
Anmodning om ændring af ungdomsskoleplanen (B) 

Sagsnr.: 330-2015-66666               Dok.nr.: 330-2019-201827                                          Åbent 

Kompetence: Børne- og Ungeudvalget/ Byrådet 

  

Beslutningstema 

Børne- og Ungeudvalget skal beslutte, at ledelsesressourcerne omfordeles internt i Ung-Slagelse 

efter behov, og at der således ikke skal ske en ændring af Ungdomsskoleplanen. 

  

Baggrund 

Bestyrelsen i UngSlagelse har henvendt sig til Børne- og Ungeudvalget med en anmodning om at 

ændre Ungdomsskoleplanen §11.1, så det bliver muligt for UngSlagelse at opnormere ledelsen af 

heltidsundervisningen. Denne henvendelse er vedlagt som bilag 1. Ungdomsskoleplanen beskriver 

ledelsesnormeringen i UngSlagelse og er vedlagt som bilag 2. Det fremgår af planens §11.1, at én 

afdelingsleder deler en afdelingslederstilling mellem heltidsundervisningen og 10. klasse. Hvis 

bestyrelsens anmodning skal efterkommes, skal §11.1 i ungdomsskoleplanen ændres. 

  

Anmodningen om en opnormering af ledelsen af heltidsundervisningen er motiveret af, at der, siden 

ungdomsskoleplanen blev besluttet, er sket en markant stigning i antallet af indskrevne elever i 

heltidsundervisningen. Bestyrelsen i UngSlagelse ønsker derfor heltidsundervisningens ledelse 

opnormeret til en fuld afdelingslederstilling. De oplyser i den forbindelse, at afdelingslederens løn er 

takstfinansieret, og vurderer, at opnormeringen vil være udgiftsneutral.  

  

  

Udviklingen i elevtallet i heltidsundervisningen og på Xclass er således: 

  

  Sep. 2014 Sep. 2015 Sep. 2016 Sep. 2017 Sep. 2018   

Xclass 

  

357 

  

306 

309 261 279 

Inklusive EUD10, 

autistklasse, 

specialklasse 

Eventen 

    

19 29 33 

OBS: 49 elever pr. maj 

2019 

  

Som bestyrelsen også fremhæver i deres henvendelse, er antallet af elever i heltidsundervisningen 

steget markant 19 elever i 2016 til 49 elever pr. 1. maj 2019.  

  

Derimod er der sket en nedgang af elever til 10. klasse. Hvis man går tilbage til 2015, hvor 

ungdomsskoleplanen blev vedtaget, var der pr. 5. sep. 306 elever i 10. klasse, mens der pr. 5. sep. 

2014 var 357 elever. Dermed har der gennem de sidste fem år været et faldende elevtal til 10. 

klasse – fra 357 elever i 2014 til 279 elever i 2018.  

Ungdomsskolen har de sidste tre år haft et stabilt elevtal.  

  

  

Retligt grundlag 

Slagelses Kommunes ungdomsskoleplan. 

  

Handlemuligheder 

A.    Børne- og Ungeudvalget kan beslutte, at ledelsesressourcerne omfordeles internt i 

UngSlagelse efter behov, og at der således ikke skal ske en ændring af 

Ungdomsskoleplanen 

  

B.    Børne- og Ungeudvalget kan beslutte at efterkomme anmodningen fra bestyrelsen i 

UngSlagelse om en opnormering af ledelsen af heltidsundervisningen og således 



videresende anmodningen om ændring af ungdomsskoleplanen til Byrådet, som har 

kompetencen til at ændre Ungdomsskoleplanen.   

  

Vurdering 

Som det fremgår af ungdomsskoleplanen, er der pt. 1 skoleleder samt ½ afdelingsleder for 10. 

klasse. I lyset af at der er sket både en opgang i elevtallet i heltidsundervisningen og en nedgang i 

elevtallet 10. klasse, er det administrationens vurdering, at ændringerne kan ske i form af en 

omfordeling af ledelsestid internt i UngSlagelse, og at der således ikke skal ske en ændring af 

Ungdomsskoleplanen. 

Det er ligeledes administrationens vurdering, at stigningen i elevtallet til heltidsundervisningen er af 

midlertidig karakter.  

  

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser 

I henhold til begge handlemuligheder vil der ikke være nogen økonomiske konsekvenser, idet den 

foreslåede ændring af ungdomsskoleplanen vil ligge inden for UngSlagelses budgetramme. 

  

Konsekvenser for andre udvalg 

Ingen bemærkninger. 

  

Indstilling 

Centerchef for Børn og Unge indstiller, 

  

1.    at Børne- og Ungeudvalget beslutter, at ledelsesressourcerne omfordeles internt i Ung-

Slagelse efter behov, og at der således ikke skal ske en ændring af Ungdomsskoleplanen. 
        

  
Bilag 

330-2019-202028 Bilag 1 - Henvendelse til Børne- og Ungeudvalget 

330-2019-209587 Bilag 2 - Ungdomsskoleplan 

  

  

  

  
Beslutning i Børne- og Ungeudvalget den 3. juni 2019: 
Fraværende:   

Udsat. Revideret forslag fremlægges. 

 


