
 

 

 

 

 

Kommentarer til Statistik 2017/2018: 

 

Side 2 

 

2.0 Antallet af indmeldte elever er faldet med 306 fra sæson 2016/2017. Generelt er der indenfor alle 

aldersgrupper sket et fald, mest markant er faldet i antal af 17-årige som er på 40%.  

Der er der en stigning på 82 elever i aldersgruppen 14 – 17 årige i Slagelse kommune fra 1.1.2017 

til 1.1.2018. 

Der kan være mange årsager til faldet i antal elever i ungdomsskolen, men en af faktorerne er 

formentlig at alle sommerferieaktiviteter pga. besparelsen pr. 1/1-2018, ikke blev gennemført (i 

sæson 16/17 deltog omkring 100 unge i sommerferie aktiviteter excl. Læsecampen, som også blev 

afholdt i sommeren 2018). Om den kraftige opbremsning i økonomien generelt og de deraf følgende 

aflysninger og afkortelser af hold også har en indvirkning vides ikke. 

 

Side 3 3.1 Antal deltagere er faldet og ligeledes er antal hold. At undervisningstimerne ikke er faldet 

tilsvarende skyldes dels at de hold der har været oprettet har haft så mange elever på at der har 

været to lærere på eller en lærer + en medhjælper og dels at vi ikke tidligere har været 

opmærksomme på at lærere der er fastansatte ikke har været registreret med timeforbrug. 

 

Side 3 3.2 Der har i denne sæson været gennemført prøveforberedende undervisning, i sæson 16/17 tilbød vi 

også disse hold men der var ikke elever tilmeldt så holdene blev aflyst. 

 

Side 3 3.3 At der er en forskel ift. sæson 16/17 skyldes en forkert registrering i sæson 16/17. I denne sæson er 

alle hold korrekt registreret, og i forhold til sæson 16/17 er der ikke sket nogen nævneværdig 

ændring hverken mht. elevantal, antal hold eller læste timer. 

 

Side 3 3.4 Ingen nævneværdig ændring ift. sæson 16/17 

 

Side 4 4.1 Der er i sæson ændret på holdtilbuddet ift. knallertholdene for at sikre at både knallerthold og 

knallertførstehjælpshold bliver fyldt op. Generelt kan siges at tilgangen af elever og hold skyldes 

ændringen af alderskrav til knallertkørekort, således at også 15-årige kunne tage knallertkørekort. 

 

Side 4 4.2 Tilgangen af elever og stigningen i antal timer og årsværk skyldes at alle aktiviteter der hidrører 

Heltidsundervisning er samlet her. Der har gennem sæsonen været et øget aktivitetsniveau til 

”særlige unge” i form af eneundervisning og særlige undervisningsforløb for disse. 

 

Side 5 4.4 Der er en stigning i elevantal og timer som skyldes at der i sæson 17/18 har været afholdt flere 

intensive læringsforløb. Stigningen viser ikke den faktuelle stigning da der jf. ovenfor anført (4.2 – 

er sket en samling af alle Heltidsundervisningens aktiviteter der før var registreret både under 4.4 

og 4.2) 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Side 7 5.1 Forskel i timeforbrug skyldes en ændret registrering af de fastansattes timeforbrug således at de er 

registreret under både Juniorklub og Ungdomsklub. 

 

  

Side 8 6.4 Den mindre stigning i årsværkstimer skyldes en sygemeldt sekretær i foråret 17, hvor der blev brugt 

vikar til dækning af nogle af timerne. 

 

Side 8 7.0 Stigningen i antal månedslønnede skyldes ansættelse af lærere til afholdelse af de forskellige 

intensive læringsforløb, undervisning på produktionsskolehold samt til de øgede undervisningsak-

tiviteter i Heltidsundervisningsregi. Bemærk at flere af de månedslønnede er ansat i 

kombinationsbeskæftigelse med bla. Xclass. 

 

Side 9  Der har i sæson 16/17 ikke været særlig stor tilslutning til ungdomsskolens valgfag fra folkeskolernes 

side hvilket viser sig tydeligt i antal af elever og dermed forbrugte timer. 

 

Side 10  Der har været større tilslutning til Læsecampen, som denne gang var fyldt op. Stigningen i timetal 

skyldes at vi har registreret også de fastansattes timer. 

 

For så vidt angår Lektiehjælp og faglig fordybelse, har der ikke i denne sæson være tilmeldinger 

dertil så ingen hold er blevet oprettet.  

 


