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Budget 2018 er gennemgået for besparelser og tilrettet ud fra forbrug i 2017. Nedenfor yderligere besparelsesmuligheder ift. budget 2018: 

Ad 1 Besparelse  Konsekvens: Ønsker om uddannelse/konferencer mv. imødekommes ikke  

Ad 2 Besparelse Konsekvens: Ingen afholdelse af personalearrangementer eller lignende 

Ad 3 Besparelse Konsekvens: Ingen deltagelse i møder eller lignende der afføder betaling af nogen art 

Ad 4 Reduktion i ledelsen/souschef (ved afsked inden 31/12-17, vil der 
formentlig kunne spares 5 månedslønninger i 2018) 

Konsekvens: Manglende ledelse ift. medarbejdere/aktiviteter mfl. – tilsyn minimeres.  

Ad 5 Reduktion i ledelsen/virksomhedsleder Ved opsplitning af 
UngSlagelse i to enheder ved evaluering af dispensation og 
forudsat virksomhedsleder overflyttes til andet arbejde da han er 
tjenestemandsansat.) 

Konsekvens: Manglende strategisk ledelse af den samlede virksomhed 

Ad 6 Reduktion i ledelsen/afdelingsleder 70% - konstituering udløber 
31/7-18, stilling genbesættes ikke 

Konsekvens: Manglende ledelse ift. medarbejdere/aktiviteter mfl. – tilsyn minimeres. 

Ad 7 Reduktion 1 sekretærstilling Manglende opgaveløsning/servicering af medarbejdere mfl. – ungdomsskolen vil i givet 
fald kun have en halv sekretærstilling til rådighed, da den anden halvdel af stillingen går 
til dagskolen, der også betaler 50% af lønudgiften. 

Ad 8 Kun aktiviteter hvor medarbejdere på månedsløn indgår vil blive 
igangsat 

Konsekvens: Kraftig elevnedgang - ingen sommerferieaktiviter, ingen prøveforbereden-
de eksamenshold eller andet. 

Ad 9 Udmeldelse af Ungdomsskoleforeningen Konsekvens: Manglende støtte, sparring, adgang til netværk mv. 

Ad 10 Salg af busser Konsekvens: engangsindtægt samt årlig besparelse ift. drift og vedligehold. Der vil ske 
en begrænsning i ungdomsskolens aktiviteter ud af huset. 

Ad 11 Afskedigelse af månedslønnede (ved afsked inden 31/12-17, vil 
der formentlig kunne spares 5 månedslønninger i 2018) 

Konsekvens:  Aflysning af alle intensive læringsforløb - udtrædelse af Læringslokomo-
tivet fra august 2018 / ingen produktionsskolehold / udfordring i heldagsskolen da flere 
månedslønnede medarbejdere er ansat i kombinationsstillinger og varetager specifikke 
opgaver ift. bla. eneundervisning, IT-vedligeholdelse mv. Udgiften til timeløn vil stige da 
flere medarbejdere har undervisning og andre opgaver i den almene ungdomsskole 
som del af samlet ansættelse. Derudover risiko for tidlig fratrædelse hvilket bevirker at 
planlagte og tilbudte læringsforløb i foråret 2018 ikke kan gennemføres. 
 

Ad 12 Produktionsskolehold stoppes Konsekvens: Indtægten fra Slagelse produktionsskole bortfalder 

Ad 13 Lukning af ungdomsklubberne. Ungdomsskolen får et budget på 
kr. 793.000 i 2018 til drift af hele klubdelen - der således 
subsidieres med knap kr. 800.000 fra den almene ungdomsskole. 
Det budget ungdomsskolen får til drift af fritidsklub tilpasses 
udgiftsmæssigt så det drives for de midler ungdomsskolen får. 
 

Konsekvens: Ungdomsskolen mister mange CPR-elever. Der bliver intet klubtilbud i 
Dalmose eller klubtilbud i Østbyen/midtbyen. Udsatte unge der er tilknyttet Ungdoms-
klubben kan blive et ”dyrt” bekendtskab for Slagelse kommune, hvis de ikke har noget 
lokalt klub/fritidstilbud. Ungdomsskolen mister de medarbejdere som er kombineret 
klubmedarbejdere, ungdomsskoleambassadører, praktiske logistikmedarbejdere og PR-
medarbejdere, samt timelønnede medarbejdere.  
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Ved lukning af Ungdomsklubberne vil de faste kombinationsstillinger i Fritids/ungdoms-
klubben på Byskovvej ophøre, og det vil efterlade Fritidsklubstillinger i så lille et fast 
timetal, at det vil blive næsten umuligt at fastholde nuværende eller rekruttere nye 
medarbejdere. 

Ad 14 Bortfald af 1 åbningsaften i Dalmose Med kun to åbningsaftener om ugen svækkes Ungdomsklub-tilbuddet markant. 
Tidligere er klubben gået fra 4 aftener til 3 aftener, og med kun 2 aftenener vil gøre det 
svært at danne relationer, udfordringer, pædagogiske rammer og "opdragelse" af de 
unge som ikke passer ind i Ungdomsskolens normale rammer på et undervisningshold, 
men som passer ind i Klubbens rammer. Meget socialpædagogisk arbejde og arbejdet 
med at få de udsatte unge indsluset på forskellige Ungdomsskolehold kommer til at 
blive mere end almindelig svært med kun to aftener åbent. 

Ad 15 Bortfald af 1 åbningsaften på Byskovvej og nedskalering til 2 
medarbejdere hvorved de faste medarbejdere alene dækker 
åbningsaftenerne  
 

Med kun to åbningsaftener om ugen svækkes Ungdomsklub-tilbuddet markant. 
Tidligere er klubben gået fra 4 aftener til 3 aftener, og med kun 2 aftenener vil gøre det 
svært at danne relationer, udfordringer, pædagogiske rammer og "opdragelse" af de 
unge som ikke passer ind i Ungdomsskolens normale rammer på et undervisningshold, 
men som passer ind i Klubbens rammer. Meget socialpædagogisk arbejde og arbejdet 
med at få de udsatte unge indsluset på forskellige Ungdomsskolehold kommer til at 
blive mere end almindelig svært med kun to aftener åbent. 
Yderligere vil ungdomsskolen, hvis der kun skal benyttes faste medarbejdere til 
åbningsaftenerne, miste ca. 12 timelønnede medarbejdere. Og udover hver enkelt 
medarbejders faglig, personlighed og specifikke kompetence med de enkelte unge går 
tabt både for Klubben og Ungdomsskolen, så stiller det også Ungdomsklubben og 
fritidsklubben i den følsomme og svækkede udfordring det vil give i forhold til 
manglende vikarer/timelønnede ved det faste personales sygdom eller afholdelse af 
ferie.  

Ad 16 Besparelse Besparelse – aktivitetsniveau sænkes. 

 Øvrige bemærkninger/besparelser: 
 

 Lønninger er inkl. feriepenge og pension 

 Forårsafslutning / deltagelse i SUK aflyses hvilket betyder væsentlig mindre PR for 
ungdomsskolen, specielt ved forårsafslutningen hvor mange forældre, søskende, 
venner mfl. Kommer forbi. 

 Deltagelse i aktiviteter der udløser udgifter bortfalder 

 Deltagelse i udviklingsarbejde for ledelse kan blive nedprioriteret 

 Ved at skære i antal undervisningsuger vil der i hovedsæsonen kunne spares ca. kr. 
50.000 pr. uge 

 Al undervisning kan samles på Willemoesvej og når tilbudte hold fyldes op (her 
primært specialundervisningshold) oprettes ikke nye. Her vil der forventeligt kunne 
spares op imod kr. 50.000 samt tilsynstimer mv. fra ledelse 
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 Indførelse af brugerbetaling på alle hold 

 Ophør af partnerskabsaftaler og tilbud om valgfag: forventelig besparelse kr. 
100.000 i 2018, forudsat vi udtræder af partnerskabsaftalerne pr. 1. januar 2018 

 At besparelsen på 1 million i 2018 vil have så stor effekt på ungdomsskolen 
aktiviteter skyldes at vi efter aftale med skolechef Per Kensø har skullet lave 
intensive læringscamps for det mindreforbrug ungdomsskolen havde i 2016 (2,1 
mill) – udgifter som rækker ind i 2018 pga. fastansættelse af lærere til at lave camps 
samt de øgede aktiviteter i den almene ungdomsskole i 2017, der ligeledes påvirker 
budget 2018. Derudover er en del af det overførte beløb fra 2016 brugt til øget 
lønudgift til vikar for sygemeldt sekretær samt fratrædelsesgodtgørelse, udbetaling 
af feriepenge mv., udbetaling af feriepenge til afgående afdelingsleder samt 
efterudbetaling af pension til medarbejdere ansat i perioden 1.1.2012 til og med 
nu. 

 

 

OBS! Visse af ovenstående forslag kræver ændring af styrelsesvedtægten for Ungdomsskolen 


