 

Budgetforslag  
2023 

Budgetoverslag  
2024 

Budgetoverslag  
2025 

Budgetoverslag  
2026 

Vedtaget budget 104 104 104 104 

 
1. Beskrivelse af forslagets indhold  

Forslaget omhandler muligheden for, at Skolebyrådsdagen nedlægges.  
 
Samtidig skal besparelsen ses i sammenhæng med BSU 7 ”Fremtidsværkstedets aktiviteter nedlægges 
helt eller delvist”, hvor et af elementerne er at nedlægge "Åben skole playmaker" funktion. I det om-
fang funktionen som playmaker nedlægges, vil der ikke være ressourcer til at planlægge og gennemføre 
Skolebyrådsdagen. 
  

2. Forslagets effekt og konsekvenser herunder servicemæssige 
Der har siden 2012 være holdt skolebyråd i Furesø Kommune, og siden 2016 har byrådet afsat 100.000 
kr. på budgettet til skolebyrådets arbejde. Skolebyrådet henvender sig til alle elever i 8. klasse i Furesø 
Kommune, og formålet er at give eleverne indblik i og forståelse for den demokratiske beslutningspro-
ces i en kommune samt et byråds udfordringer med at prioritere økonomi til forskellige lokale opgaver 
og løsninger. Skolebyrådet har til opgave at fordele og prioritere de 100.000 kr., som byrådet årligt har 
afsat på budgettet til skolebyrådet, til aktuelle og lokale projekter stillet af forvaltninger og kommunale 
tilbud. Alle projekter stilles med udgangspunkt i et eller flere af Furesøs 2030 mål. Det er Åben skole 
playmakeren der samler projekterne, og planlægger og gennemfører Skolebyrådsdagen. 
 
I det omfang Skolebyrådsdagen nedlægges vil det ikke være muligt at tilbyde eleverne samme praksis-
erfaring med den demokratiske beslutningsproces.  
Endvidere fordeler Skolebyrådet årligt 100.000 kr. til aktuelle og lokale projekter i Furesø Kommune. 
Besparelsen vil betyde, at der afsættes 100.000 kr. mindre til denne type projekter. Til orientering har 
Skolebyrådet i 2021 fordelt budget til bl.a. ”Lommepengeprojektet”, hvor ti unge laver aktiviteter sam-
men med og for de ældre på Ryetbo Plejehjem og Lillevang aktivitetscenter. Og ”Helt vildt!” – et ”rewil-
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ding-projekt” som gennemføres af naturvejledere fra Fiskebæk Naturskole i samarbejde med lokale 
børnehavebørn og indskolingselever. 
 

3. Økonomiske og personalemæssige konsekvenser  
Forslagets besparelse er det beløb, som byrådet afsat på budgettet til skolebyrådets arbejde, og som 
eleverne prioriterer og fordeler til lokale projekter og indsatser. 
 
Som nævnt ovenfor skal besparelsen ses i sammenhæng med BSU 7 ”Fremtidsværkstedets aktiviteter 
nedlægges helt eller delvist”, hvor et af elementerne er at nedlægge "Åben skole playmaker" funktion, 
som bl.a. har til opgave at planlægge og gennemføre Skolebyrådsdagen. Hvis budgettet til Skolebyråds-
dagen halveres, skal der fortsat anvendes de samme ressourcer til at planlægge og gennemføre Skole-
byrådsdagen. 
 

4. Lovgrundlag og sammenhæng med byrådets 2030-mål, Furesø Kommunes strategi og politikker her-
under FN’s verdensmål 
Budgetforslaget knytter sig ikke direkte til byrådets 2030-mål eller FN’s verdensmål, men berører inten-
tionen i det vedtagne dannelsessyn. Forslaget understøtter Furesø Kommunes pejlemærke nr. 3: God 
velfærd med udgangspunkt i holdbar økonomi med fokus på innovation, således at det solide økonomi-
ske grundlag, som økonomien bygger på, fastholdes og bidrager til at sikre, at der leveres den bedst 
mulige velfærd for de givne ressourcer 
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