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Undervisningsudvalget – 2. forventede regnskab 

 
Tabel - Undervisningsudvalget 2. forventede regnskab 2021 
 

(mio. kr.) 
netto 

Korr. 
budget 

Tekniske 
ændringer 

Afvigelse 
Heraf corona-
merforbrug 

Foreslåede 
tillægsbevillinger 

Afvigelse efter 
tillægs-bevilling 

Service 821,5 2,5 15,5 6,7 6,8 8,8 

Anlæg 36,5  0,0 -0,5 0,0 -0,5 0,0 

 
 
På Undervisningsudvalgets område forventes netto merudgifter på samlet 15,1 mio. kr. Der søges 

tillægsbevillinger på netto 6,3 mio. kr. som primært vedrører korrektion til demografireguleringen fra 1. 

Forventede regnskab, samt en række modsatrettede bevægelser: én ekstra 2. klasse til skolen ved 

Bülowsvej, udgiftsbevilling til puljemidler til skoler, klubber og Fællesrådgivning til håndtering af faglige 

udfordringer og indsatser for at styrke trivsel, samt indtægts- og udgiftsbevilling til Samarbejdet med FCK på 

Søndermarkskolen.  

Der forventes merudgifter på 8,8 mio. kr. heraf 2,6 mio. kr. i netto merudgifter til Specialundervisning, 0,5 

mio. kr. i mindreudgifter til skolemad, og 6,7 mio. kr. i Coronarelaterede netto merudgifter.  

Endelig forventes under anlæg mindreudgifter på 0,5 mio. kr., som skyldes en forventning om, at projektet 

Skolen på Grundtvigsvej – juridisk efterspil først forventes afsluttet i 2022. 

Service 

Tabel – oversigt over service-afvigelser undervisningsudvalget  

(mio. kr.) netto (pol 3) 
Korr. 
budget 

Tekniske 
ændringer 

Afvigelse 
Heraf 
corona-
merforbrug 

Foreslåede 
tillægsbevillinger 

Afvigelse efter 
tillægsbevillinger 

    030 Undervisning og Fritidstilbud 806,2 3,1 15,5 6,7 6,8 8,8 

    033 Ungdomsuddannelse (UU) 11,1 -0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 

    034 Unge 4,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

Nedenfor er en beskrivelse af de væsentlige serviceafvigelser under undervisningsudvalget. En fuld oversigt 

over afvigelser findes bagerst i dette bilag. 
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Undervisning og fritidstilbud 

 

Demografiregulering (6,8 mio. kr.) 

Med 1. Forventede regnskab blev der indarbejdet en forventning til 7,2 mio. kr. i mindreudgifter på 

undervisningsudvalgets område. Forventningen korrigeres med 6,8 mio. kr. i 2. Forventede regnskab, 

hvorefter forventningen er samlede mindreudgifter på 0,4 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget.  

Der ses en øget søgning til privatskoler, samt til kommunens egne skoler. Modsat forventes der 

mindreudgifter til fritidstilbuddene (SFO og Klub). 

 

Samarbejde med FCK på Søndermarkskolen (netto -0,4 mio. kr.) 

Det forventes i alt, at 47 elever vil være omfattet af samarbejdet med FCK i skoleåret 2021/22. Heraf indgik 

26 elever i demografiberegningen, hvorfor der søges om yderligere indtægts- og udgiftsbevilling til 21 elever. 

De 21 elever udløser ikke en ekstra klasse i dette skoleår.  

Af de 47 elever har 34 bopæl i andre kommuner. Heraf indgår de 13 elever i demografiberegningen, hvorfor 

der søges om indtægtsbevilling til yderligere 21 solgte pladser, i alt 1,4 mio. kr. i skoleåret 2021/22, heraf 0,6 

mio. kr. i 2021.  

I udgiftsbevillingen som finansieres af de ekstra indtægter fra mellemkommunalt salg, søges 55 t.kr. afsat 

varigt til ledelse og koordinering af tilbuddet. Niveauet for ledelse og koordinering er med forbehold for 

elevtalsudviklingen i de kommende skoleår. De samlede udgifter i skoleåret 2021/22 er 299 t.kr., heraf 124 

t.kr. i 2021.  

Netto søges merindtægter for 1,1 mio. kr. i skoleåret 2021/22, heraf 0,4 mio. kr. i 2021. 

 

Skolen ved Bülowsvej, en ekstra 2. klasse i skoleåret 2021/22 (0,3 mio. kr. i 2021) 

Magistraten har med pkt. 180 den 3. maj, og Kommunalbestyrelsen med pkt. 159 den 17. maj tiltrådt, at 

Skolen ved Bülowsvej kan opretholde 4 klasser på 2. årgang i skoleåret 2021/22, som er én klasse mere end 

indarbejdet i demografireguleringen. En ekstra klasse koster 0,7 mio. kr., heraf 0,3 mio. kr. i 2021 og 0,4 mio. 

kr. i 2022. Udgiften i 2022 søges finansieret med 2. Finansiel orientering. 

 

 

Specialundervisning og befordring (2,6 mio. kr.) 

Samlet forventes en merudgift på 2,6 mio. kr. under specialundervisning. Det er en stigning på 0,8 mio. kr. 

siden 1. forventede regnskab, som primært skyldes stigning i køb af eksterne pladser og fald i salg af egne 

pladser.  

Merudgiften på 2,6 mio. kr. i alt er sammensat af både merudgifter, mindreudgifter og mindreindtægter: 

Eksternt køb og salg en merudgift på 4,9 mio. kr. Der forventes i den seneste prognose for aktiviteten på 

området køb af flere pladser eksternt, og at der sælges færre pladser på Kommunens egne tilbud, fordelt på 

1,6 mio. kr. på køb af pladser og 3,3 mio. kr. på salg af pladser. Der arbejdes målrettet på både at indgå 

aftaler med andre kommuner om salg af ledige pladser på Skolen ved Nordens plads samt at hjemtage børn 

i eksterne tilbud til egne tilbud, der hvor det i forhold til barnets udvikling og behov er muligt.   
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I forhold til egne skoler en merudgift på 1,9 mio. kr. Bestående af merudmelding af aktivitet og budget til 

Skolen ved Nordens Plads på 2,3 mio. kr. Modsat forventes der dog mindreudgifter på 1,1 mio. kr. til fald i 

aktivitet på spor 3, samt 2,5 mio. kr. i mindreudgifter til løn under Christianskolen pga. færre elever. 

Modsvaret af en forventet mindreindtægt fra intern afregning med Familieafdelingen for medfinansiering af 

dagbehandling på 3,2 mio. kr. Det modsvares dog af en mindreudgift på Børneudvalget.  

Øvrige dele et forventet mindreforbrug på 1,1 mio. kr. Dels forventes merudgifter på befordring på 0,6 mio. 

kr. Dels mindeudgift på 1,5 mio. kr. på køb og salg af pladser i specialklasse på almenområdet samt 

mindreudgifter på Syge- og Hjemmeundervisning på 0,2 mio. kr.  

Dels modgående tiltag og tilbagehold på centrale konti med en forventet mindreudgift på i alt 3,7 mio. kr. 

 

Decentral forventning, inkl. Corona (6,7 mio. kr. til og med 30. juni 2021) 

Der er afholdt i alt 2,9 mio. kr. i Coronarelaterede merudgifter til og med 30. april. Heraf 1,5 mio. kr. til 

podning og ekstra rengøring. Der forventes afholdt yderligere 3,7 mio. kr. i maj og juni, heraf 2,4 mio. kr. til 

podning og ekstra rengøring. I alt forventes afholdt 6,664 mio. kr. i første halvår 2021, heraf 3,9 mio. kr. til 

podning og ekstra rengøring.  

Corona-relaterede udgifter, 

Undervisningsudvalget (mio. kr.) 

Faktisk 

afholdte 

udgifter  

1/1-30/4 

Forventede 

udgifter  

1/5-30/6 

Forventede 

Corona-

relaterede 

nettomerudgifter 

1/1-30/6 

Decentralt 1,4 1,3 2,7 

Centralt (rengøring og podning) 1,5 2,4 3,9 

Samlet 3,0 3,7 6,7 

 

 

Pulje til håndtering af faglige udfordringer og indsatser for at styrke trivsel (2,9 mio. kr.) 

Jfr. pkt. 74 i Undervisningsudvalget den 10. maj tilføres Undervisningsudvalget 2,9 mio. kr. via bloktilskuddet 

til håndtering af faglige udfordringer og indsatser for at styrke trivsel for børn i grundskolen frem mod 

sommeren 2021. 

 

Skolemad (-0,5 mio. kr.) 

Der forventes 500 t.kr. i mindreudgifter til Skolemad, som følge af mindre aktivitet på skolerne. 

 

Udbud af efteruddannelse på skoleområdet nulstilles i 2021 (0,3 mio. kr.) 

Med budget 2020 blev vedtaget en udbudsbesparelse på skoleområdet ”Efteruddannelse på skoleområdet”, 

Den er blevet udskudt og forventes ikke realiseret før 2022, og nulstilles derfor under Undervisningsudvalget 

i 2021, finansieret af Udbudspuljen under Magistraten. 
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Ungdomsuddannelse 

 

Unge 

Der forventes ingen afvigelse på området. 

Anlæg 

Tabel – oversigt over anlægsafvigelser undervisningsudvalget  

Anlægsudgifter 
(1.000 kr.) 

Korr. budget 
2021 

Afvigelser 
2021 

Tillægsbevilling 
2021 

Tillægsbevilling 
2022 

Anlæg (inden for 
rammen) 

36,5 -0,5 -0,5 0,5 

 

På projektet Skolen på Grundtvigsvej – juridisk efterspil forventes en afvigelse på -0,5 mio.kr. Afvigelsen 

skyldes, at sagen først forventes afgjort i 2022, og der overføres derfor 0,5 mio.kr. fra 2021 til 2022.  

 

 

 



Undervisningsudvalget - afvigelser og tillægsbevillinger
Titel for afvigelsen

(mio. kr.)

Beskrivelse af afvigelsen Pol 3 U / I
Afvigelse 

i 2021

Foreslåede 

tillægsbevillinger 

2021

Foreslåede 

tillægsbevillinger 

2022

Foreslåede 

tillægsbevillinger 

2023

Foreslåede 

tillægsbevillinger 

2024

Service
Afvigelser ekskl. corona 11.820 9.717 0 0 0

Personalenedgang 

Christianskolen som konsekvens 

af aktivitetstilbagegang

Forventet mindreudgift på løn  på 2,5 

mio. kr. under Christianskolen til to 

lærere og to pædagoger, som udgør 

personale fragang primo 2021 som 

konsekvens af færre børn. 

030 Undervisning og 

Fritidstilbud U -2.518

Pulje til håndtering af faglige 

udfordringer og indsatser for at 

styrke trivsel

Jævnfør pkt. 74 UU 10/5 tilføres UU 

2,947 mio. kr. via bloktilskuddet til 

håndtering af faglige udfordringer og 

indsatser for at styrke trivsel for børn i 

grundskolen frem mod sommeren 2021.  

030 Undervisning og 

Fritidstilbud U 2.947 2.947

Rettelse af demografiregulering 

(2. FR)

Rettelse af demografireguleringen på 

klubområdet, konsekvens af 266 flere 

elever, der var faldet ud af prognosen

030 Undervisning og 

Fritidstilbud I -887 -887 0 0 0

U 2.626 2.626 0 0 0
Teknisk tilpasning som følge af 

takstkorrektioner

030 Undervisning og 

Fritidstilbud I 60 60 0 0 0

U -110 -110 0 0 0
Rettelse af demografireguleringen på 

modtageklasser, konsekvens af en 

enkelt elev mindre i prognosen, samt 

teknisk tilpasning af budgettet

030 Undervisning og 

Fritidstilbud U -2 -2 0 0 0
Rettelse af demografireguleringen på 

skoler, konsekvens af indarbejding af 

opdateret prognose for køb og salg af 

pladser

030 Undervisning og 

Fritidstilbud I -719 -719 0 0 0

U 5.802 5.802 0 0 0

Køb og salg specialundervisning

Forøget køb og faldende salg af pladser 

under specialundervisning

030 Undervisning og 

Fritidstilbud U 5.621

Befordring specialundervisning

Øgede udgifter til befordring af børn 

under specialundervining

030 Undervisning og 

Fritidstilbud U 612

Regulering, Skolen ved Nordens 

Plads - spor 3

Sammen med faldet i Familieafdelingens 

medfinansiering af dagbehandling skal 

der reguleres for færre børn  på spor 3 

Skolen ved Nordens Plads

030 Undervisning og 

Fritidstilbud U -1.112

Skolemad

Der forventes 500 t.kr. i mindreudgift til 

skolemad, som følge af mindreaktivitet 

på skolerne. 

030 Undervisning og 

Fritidstilbud U -500 0 0 0 0

Coronarelateret 6.664

Corona relaterede merudgifter 

(centralt)

Der er afholdt 1,5 mio. kr. i perioden 1/1 

til 30/4 til podning og ekstra rengøring. 

Der fornvetes afholdt  yderligere 2,4 mio. 

kr. i maj og juni.

030 Undervisning og 

Fritidstilbud U 3.925



Undervisningsudvalget - afvigelser og tillægsbevillinger
Titel for afvigelsen

(mio. kr.)

Beskrivelse af afvigelsen Pol 3 U / I
Afvigelse 

i 2021

Foreslåede 

tillægsbevillinger 

2021

Foreslåede 

tillægsbevillinger 

2022

Foreslåede 

tillægsbevillinger 

2023

Foreslåede 

tillægsbevillinger 

2024

Coronarelateret

Corona relaterede merudgifter 

(decentralt)

Der er afholdt 1,4 mio. kr. i perioden 1/1 

til 30/4 hos de decentrale afdeling (skoler 

mv.). Der forventes afholdt  yderligere 

1,3 mio. kr. i maj og juni.

030 Undervisning og 

Fritidstilbud U 2.739

Tekniske omplaceringer -427 -427 -1.571 -1.571 -1.571

Teknik - finansiering af 

budgetinstitution skoler

Overskydende midler på centrale konti 

under Ungdomsuddannelse flyttes til 

centrale konti under skoler som er i 

minus.

030 Undervisning og 

Fritidstilbud U 354 354 0 0 0
033 

Ungdomsuddannelse 

(UU) U -354 -354 0 0 0

B20 Udbud efteruddannelse 

skoleområdet

250 t.kr. i effektivisering vedr. 

efteruddannelse, som ikke udmøntes i 

år, og som dækkes af udbudspuljen.

030 Undervisning og 

Fritidstilbud U 250 250 0 0 0

Generelt løft af Folkeskolen 2021 

(indtægt)

Der er indarbejdet en forudsætning i 

budget 2021 om indtægter for 5,8 mio. 

kr. Bevillingsbrevet fra 

Undervisningsministeriet er på 5,841 

mio. kr. 

030 Undervisning og 

Fritidstilbud I -41 -41 0 0 0

Generelt løft af Folkeskolen 2021 

(udgift)

Der er indarbejdet en forudsætning i 

budget 2021 om udgift for 5,8 mio. kr. 

Bevillingsbrevet fra 

Undervisningsministeriet er på 5,841 

mio. kr. 

030 Undervisning og 

Fritidstilbud U 41 41 0 0 0

Barselsudligningsordning, 

finansiering

Tilpasning af den afsatte finansiering af 

barselsudligningsordningen - via 

lønsummerne

030 Undervisning og 

Fritidstilbud U -550 -550 -550 -550 -550
033 

Ungdomsuddannelse 

(UU) U -6 -6 -6 -6 -6

034 Unge U -4 -4 -4 -4 -4

Flytning af Ungdomsskolen, 

bygningsrelaterede udgifter

I forbindelse med sammenlægningen af 

Christianskolen og Skolen ved Nordens 

Plads flytter Ungdomsskolen lokaler. 

Bygningsrelaterede udgifter, som har 

været delt mellem Skolen ved Nordens 

Plads og Ungdomsskolen samles på 

Skolen ved Nordens plads med effekt fra 

1. juli. 2021 (dermed halv effekt i 2021)

030 Undervisning og 

Fritidstilbud U 236 236 470 470 470
033 

Ungdomsuddannelse 

(UU) U -236 -236 -470 -470 -470



Undervisningsudvalget - afvigelser og tillægsbevillinger
Titel for afvigelsen

(mio. kr.)

Beskrivelse af afvigelsen Pol 3 U / I
Afvigelse 

i 2021

Foreslåede 

tillægsbevillinger 

2021

Foreslåede 

tillægsbevillinger 

2022

Foreslåede 

tillægsbevillinger 

2023

Foreslåede 

tillægsbevillinger 

2024

Tekniske omplaceringer

Samarbejde med FCK og 

Søndermarkskolen

Jfr. pkt. 82 i KB den 15. marts 

"Samarbejde med FCK og 

Søndermarkskolen". 

Der forventes i alt 47 "FCK-elever" i 

skoleåret 2021/22 på 7-9 klassetrin. 

Heraf indgik 26 elever i 

demografiberegningen, hvorfor der 

søges om udgiftsbevilling til yderligere 21 

elever, i alt 

299 t.kr. pr. skoleår, heraf 124 t.kr. i 

2021.

Heraf 55 t.kr. pr. skoleår, svarende til 1 

ugentlig timers ledelse og 3 ugentlige 

lærertimer til koordinering af tilbuddet. 

Niveauet for den søgte udgiftsbevillinger 

er med forbehold for elevtalsudviklingen i 

de kommende skoleår. 

De 21 elever udløser ikke en ekstra 

klasse i dette skoleår.

030 Undervisning og 

Fritidstilbud U 162 162 392 392 392
Jfr. pkt. 82 i KB den 15. marts 

"Samarbejde med FCK og 

Søndermarkskolen". 

Der forventes solgt yderligere 21 pladser 

i skoleåret 2021/22.

030 Undervisning og 

Fritidstilbud I -585 -585 -1.403 -1.403 -1.403

Henvendelse fra skolebestyrelsen 

ved Skolen ved Bülowsvej om 

mulig klassesammenlægning 

(ekstra 2. klasse)

Jfr. pkt. 180 i MAG 3/5-21 og KB 17/5-21 

pkt. 178, Mag 3/5 pkt. 180). 

030 Undervisning og 

Fritidstilbud U 306 306 0 0 0


