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Opprioritering af folkeskolen: Inkluderende læringsmiljøer 

Baggrund
Alle børn i Rudersdal Kommune skal udvikle deres læringspotentiale 
bedst muligt, trives bedre og færre skal mistrives. 

Rudersdal er i gang med at revidere den samlede inklusions- og 
visitationsproces på skole- og dagtilbudsområdet, og forvaltningen 
vurderer, at der er behov for at styrke indsatser og tilbud i folkeskolen for 
sårbare børn eller børn med særlige behov eller forudsætninger. Det kan 
gælde børn med diagnoser, ordblindhed, høj begavelse eller børn, som 
folkeskolen af andre grunde til tider har svært ved at inddrage i 
fællesskabet, men som samtidig profiterer af at høre til i den almene 
skole og ikke et specialtilbud. 

Konkrete relevante tiltag er fx differentieret undervisning, to-lærer-
ordning, mellemformer, oprustning af ressourceteams eller for de 
ordblinde elever kursus i afkodningsstrategier og brug af læse- og 
skriveteknologi.

Skolernes kronebeløb rummer midler til blandt andet løn, 
undervisningsmaterialer og inklusionsfremmede indsatser. Skolerne har 
pt. heri en lokal ramme på i alt ca. 20 mio. kr. til inklusion (i gennemsnit 
3.300 kr. per elev i 2022). Det forudsætter en robust klassekvotient, der 
ligger over break-even, da kronebeløbet ellers går til at finansiere 
basisudgifter såsom løn og undervisningsmaterialer. 
Derudover kan børnene visiteres til støtte, der går over 9 timer om ugen. 
Der er ikke afsat særskilte midler til ordblindhed, som derfor skal 
finansieres inden for skolernes basis- og kronebeløb. 

Forvaltningen vurderer på den baggrund, at der er behov for at 
opprioritere de inkluderende læringsmiljøer i folkeskolen for at styrke 
inklusionen og sårbare børns mulighed for at trives og udvikle eget 
læringspotentiale bedst muligt. 

Økonomi
I Finansloven for 2020 blev der afsat midler med en stigende profil frem 
til 2023 til et generelt løft af folkeskolen. Skolerne i kommunen er 
løbende blevet løftet med disse midler udmøntet på baggrund af elevtal. 
Fra 2023 og frem udestår dog en prioritering at det sidste løft på 
yderligere 2,9 mio. kr. 
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Det foreslås, at de sidste 2,9 mio. kr. prioriteres i budgetforhandlingerne, 
men at dette beløb hæves yderligere, så der samlet set prioriteres 5 mio. 
kr. årligt til at understøtte skolernes arbejde med inkluderende 
læringsmiljøer. Udmøntning af puljen vil kræve nærmere analyse og 
udvikling af nye tilbud.

1.000 kr. 2023 2024 2025 2026 2023-26
Driftsudgifter, serviceramme:
Generelt løft af folkeskolen, 
udmøntning af finanslovsmidler

2.900 2.900 2.900 2.900 11.600

Yderligere opprioritering af 
folkeskolen

2.100 2.100 2.100 2.100 8.400

Driftsudgifter i alt 5.000 5.000 5.000 5.000 20.000

Eventuelle afledte økonomiske og personalemæssige 
konsekvenser
Forslaget vil medføre ansættelse af mere personale i folkeskolen, 
herunder lærere, da midlerne til et generelt løft af folkeskolen er 
øremærket ansættelse af lærere. Opprioriteringen af indsatsen og 
kompetenceudviklingen inden for inkluderende læringsmiljøer forventes 
at understøtte rekruttering og fastholdelse af personale i folkeskolen. 

En styrkelse af inklusionen vil kunne fastholde flere børn på 
almenområdet og forebygge, at nogle børn får brug for specialtilbud.

Det bemærkes, at en tilførsel af 5 mio. kr. til skolerne vil øge budgettet 
med 800 kr. pr. elev. 



Opprioritering af folkeskolen: aflysning af tidligere besparelse

Baggrund
I budgetforslaget for 2023-2026 er der indarbejdet en uudmøntet struk-
turbesparelse på 4,9 mio. kr. årligt fra 2023 og frem. Besparelsen knytter 
sig til en budgetreguleringspulje indarbejdet i Budget 2019-2022 med 
henblik på at genoprette kommunens kassebeholdning. Skoleområdet 
blev i den forbindelse pålagt et bidrag på 12 mio. kr. årligt ved fuld ind-
fasning, hvoraf der udestår at udmønte et restbeløb på 4,9 mio. kr. fra 
2023 og frem. Såfremt besparelsen skal indfries vil det ikke være muligt 
samtidigt at indfri opgaven med at styrke og udvikle det inkluderende læ-
ringsmiljø yderligere. 

Hvis strukturbesparelsen annulleres fra 2023 og frem vil det koste 4,9 
mio. kr. årligt svarende til 19,6 mio. kr. over budgetperioden.

Økonomi
 
1.000 kr. 2023 2024 2025 2026 2023-26
Driftsudgifter, serviceramme:

Annullering af tidligere besparelse 4.900 4.900 4.900 4.900 19.600

Driftsudgifter i alt 4.900 4.900 4.900 4.900 19.600

Eventuelle afledte økonomiske og personalemæssige konsekvenser
Forslaget har ikke negative personalemæssige konsekvenser - tværti-
mod, da den annullerede besparelse betyder, at der ikke skal foretages 
personaletilpasninger for at indfri den tidligere besluttede besparelse.
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Øget tildeling til Holte Skoles specialklasser

Baggrund
Der ses en stigning i antallet af børn med autismespektrumforstyrrelser 
samtidig med at der er sket en stigning i antallet af elever i Holte Skoles 
specialklasser. Det medfører et behov for at tilføre flere ressourcer til 
specialtilbuddet.

BSU behandlede på den baggrund en sag på mødet d. 15/6-2022, der 
omhandlede behovet for at tilføre ressourcer til en afdelingsleder samt 
en ½ lærer-ressource til tværgående opgaver via en øget basistildeling. 
Det blev endvidere foreslået at øge PPR-betjeningen på tilbuddet. 
Samlet set blev der lagt op til at prioritere 1,2 mio. kr. til Holte Skoles 
specialtilbud.

Finansiering af denne øgede tildeling blev i den forbindelse henvist til 
budgethandlingerne for at undgå at kronebeløbet på almenskoleområdet 
skulle bidrage til finansieringen. Der foreslås på den baggrund at 
finansieringen tilvejebringes som en del af budgetforhandlingerne.

Økonomi
 

1.000 kr. 2023 2024 2025 2026 2023-26
Driftsudgifter, 
serviceramme:
1 afdelingsleder 690 690 690 690 2.760
Lærer-ressourcer med 
tværgående opgaver

320 320 320 320 1.280

Psykolog 170 170 170 170 680
Logopæd 50 50 50 50 200

Driftsudgifter i alt 1.230 1.230 1.230 1.230 4.920

Eventuelle afledte økonomiske og personalemæssige 
konsekvenser
Forslaget indebærer en opnormering på Holte Skoles specialtilbud samt 
i PPR.
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Permanent borgerrådgiverfunktion

Baggrund
Med udgangen af 2022 udløber den midlertidige ordning med en 
borgerrådgiverfunktion. ØU behandlede på den baggrund en evaluering 
af funktionen på mødet i august og herunder muligheden for at gøre 
ordningen permanent fra 2023 og lade borgerrådgiveren referere direkte 
til kommunalbestyrelsen.

ØU vedtog i den forbindelse at borgerrådgiveren etableres hvis der kan 
findes finansiering hertil i budgetforhandlingerne.

Det vurderes, at en permanent borgerrådgiverfunktion vil koste 600 t.kr.

Økonomi
 

1.000 kr. 2023 2024 2025 2026 2023-26
Driftsudgifter, serviceramme:
Borgerrådgiver, 30 timer 600 600 600 600 2400
Driftsudgifter i alt 600 600 600 600 2400

Eventuelle afledte økonomiske og personalemæssige 
konsekvenser
Forslaget indebærer at det årsværk, der fungerer i den nuværende 
borgerrådgiverfunktion ikke ophører med årets udgang.
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PPR - genopretning

Baggrund
Med baggrund i Kammeradvokatens undersøgelse af visse sager på 
Børne og Ungeområdet i Rudersdal Kommune, er der behov for en 
omfattende genopretning og en udvikling af den fremadrettede praksis 
på området. Det er en væsentlig forudsætning for både genopretningen 
og den fremadrettede udvikling, at PPR har de rette ressourcer til at løfte 
opgaven. 

I genopretningen og den fremadrettede praksis, er der et skarpt fokus 
på, at overholde gældende regler for rettidig inddragelse af børn og 
forældre, samt konkret og individuel vurdering af det enkelte barns 
behov.  

Der opleves en stigning i antallet af børn med særlige behov på det 
specialiserede børneområde, hvilket konkretiserer sig i et markant øget 
sagstal i både PPR og Myndighed. Det lægger et yderligere pres på 
områdets mulighed for at arbejde tidligt forebyggende og inddragende i 
alle sager. 

En opnormering i PPR på både psykologisk og fysio-/ergoterapeutisk 
bistand og en opnormering i Myndighedsafdelingen vil sikre, at der er 
ressourcer i dagtilbud og skoler til at give forstærket konsultativ og 
rådgivende bistand, samt stabil sagsbehandling af de konkrete sager. I 
forbindelse med Kammeradvokatens undersøgelse, er sager om skole-
dagbehandling ansvarsmæssigt flyttet fra PPR til Myndighedsafdelingen. 
Der vil på den baggrund være et yderligere ressourcetræk på 
Myndighedsafdelingen. 

I relation til det sigende antal sager med børn og unge med særlige 
behov der har brug for særlig støtte, er det en afledt effekt, at der er øget 
pres på udgifterne til specialpædagogisk bistand og behandling i form af 
konkrete foranstaltninger. Det betyder, at der visiteres et sigende antal 
børn til støttetimer som specialpædagogisk bistand, særlig støtte i 
specialklasserækker og skole-dagbehandling.     

Det foreslås på den baggrund, at der prioriteres samlet set 10 mio. kr. i 
2023 til hhv. en opnormering af PPR og myndighedsområdet samt 
merudgifter til foranstaltninger. I takt med at indsatserne får effekt og der 
er skabt stabil sagsbehandling forventes behovet for ressourcetilførsel at 
kunne aftage. Der foreslås derfor at der tilføres hhv. 8, 8 og 5 mio. kr. i 
årene 2024-26.
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Økonomi

1.000 kr. 2023 2024 2025 2026 2023-26
Driftsudgifter, serviceramme:
Opnormering PPR og 
Myndighedsafdelingen

 
 3.500

 
 3.400

 
 3.400  3.400 13.700

Yderligere foranstaltninger  6.500  4.600  4.600  1.600 17.300
Driftsudgifter i alt 10.000  8.000  8.000   5.000 31.000

Eventuelle afledte økonomiske og personalemæssige 
konsekvensers
Forslaget indebærer en opnormering i PPR med 3 
psykologer/cand.pæd. samt 2 fysio-/ergoterapeuter samt 1 
socialrådgiver i Myndighedsafdelingen. I det omfang de øgede 
forebyggende indsatser lykkedes kan det have en positiv effekt ift. at 
nedbringe behovet for mere indgribende indsatser



Enhedslisten - De Rød-Grønne

 - Anlægsønsker

Sport, kultur og fritid 2022 2023 2024 2025 2026

Klubhus Skjold Birkerød fodbold, permanent løsning efter klubbens ønske X Igangsættes og afregnes allerede i 2022 for de uforbrugte midler, finansieringsaftale med klubben
Holte Hal 3, ved Rudegaard X Ny hal ved Rudegaard Stadion
Renovering og vedligehold af svømmehaller X X X X Løbende renovering og vedligehold er vigtigt
Skovly Skolens svømmehal X Hurtigst muligt
Banekapacitet - miljørigtig (x) (x) Der skal findes en miljørigtig variant, som ej heller er sundhedsskadelig 

Skoleområdet 2022 2023 2024 2025 2026

Renovering Toftevang og Nærum - udskolingsmiljøer X X Jf. udbud
Renovering af alle skoler, herunder skolegårde X X X Løbende renovering og vedligehold er vigtigt
Opgradering af personalerum og lærerværelser X Igangsættes og afregnes allerede i 2022 for de uforbrugte midler fx køkkenfaciliteter, møbler, kaffemaskine o.lign. 

Dagtilbud 2022 2023 2024 2025 2026

Udvidelse af kapacitet X X X Kvalitet, faglige input - bredt udbud i størrelser
Opgradering af personalerum X Igangsættes og afregnes allerede i 2022 for de uforbrugte midler fx køkkenfaciliteter, møbler, kaffemaskine o.lign. 

Klima og miljø 2022 2023 2024 2025 2026

Miljøpulje - renere vand X X X X Stop for og begrænsning af udledning og overløb
Cykelsti, Hørsholm Kongevej X Tilskud



Enhedslisten - De Rød-Grønne

 - Serviceønsker og ændringsforslag

Opprioritering af skoleområdet Kommentar

1000 kr 2023 2024 2025 2026 2023-2026

Annullering af tidl. besparelse 4900 4900 4900 4900 19600 Se forvaltningens notat, "Opprioritering af folkeskolen: aflysning af tidligere besparelse"

Nye mellemformer 5000 5000 5000 5000 20000 Se forvaltningens notat, "Opprioritering af folkeskolen: Inkluderende læringsmiljøer"

Specialklasser Holte Skole 1230 1230 1230 1230 4920 Se forvaltningens notat, "Øget tildeling til Holte Skoles specialklasser"

Lærernes arb. tidsaftale 7000 7000 7000 7000 28000 Se forvaltingens notat, "Opprioritering af folkeskolen: Mere tid til skole-hjemsamarbejde og skoleudvikling"

Forøget basistilskud 5000 5000 5000 5000 20000 Øget grundtilskud til folkeskolerne, kan lokalt prioriteres fx styrket ledelse, særlig profil 

Oprettelse og drift af 10. klassestilbud 400 400 400 400 1600 Oprettelse af 10. klasses tilbud indenfor kommunegrænsen, evt. idræt, musik, kreativ

Udarbejdelse og implementering af ny økonomisk tildelingsmodel 100 0 0 0 100 Flere faktorer udover beløb pr. elev inkluderes i i tildeling, fx beløb pr. klasse

Afskaffelse af tilstedeværelsespligten, lærere 0 0 0 0 0 Fremover et ledelsesansvar lokalt

Driftsudgifter i alt 23630 23530 23530 23530 94220

Opprioritering af dagtilbubsområdet Kommentar

1000 kr 2023 2024 2025 2026 2023-2026

Arbejdsgruppe udarbejdelse af reel normeringsopgørelse og kvalitet 200 0 0 0 200 Udarbejdelse af reel normeringsopgørelse, begrebsafklaring kvalitet. Se bilag 2

Bedre normeringer og kvalitet i dagtilbud 0 2000 3000 4800 9800 På baggrund og med inspiration fra arbejdsgruppen og dens anbefalinger

Driftsudgifter i alt 200 2000 3000 4800 10000

Klima og miljø

1000 kr 2023 2024 2025 2026 2023-2026

Miljøpulje - renere vandmiljø 1000 300 300 300 1900 Styrke indsats for renere søer, stoppe udledninger og vejledning til beboere omkring mindre søer. Fx Brådebæk Sø

Udvikling og implementering af Intern CO2-pris 1000 200 50 50 1300 Udvikling, implementering og løbende forbedring af intern CO2-pris

Etablering og drift af Klimaborgerting 600 300 300 300 1500

Handleplan for flere solceller 100 0 0 0 100 Udvikling af handleplan for muligheder for forøgelse af solenergi

Hurtig behandling af byggesager med CO2-reduktioner 0 0 0 0 0

Forbud mod natfyring i brændeovn/pejseindsatser 0 0 0 0 0 Implementeres med virkning 1. januar 2023

Forbud mod skorstene på nybyggeri 0 0 0 0 0 Implementeres med virkning 1. januar 2023

Forbud mod varmelamper i forbindelse med udendørsservering 0 0 0 0 0 Implementeres med virkning 1. januar 2023

Forbud mod brændeovne/pejseindsatser før 2008 0 0 0 0 0 Implementeres med virkning 1. januar 2024

Driftsudgifter i alt 2700 800 650 650 4800

PPR - genopretning

1000 kr 2023 2024 2025 2026 2023-2026

PPR - genopretning 10000 8000 8000 5000 31000 Se forvaltningens notat, "PPR - genopretning"

Driftsudgifter i alt 10000 8000 8000 5000 31000

Borgerrådgivningsfunktion

1000 kr 2023 2024 2025 2026 2023-2026

Permanent borgerrådgivningsfunktion 600 600 600 600 2400 Se forvaltningens notat, "Permanent borgerrådgiverfunktion"

Driftsudgifter i alt 600 600 600 600 2400

Pårørendevejleder

1000 kr 2023 2024 2025 2026 2023-2026

Pårørendevejleder - forsøgsordning 300 600 0 0 900 Forsøgsordning i perioden aug. 2023 - dec. 2024, evalueres og drøftes evt. permanent funktion

Driftsudgifter i alt 300 600 0 0 900

Åbenhed

1000 kr 2023 2024 2025 2026 2023-2026

Notatfrihed ifbm. udvalgs- og KB-referater 100 0 0 0 100 Mulighed for at partier/KB-medlemmer kan få noteret/fremsende kommentarer til diverse punkter

Driftsudgifter i alt 100 0 0 0 100

Sundhed

1000 kr 2023 2024 2025 2026 2023-2026

Oprettelse af 17/4 opgaveudvalg - sundhed 500 500 0 0 1000 Opgaveudvalg mhp at udarbejde en ny sundhedspolitik, se bilag 1

Driftsudgifter i alt 500 500 0 0 1000

Kultur, fritid og idræt

1000 kr 2023 2024 2025 2026 2023-2026

Annullering af planlagt besparelse på kulturområdet 5000 10000 10000 10000 35000 Enkelte justeringer gennemføres, se under økonomi

Ekstra tilskud til BROEN 150 150 150 150 600 Øget grundtilskud til BROEN, såbare børn

Driftsudgifter i alt 5150 10150 10150 10150 35600



Lokalt lønløft 

1000 kr 2023 2024 2025 2026 2023-2026

Lokalt lønløft på FOA's område 0 2000 2000 2000 6000 Rekruttering, fastholdelse

Driftsudgifter i alt 0 2000 2000 2000 6000

Servicebuffer

1000 kr 2023 2024 2025 2026 2023-2026

Sercicebuffer 2000 2000 2000 2500 8500 Beløb afsat til uforudsete udgifter, ved evt. større udsving laves prioriteringer

Driftsudgifter i alt 2000 2000 2000 2500 8500

Nedsparingspulje

1000 kr 2023 2024 2025 2026 2023-2026

Nedsparingspulje 2000 2000 2500 3500 10000 Nedsparingspulje fordelt over hele perioden

Driftsudgifter i alt 2000 2000 2500 3500 10000

Udgifter i alt 47180 52180 52430 52730 204520

Økonomi - råderum og finansiering

1000 kr 2023 2024 2025 2026 2023-2026

Politisk råderum - i borgmesterens budgetforslag 25000 25000 25000 25000 100000

Effekt. Budget- og råderumspulje, samt besp. som følge af IT-projekter og digitalisering 0 10800 10950 11250 33000 Udefinerede puljer, buffere - IT-investeringer bør medføre effektivisering

Solid budgetstyring, servicebuffer reduceres 10000 10000 10000 10000 40000 I tilfælde af større uforudsete udgifter må der laves prioriteringer

Nedsparingspulje fordeles over hele perioden - midler frigøres i 2023 10000 0 0 0 10000 Nedsparingspulje styrkes frem mod 2026

Svømmeklubber sikrer drift af folkeskolens svømmeundervisning og delvis off. Åbning i sv. hal 757 1297 1297 1297 4648 Tidl. praktiseret i Birkerød Kommune og klubstyret off. åbent i Allerød

Besparelser som følge af ny arbejdstidsaftale, bedre normeringer og lokalt lønløft 0 1175 1200 1200 3575 Reduktion af personaleomsætning, færre vikartimer, mindre sygdom o.lign. 

Højere gebyr på byggesagsbehandling 175 375 375 375 1300

Gebyr/afgift på flytning af jord, virksomheder 175 375 375 375 1300

Færre indkøb af kunst og kunstprojekter 200 200 75 75 550 Se forvaltningens "Forslag til tilpasning af KFU's budget for 2023-2026", fuldt stop i 2023-2024

Elitestøtte ordning stoppes 393 393 393 393 1572 Se forvaltningens "Forslag til tilpasning af KFU's budget for 2023-2026"

Betalingsparkering, elbiler og delebiler undtaget 0 1325 1325 1325 3975 "Kultur-parkering", som værn mod nedskæringer - fx Mariehøj, Birkerød Idrætscenter, Rundforbi, Holte hallerne 

Besparelse på kommunalbestyrelsen 0 150 150 150 450 Forplejning, kurser, ture, overnatning, oplæg, workshops, kørselgodtgørelse o.lign. 

Idrætsanlæg omlægning af drift - grønne arealer 0 110 110 110 330 Se forvaltningens "Forslag til tilpasning af KFU's budget for 2023-2026"

Administrative opgaver flyttes til kultursekretariatet 290 490 490 490 1760 Se forvaltningens "Forslag til tilpasning af KFU's budget for 2023-2026"

Tilpasning af paragraf 80 pasningsordning 190 490 690 690 2060

Råderum i alt 47180 52180 52430 52730 204520

Udgifter 47180 52180 52430 52730 204520

Indtægter 47180 52180 52430 52730 204520

Resultat 0 0 0 0 0



Opprioritering af folkeskolen: Mere tid til skole-hjemsamarbejde 
og skoleudvikling

Baggrund
Fra både medarbejder- og forældreside er der en oplevelse af, at der ikke 
er tilstrækkelig tid til skole-hjem-samarbejdet, fælles og individuel 
forberedelse, skoleudvikling og aktiviteter internt og på tværs af klasserne.

Rammerne for lærernes undervisningstid er fastlagt i en lokalaftale som 
kommunen som arbejdsgiver har indgået med Rudersdal Lærerkreds. 
Lokalaftalen fastsætter måltallet for undervisningsforpligtelsen per skoleår 
til gennemsnitligt 790 timer for lærere og 840 timer for 
børnehaveklasseledere. I undervisningstimetallet indgår de aktiviteter, der 
foregår, når læreren skaber og fremmer processer, der øger elevernes 
kompetencer, herunder fx klasseundervisning, individuel undervisning, 
elevsamtaler, lejrskoler og sociale arrangementer. Hertil skal lægges 
forberedelsestid på 0,6 og 0,45 for henholdsvis lærere og 
børnehaveklasseledere.

For at frigøre mere tid til skole-hjem-samarbejdet og skoleudvikling kan det 
overvejes at indlede forhandlinger med Rudersdal Lærerkreds om at 
nedbringe undervisningsforpligtelsen. Et niveau på 760 timer for lærere vil 
bringe kommunen på niveau med vores nabokommuner.

Økonomi

Omkostningerne ved at nedbringe den gennemsnitlige undervisningstid 
afhænger af planlægningspraksis på skolerne i dag. Samtlige skoler 
oplyser, at det faktiske gennemsnitlige undervisningstimetal i praksis ligger 
under eller noget under måltallet på de 790 timer. En ny lokalaftale med et 
måltal på 760 timer i gennemsnit for lærere, vil derfor ikke i alle tilfælde 
medføre at lærerne vil få reduceret undervisningstiden

For at finansiere en ny lokalaftale der mærkbart nedbringer 
undervisningstiden, og giver reelt mere tid til skole-hjem-samarbejdet og 
udvikling, kan der afsættes en pulje til at nedbringe undervisningstiden for 
de medarbejdere, der i dag ligger højt.

Forvaltningen vurderer, at medarbejderne vil opleve en mærkbar ændring, 
hvis det gennemsnitlige timetal reduceres med én lektion om ugen, hvilket 
svarer til 30 timer om året. Alt efter ambitionsniveauet kan der prioriteres 
mellem 5 og 8 mio. kr., hvilket vurderes at kunne finansiere, at mindst 
halvdelen af alle lærere kan få nedbragt undervisningstiden. Den konkrete 
udmøntning og effekt af eventuelt afsatte midler vil skulle analyseres 
nærmere. 
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Økonomi

1.000 kr. 2023 2024 2025 2026 2023-26
Driftsudgifter, serviceramme:
Pulje til tjenestetidsaftale 5-8.000 5-8.000 5-8.000 5-8.000 20-32.000
Driftsudgifter i alt 5-8.000 5-8.000 5-8.000 5-8.000 20-32.000

Afledte økonomiske og personalemæssige konsekvenser
Forslaget har positive personalemæssige konsekvenser, eftersom en 
nedbringelse af undervisningstimetallet forudsætter ansættelse af flere 
lærere og børnehaveklasseledere.

Forslaget understøtter desuden rekruttering og fastholdelse. Forvaltningen 
vurderer, at en nedbringelse af undervisningstimetallet kan hjælpe i en i 
forvejen udfordret rekruttering. Skolerne oplever, at de mister dygtige 
kandidater til andre kommuner blandt andet på grund af det relativt høje 
måltal. 
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