
Notat

Supplerende notat om samtlige 12 mønsterbryderprojekter i forhold til stillingtagen til overgang 
til ordinær drift

Set i lyset af evalueringen af mønsterbryderpuljen og Rambølls overordnede anbefaling om at videreføre 
arbejdet med at skabe mønsterbrydning og styrke social mobilitet ved at satse på fem særligt udvalgte 
projekter, der skønnes at have særlig potentiale for at skabe positive resultater på længere sigt, har 
forvaltningen som et supplement til Notat om mønsterbryderprojekter i forhold til stillingtagen til overgang 
til ordinær drift udarbejdet en samlet oversigt over de økonomiske omkostninger, der vil være forbundet 
med at udmønte samtlige 12 mønsterbryderprojekter i drift i 2019 og overslagsårene. 

Oversigten er udarbejdet med afsæt i dels fordeling af mønsterbryderpuljen på 3 mio. kr. i 2015 og 5 mio. 
kr. i hvert af årene 2016-2018; dels en konkret vurdering af hvilke udgifter det forventes at være 
forbundet med udmøntningen af hvert enkelt projekt i 2019 og overslagsårene. 

I omkostningsberegningen af de 12 mønsterbryderprojekter i 2019 og overslagsårene er der taget højde 
for at projekterne er udrullet i praksis. Det betyder, at investeringer som fx kompetenceudvikling, 
projekttilrettelæggelse og administrationsudgifter er fratrukket i den samlede beregning af, hvad det vil 
koste at overføre hvert enkelte projekt til ordinær drift i 2019 og overslagsårene.  

I tabel 1 nedenfor fremgår en samlet oversigt over de økonomiske omkostninger, der skønnes at være 
forbundet med udmøntningen af samtlige 12 mønsterbryderprojekter i drift i 2019 og overslagsårene. 
Tilsammen beløber de 12 projekter sig til en samlet årlig udgift på 5,877 mio. kr. i 2019 og 5,952 mio. kr. 
i overslagsårene – svarende til mere end de afsatte 5 mio. kr. årligt i mønsterbryderpuljen. Dette skyldes, 
at projektet Dialogisk læsning og små læringsgrupper blev løftet ud af puljen og lagt over i ordinær drift i 
2017 og 2018. 

Tabel 1: Oversigt over de økonomiske omkostninger ved udmøntning af alle 12 projekter efter 
mønsterbryderpuljens ophør

Økonomiske omkostninger for 
overførsel af projekter til ordinær 
drift (1.000 kr.) 

2019 2020 2021 2022 Forklaring til  
beregningen

1. Dialogisk læsning og små 
læringsgrupper

821 821 821 821 Se notat om 
mønsterbryderprojekter 
i forhold til stillingtagen 
til overgang til ordinær 
drift.

2. Socialrådgiver i dagtilbud  968 968 968 968 Se notat om 
mønsterbryderprojekter 

22. august 2018
Sagsbeh.:LHJ

J.nr.: 00.22.04-A30-7-14

Børne- og Ungestaben



2

i forhold til stillingtagen 
til overgang til ordinær 
drift.

3. Mentorsamtaler til udsatte unge 990 990 990 990 Udgiften er tilpasset 
svarende til 300 timers 
mentorsamtaler pr. 
skole pr. år. I 
tilpasningen er 
fratrukket uddannelsen 
af mentorerne til at 
gennemføre samtaler 
med børn i målgruppen 
samt gennemføre 
gruppesamtaler. 

4. Robusthed som 
investeringsstrategi

500 500 500 500 Se notat om 
mønsterbryderprojekter 
i forhold til stillingtagen 
til overgang til ordinær 
drift.

5. Kultur- og fritidscrew 72 72 72 72 Udgiften er baseret på 
bevilling i forbindelse 
med udmøntningen af 
mønsterbryderpuljen 
for 2016. 

6. Tryghed i overgang fra 
sundhedspleje til dagtilbud

 0 0 0 0 Se notat om 
mønsterbryderprojekter 
i forhold til stillingtagen 
til overgang til ordinær 
drift.

7. Kvalificeret overgang fra 
folkeskole til 
ungdomsuddannelse

300 300 300 300 Udgiften er baseret på 
bevilling i forbindelse 
med udmøntning af 
mønsterbryderpuljen i 
hhv. 2017 og 2018. 

8. Koordination og konkret indsats 
mod elevfravær

75 150 150 150 Se notat om 
mønsterbryderprojekter 
i forhold til stillingtagen 
til overgang til ordinær 
drift.

9. Fritidsjob til fokuselever 550 550 550 550 Udgiften er baseret på 
bevilling i forbindelse 
med udmøntning af 
mønsterbryderpuljen i 
2018. SSA har med 
afsæt i 
mønsterbryderprojektet 
udarbejdet et notat til 
budgetforhandlingerne 
2019 med samme 
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bevillingsramme med 
den begrundelse, at 
det vil have stor værdi 
for de unge i forhold til 
fremtidig uddannelse 
og beskæftigelse at 
projektet videreføres i 
2019 i Ungecentret. 

10. Interaktionsarbejde med 
småbørn i potentielt udsatte 
positioner

533 533 533 533 Udgiften er baseret på 
en tilpasning af 
bevillingen i 
forbindelse med 
udmøntningen af 
mønsterbryderpuljen i 
2018. I tilpasningen er 
fratrukket 
kompetenceudvikling, 
materialer og faglig 
sparring, idet dette 
vurderes gennemført 
med i forbindelse med 
udrulningen af 
projektet i 
daginstitutionerne i 
2018. 

11. Udvidelse af 
skolesocialrådgiverfunktionen

968 968 968 968 Udgiften er baseret på 
bevilling i forbindelse 
med udmøntning af 
mønsterbryderpuljen i 
2018.

12. Eksamenstræning til ikke-
uddannelsesparate elever

100 100 100 100 Udgiften er baseret på 
bevilling i forbindelse 
med udmøntning af 
mønsterbryderpuljen i 
2018.

I alt 5.877 5.952 5.952 5.952


