
 
FAKTA OM: Børn og unge 6 - 18 år 
 

Beskrivelse af brugere Børn og unge i alderen 6 - 18 år og deres familier.  

 

Kommunen har i alt 12 folkeskoler. 8 skoler med 0. - 9. årgang, 3 

skoler med 0. - 6. årgang og 1 skole der varetager 

undervisningen af elever på 10. årgang. Alle grundskoler har 

tilknyttet en SFO. Derudover en der Ungdomsskolen med lokale 

afdelinger, der tilbyder aktiviteter, fag og fritidstilbud for alle fra 

7. årgang. 

 

Antal elever - 2021 

Skole Undervisning SFO 

Blåhøj  73 29 

Bording  465 74 

Dalgas 356 97 

Ejstrupholm 289 78 

Engesvang 328 110 

Hyldgård 611 102 

Isenvad 97 56 

Nordre 525 174 

Nørre Snede 294 82 

Præstelund 562 125 

Østre 711 267 

IUC 77 - 

I alt 4.388 1194 
 

Beskrivelse af opgaver Områdets kerneopgave er at varetage undervisningsopgaven for 

børn og unge i alderen 6 til 18 år ud fra folkeskolens 

formålsparagraf og de tre nationale mål:  

1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så 

dygtige, de kan. 

2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i 

forhold til faglige resultater. 

3. Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt 

andet gennem respekt for professionel viden og praksis. 

 

Eksempler på konkrete opgaver for skoleafdelingen: 

 Dialog med skoler om udvikling og kvalitet 

 Udarbejdelse og indsamling af nøgletal samt udformning af 

økonomiske fordelingsmodeller til skoler og SFO 

 Visitation og igangsætter af specialpædagogiske tilbud 

 Efteruddannelse af medarbejdere og ledere 

 Support af ledelsesopgaven 



 Support og udvikling af projekter, som skaber kontinuerlig 

forbedring af undervisningen.  

 

I skoleafdelingen er der ansat 2 pædagogiske ledelseskonsulenter 

samt en it-konsulent.  

Nøgletal og økonomi Budget 2021 – Børn og unge 6-18 årige 

Undervisning 341.516.000 kr. 79% 

PPR 8.900.000 kr. 2% 

SFO 25.934.000 kr. 6% 

Private- og efterskoler 41.645.000 kr. 10% 

Ungdomsskole mm 8.680.000 kr. 2% 

Barselspulje 3.843.000 kr. 1% 

I alt 430.518.000 kr. 100% 
 

Beskrivelse af medarbejdere 

på området 

Antal medarbejdere – maj 2021 

Stilling Antal 

Lærere 356 

Skolepædagoger (varetager både 

undervisnings- og fritidsdel) 

97 

Pædagoger 4 

Pædagogmedhjælpere  21 

Pædagogisk assistenter 8 

Støttepædagoger 4 

Administrative medarbejdere  18 

Servicemedarbejdere  19 

Ledere  34 

”Andet personale”  4 

  
 

Særlige udfordringer På det bygningsmæssige plan overstiger skolernes ønsker til 

renovering den budgetramme, der er lagt ud i masterplanen. 

 

Arbejdet med at skabe gode læringsmiljøer for alle børn og unge 

fylder rigtig meget på skoleområdet. Her er der fokus på at lave 

tilbuddene så tæt på nærmiljøet som muligt.  

Ligesom på landsplan fylder elever med bekymrende fravær og 

elever, der har det svært både i skole og hjem en del.  

Hvilke handlemuligheder/ 

handlefrihed har byrådet? 

Byrådet har beslutningskompetence i forhold til den samlede 

økonomiske ramme og fordelingsprincipper for tildelingen til de 

enkelte enheder.  

 

Folkeskoleloven er en rammelov, der efterlader et stort 

beslutningsrum til kommunerne. Dette udmøntes i en kommunal 

styrelsesvedtægt og kompetenceplan, der derudover fastlægger, 

hvor stor en del af beslutningerne, der skal lægges helt ud til de 

enkelte skoler.  

 

 


