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Vi står overfor nogle massive faglige, demografiske, styrings-

mæssige og økonomiske udfordringer på børne- og kulturom-

rådet. Flere kommuner er allerede kommet godt fra start med 

tilpasningen af institutionsstrukturen til de nye vilkår. Men 

der er behov for at forny og forstærke den strategiske styring 

og ledelse på børne- og kulturområdet. De beslutninger, der 

træffes på de centrale velfærdsområder i kommunerne er på 

sin vis en lakmusprøve på kommunernes strategiske og sty-

ringsmæssige formåen efter kommunalreformen. 

Udfordringerne kalder på fagligt stærke embedsmænd 

og politikere, der har ambitioner og vilje til at styre indenfor 

fagområderne og til at træffe de langsigtede beslutninger og 

investeringer. Vi står derfor over for en stor opgave, hvis vi 

fortsat vil have:

• Folkeskoler, der fagligt er i front.

•  Dagtilbud, som formår at tiltrække familier fra alle sociale 

lag og give børnene en fælles social og faglig ballast inden 

skolestart.

•  Tidssvarende institutioner og tilbud på kultur- og fritids-, 

og idrætsområder, som både understøtter folkeoplysnin-

gen, og det brede frivillige forenings- og idrætsliv, som 

Danmark igennem årtier har kunnet bryste sig med. 

• At den ændrede og reducerede økonomi skal holde… 

Forventningerne til kvaliteten i skoler, kultur og dagtilbud 

er høj. Forventningerne kommer fra stærke brugergrupper af 

forældre og borgere, fra medarbejderne, fra politisk hold og 

andre meningsdannere. Det giver et pres, som vi skal kunne 

håndtere administrativt og politisk. Der skal innoveres, effek-

tiveres og kvalitetsudvikles med – i bedste fald - nulvækst.

Tilpasning af institutionsstrukturer berører i sagens natur 

brugerne meget direkte. Det skal ikke underkendes, at det 

er de ting, som familier og borgerne er afhængige af i daglig-

dagen, som vi berører. Institutionstilpasninger på skoleområ-

det kan betyde, at velfungerende klasser skal brydes op og 

dannes på ny. Lukningen af det lokale bibliotek kan betyde, 

at afstanden til det kommunale tilbud øges, i nogle tilfælde 

betragteligt 

Den brugeroplevede kvalitet er ikke altid i overensstem-

melse med de politiske eller ledelsesmæssige – eller fag-

kundskabens - vurdering af, hvad der er kvalitet og hen-

sigtsmæssigt. Når noget fungerer, er det svært for borgeren 

at acceptere argumenterne for forandring, selvom argumen-

terne har bund i en reel økonomisk eller faglig viden. Det gør 

ikke styringsudfordringen mindre, og det kan give grobund for 

politisk slingrekurs, når de svære beslutninger skal træffes. 

Økonomien vil de i kommende være stram. I bedste fald 

står kommunerne i det kommende årti overfor et 0-vækst sce-

nario. På Børne- og Kulturområdet skærpes udfordringen af, 

at andelen af den yngre del af befolkningen falder, og at der 

sker en stærk stigning i andelen af især de ældste borgere. 

Udgangspunktet for at træffe de strategiske og styrings-

mæssige beslutninger om tilpasning af fx antallet af skoler 

eller biblioteksfilialer er naturligvis betinget af, om kommu-

nen er en »bykommune« eller »landkommune«. Landkommu-

ner har dels den udfordring, at borgerne er spredt udover et 

geografisk stort område, dels et ofte meget begrænset øko-

nomisk råderum, der gør at investeringer i nye attraktive byg-

ninger til fx skoler er svære – eller umulige – at indfri. Sam-

tidig slås flere landkommuner med, at der ikke er en fælles 

holdning til, hvad man vil med de små landsamfund, og hvad 

man som borger kan forvente af geografisk nærhed. 

Budgettilpasninger 
og bæredygtige institutioner

Budgettilpasninger og fagligt og organisatorisk bæredygtige institutionsstrukturer er ikke 
hinandens modsætninger, hvis der er politisk og ledelsesmæssig mod og vilje.
I dette notat giver Børne- og Kulturchefforeningen bud på, hvad der skal til for at 
tilpasse institutionsstrukturerne på børne- og kulturområdet og eksempler på, hvordan 
institutionsstrukturerne kan tilpasses i land og by. 



1.  Rust administrationen til at bistå det politiske ni-
veau med langsigtede og bæredygtige løsninger

Direktion og chefniveauet skal - udover at have det drifts-

mæssige overblik – være ansvarlige for at understøtte den 

politiske proces og være idé- generende i forhold til organi-

sations og institutionstilpasninger, der sikrer de langsigtede 

fagligt og økonomisk bæredygtige løsninger. Det er en forud-

sætning, at der etableres stærke fagligt-politisk-strategiske 

og økonomisk-strategiske funktioner i kommunerne – det 

kan vise sig dyrt at spare på denne del af administrationen. 

Det er afgørende at prioritere (akademisk-) analysekapa-

citet, så de langsigtede strategiske beslutninger sker på et 

gennemarbejdet og kvalificeret grundlag. Oftest opnås de 

bedste resultater ved at kombinere medarbejdere med en 

samfundsvidenskabelig baggrund med medarbejde med en 

professionsfaglig baggrund samt medarbejdere med bygge-

sagsfaglig baggrund. 

Et særligt fokusområde er selve processerne og de oplæg, 

som bliver udarbejdet i forbindelse med institutionstilpas-

ninger og omstruktureringer. En god proces er kendetegnet 

ved inddragelse, tid og faglig grundighed i de oplæg, som går 

forud for tilpasninger/omstruktureringer. Oplæggene skal 

kunne dokumentere økonomien, den faglige og brugerop-

levede kvalitet samt de argumenter, som ligger til grund for 

den ønskede udvikling. Det skal være lysende klart, hvilke 

valg det politiske niveau står overfor og de konsekvenser og 

muligheder, som de enkelte valg rummer. Medarbejderne, 

forældrebestyrelserne, brugerråd og lignende skal inddrages 

og høres løbende og deres udsagn indgå i det oplæg som 

præsenteres for politikkerne.

2.  Tænk og planlæg på den lange linje - bedre bud-
getmæssig styring og planlægning 

Budgettet skal være det strategiske og styringsmæssige an-

ker, hvor der i en række år frem i tiden er lagt de nødvendige 

investeringer og budgetforbedringer ind. Der er behov for at 

bevæge sig væk fra ét årige budgetter og hyppige omstruktu-

reringer til 5- 10årige budgetter med mulighed for lange stra-

tegiske tilpasninger. Et flerårigt budget skal give incitament 

til, at det politiske og administrative niveau allerede tager fat 

om de problemer, der er om 3- 5 år og tilpasse organisatio-

nen. Det bliver ikke bedre af at vente. Tværtimod.

Det er muligt – hvis der det nødvendige politiske og ledel-

sesmæssige mod – at sikre langsigtede løsninger med stabile 

og forudsigelige serviceniveauer. Institutioner og borgere/

brugere skal opleve en forvaltning og et politisk niveau, der 

planlægger længere frem end det kommende budgetår – og 

det kommende valg. Institutionerne skal kende de økonomi-

ske rammer og at have tillid til at rammer holdes. Betingel-

serne for rammerne skal være »retfærdige«/gennemskuelige 

og medvirke til, at institutionerne har den stabilitet, der giver 

ledelsen og bestyrelserne af institutionerne en reel mulighed 

for at arbejde strategisk med langsigtet udvikling og forbed-

ring af kerneydelsen. 

Budget og fordeling af midler skal i højere grad tilpasses 

den enkelte enheds situation. Et vigtigt skridt på vejen er, at 

vi bevæger os fra rammebevillinger på sektor/fagområder til 

normbudgetteringsprincipper, der kan give en større forudsi-

gelighed og gennemsigtighed både økonomisk og aktivitets-

mæssigt. Tillægsbevillinger skal så selvsagt så vidt muligt 

undgås, og hvis det ikke kan undgås, så skal kommunekas-

sen være den buffermulighed som administrationen anven-

der. Og det kan lade sig gøre, hvis man tænker strategisk 

langsigtet og sikre tilpasninger i tide.

Der må således i den enkelte kommune sikres en langsig-

tet strukturel balance (driftsresultat incl. renter) som gør, 

at budgetlægningen ikke præges af hovsa-besparelser og 

tilpasninger – men i stedet i et udsving i anlægsudgifter og 

trækket på kassen. Det kan godt være, at det gør ondt, men 

det kan lade sig gøre, hvis man vil og tør!

3.  Vis mulighederne ved tilpasninger og investér, 
når der nedlægges og optimeres

Afhængig af størrelsen er der typisk 2 1/2 – 10 mio. at hente 

på driften til ledelse, administration og bygningsdrift ved at 

lukke en skole1. Hvis der sammenlægges, bør der i processen 

Udvikling af en stærkere administrativ 
og politisk styring og ledelse

Der er behov for fælles ledelse og styring fra politisk niveau, topchefniveau og resten af kommunens 
ledelseslag. Børne- og Kulturchefforeningen giver her et bud på, hvad det er for »fælles trin«, som 
kan understøtte og kvalificere de beslutninger og processer, som igangsættes. 

1. Ca. 2 1/2 mio. ved små skoler med 50–100 børn. 8–10 mio. ved 2-sporede skoler 



sikres penge til tilpasning af bygninger, fusion af institutions-

kulturer, sikker skolevej, bedre IT udstyr etc. så der sker et 

synligt løft for brugerne og medarbejdere. Udgangspunktet 

kan også  være, at den effektivitet, der skabes ved fx større 

klasser, tilgår skolen til investering på de politisk prioriterede 

områder – så kan rigtig meget lade sig gøre.

Det kan betyde en afskrivning af besparelsen de første fx 5 

år, så den reelle gevinst først lander i kommunekassen 5-10 

år efter. 

4. Inviter til samarbejde - Indgå partnerskaber og 
støt det private engagement
En inddragelse af foreninger, frivillige/civilsamfundet skal 

ikke blot handle om understøttelse af frivillige foreninger, 

men skal være reelle partnerskaber, og de frivilliges skal in-

tegreres opgaveløsning, konkret i den kommunale opgave-

løsning, hvor det er interesse og mulighed for det. 

I forhold til de faglige organisationer kan en gangbar vej for 

en konstruktiv udvikling af områderne være at indgå i forplig-

tigende partnerskaber, når de indledende skridt ved instituti-

onstilpasninger og politikker tages. 

I de senere år er en del institutioner i protest mod sam-

menlægninger eller lukning valgt at lade sig privatisere. 

En del kommuner har haft en defensiv tilgang til de private 

initiativer, hvilket kun i begrænset omfang har haft en dæm-

pende indvirkning på forældrebestyrelser m.fl. initiativ til at 

privatisere institutionerne. Andelen af nyetablerede private 

institutioner stiger, hvilket kan slå den kommunale planlæg-

ning i stykker, hvis der ikke er lagt en klar strategi i forhold 

til de institutioner som man ønsker at udfase/lukke i stedet 

privatiseres. 



Bæredygtige institutioner og strukturer 
på dagområdet 

Der stilles kontinuerligt øgede krav til dagtilbudsområdet. 

Udviklingen er gået fra krav om, at kommunerne skulle stille 

pasningstilbud til rådighed, til flere og flere indholdsmæs-

sige krav om at dagtilbuddene skal præstere et decideret 

lærings- og dannelsesmiljø for børn i institutioner. På dag-

området er der grundlag for en kvalificering af den pædagogi-

ske og administrative ledelse gennem indførelse af område-/

klyngeledelse og/eller ved at lægge institutioner sammen.

 Fra små til større institutioner 
I Gladsaxe bliver de mindste institutioner lukket i sammen-

lagt i takt med et faldende børnetal. En analyse af dagområ-

det i Gladsaxe Kommune pegede i 2010 på, at en økonomisk 

og pædagogisk idealmodel for dagområdet i Gladsaxe er en 

struktur områdeledelse, hvor der for hvert område indgår 5-8 

institutioner med mellem 4- og 7 grupper i hver institution. 

Tabellen nedenfor viser, at det er de mindste institutioner, 

der er dyrest i grundtakst pr. enhed. Det skyldes, at faste ud-

gifter som f.eks. lederløn er fordelt på få enheder2. Børne-

taxametret (bøtax), der tildeles pr. enhed var i 2009 47.241 

kr. I tabellen er angivet, hvor stor en andel af den samlede 

budgetterede udgift grundtaksten udgjorde i 2009.

 Områdeledelse og fælles administrative enheder på 
dagområdet

I kommunerne er det fortsat den traditionelle ledelses-

struktur på dagtilbudsområdet, der er mest udbredt, mens 

godt en tredjedel af landets kommuner angiver områdele-

delse, som den mest udbredte ledelsesmodel. Dermed er 

områdeledelse den af de nye ledelsesmodeller, som er mest 

udbredt (Væksthus for Ledelse: Ledelsesmodeller i dagtil-

bud, status fire år efter kommunalreformen, 2011). Undersø-

gelsen viser også, at godt halvdelen af kommunerne forven-

ter at skulle justere deres ledelsesstruktur på dagområdet 

indenfor de kommende år. 

I Viborg Kommune er der indført områdeledelse. Den nye 

struktur betyder, at dagområdet er blevet opdelt i 9 geogra-

fiske områder. I hvert område er daginstitutioner og dag-

Bæredygtige institutionsstrukturer 
på børne- kulturområdet 
– inspiration og eksempler 
Der er gode eksempler på hvad der kan gøres og hvordan – på de følgende sider giver Børne- og 
Kulturchefforeningen nogle konkrete eksempler på hvilke strukturtilpasninger, der er i de senere år 
er gennemført i forskellige kommuner med det formål at etablere bæredygtige institutionsstrukturer. 
Eksemplerne er ikke udrømmet beskrevet men skal tjene til formål at vise mulighederne. 

Tabel 4 Forholdet mellem grundtakst og bøtax fordelt på institutionsstørrelse

Antal grupper 2009 Gennemsnitlig 

grundtakst pr. enhed

Bøtax pr. enhed* I alt Grundtakst andel 

af samlet udgift

1 41.428 47.241 88.669 47%

1,5 32.167 47.241 79.408 41%

2 19.226 47.241 66.467 29%

3 14.733 47.241 61.974 24%

4 12.969 47.241 60.210 22%

5 11.937 47.241 59.178 20%

5,5 12.934 47.241 60.175 21%

6 12.513 47.241 59.754 21%

7 14.602 47.241 61.843 24%

8 10.449 47.241 57.690 18%

Fordeling total 15.375 47.241 62.616 25%

»Strategi for den fremtidige dagtilbudsstruktur, Gladsaxe Kommune august 2010.«

* Bøtax = Børnetaksameter. 1 børnehavebarn = 1 enhed. 1 vuggestuebarn = 2 enheder.
2. Børnehavebørn tæller 1 enhed, vuggestuebørn 2 enheder



pleje blevet samlet i én enhed under én områdeleder. Forud 

for implementeringen af den nye struktur i hele kommunen 

eksisterede der som forsøgsordning områdeledelse i to pas-

ningsdistrikter. Daginstitutioner og dagplejen har overgivet 

en række administrative opgaver til sekretariatsfunktioner, 

som er under skolens ledelse. 

Til oprettelse af nye administrative funktioner afsatte Vi-

borg Kommune 3 mio. kroner.  

Med den nye struktur og organisering er en række instituti-

oner blevet sammenlagt ledelsesmæssigt efter en vurdering 

af institutionernes bæredygtighed. Udgangspunktet for sam-

menlægningerne er den politisk vedtagne målsætning om, at 

der skal være minimum 70 – 90 børn i en institution. Med den 

nye struktur og organisering er der i dag 65 ledere i alt, hvor 

der tidligere var 121 ledere. Den samlede driftsbesparelse 

blev 4 mio. kroner pr. år.

 Børnebyer i Nordjurs – etablering af nye bæredygtige 
institutionsstrukturer 
I Norddjurs arbejder man på at skabe ny struktur og organi-

sering på skole- og dagtilbudsområdet. Norddjurs Kommune 

har en udfordring i deres geografiske virkelighed. Norddjurs 

er en kommune med en befolkningstæthed, som er en af lan-

dets laveste. Forslaget tager derfor også udgangspunkt i to 

organisationsmodeller – en bymodel og en landdistriktsmo-

del. Med forslaget er det udgangspunktet, at der skal etable-

res færre og større enheder gennem sammenlægning af flere 

små enheder.

Dagplejen går fra at være én samlet aftaleenhed til at være 

en del af organiseringen på de enkelte områder. I »Bymo-

dellen« bevares skolerne som selvstændige aftaleenheder 

med egen ledelse, administration, bestyrelse og MED orga-

nisation. Daginstitutioner og dagpleje organiseres i større 

enheder med fælles ledelse, administration, bestyrelse og 

MED organisation. I modellen bliver også kultur, idræt og den 

tværfaglige indsats indtænkt. 

I landdistrikterne får skoler, daginstitutioner og dagplejen i 

et lokalt område fælles ledelse, administration, bestyrelse og 

medorganisation af.  Det bliver en aftaleenhed - og en besty-

relse. I modellen bliver også kultur, idræt og den tværfaglige 

indsats indtænkt.

Ved gennemførelsen af den nye struktur går Norddjurs fra 

42 enheder til 14-16 enheder. Der bliver i forslaget gjort op 

med tanken om, at hver geografisk enhed uanset størrelse 

har egen ledelse.

Områdeledelse

Anlægsudgifter Salgsindtægter Driftsbesparelser 

pr. år

- 3 mio. 0 + 4 mio.

 Førskoletilbud via tidlig SFO start 
I Favrskov tilbydes førskoletilbud til kommende børnehave-

klasseelever fra 1. marts og frem til skolestarten i august. 

Den tidlige SFO start betyder, at kapaciteten i dagtilbuddet 

øges i forsommerens spidsbelastningsperiode. Ved overgan-

gen overtager SFO-lederen det umiddelbare pædagogiske 

ansvar. Ordningen giver mulighed for styrket samarbejde 

ved overgangen fra dagtilbud til skole. Udover de fagligt pæ-

dagogiske fordele, der er ved en tidligere SFO start, er der 

samtidig en klar ressourcemæssig fordel i den tidligere start 

i og med, at resursetildelingen pr. barn i SFO-tilbud som ud-

gangspunkt er lavere end børnehavetilbuddet. Ordningen er 

successivt gennemført i bestemte områder og senest udvidet 

i et anvisningsområde, hvor 51 børn fra 1. marts fik mulighed 

for at møde deres kommende skolekammerater, lærere og 

pædagoger, inden skolestarten 1. august. Besparelsen ved 

ordningen for 50 børn er ca. 1/2 mio. kroner netto. Førsko-

letilbuddet forudsætter, at SFO´ens lokalemæssige rammer 

giver plads til en øget børnegruppe. I Favrskov Kommune er 

førskoleordningen indført dér, hvor skolerne har selvstæn-

dige fritidslokaler.

Bæredygtige institutioner 
og struktur på skoleområdet
Forventningerne til skoleområdet handler blandt andet om at 

sikre et solidt fagligt niveau hos alle elever. Skoler og dag-

institutioner skal både bliver bedre til at bryde den negative 

sociale arv og blive bedre til at understøtte, at den etniske 

uddannelsesmæssige skævvridning kommer på ret kurs. Alt 

for mange unge kommer ikke i gang med eller fuldender ikke 

en ungdomsuddannelse. Pilen peger dels tilbage på det, som 

de unge har med sig fra folkeskolen. Dels på det samarbejde, 

der er parterne imellem på ungdomsområdet og endelig på 

selve ungdomsuddannelserne. Og ikke mindst ligger der et 

problem i, hvordan vi har fået skruet vores opdragelses- og 

dannelsesstrukturer skruet sammen her i landet. 

”Forkælelsen” og manglende forventninger til, at man skal 

være engageret, flittig, pligtopfyldende og loyal, har for nogle 

grupper trange kår. Og måske er det ikke så meget de unge, 

vi skal skose for dette, men for forældregenerationen, insti-

tutioners og skolernes evne til at motivere og udfordre børn 

og unge og den generelle accept i samfundet.  Flere skal i 

gang med en ungdomsuddannelse, og det forventes, at kom-

Børnebyer i Nordjurs

Anlægsudgifter Salgsindtægter Driftsbesparelser 

pr. år

0 0 + 3,9 mio.

Tidlig SFO-start 
50 børnehavepladser konverteres til SFO pladser marts-

juli

Anlægsudgifter Salgsindtægter Driftsbesparelser 

pr. år

0 0 + 0,5 mio.



munerne udvikler og forbedrer deres del af indsatsen. Det er 

der ingen tvivl om.  

 Sammenlægninger af skoler
På skoleområdet kan en af vejene være skolesammenlægnin-

ger således, at der i byområdet sigtes mod, at skoler i videst 

mulige omfang er 3+ sporede. 

I Gladsaxe Kommune er der indenfor de seneste år igang-

sat flere processer med henblik på at sammenlægge og forny 

kommunens skoler og skolestruktur. Skolestrukturen i Glad-

saxe skal tilpasses et faldende børnetal. Strategien er mindre 

mursten og mere undervisning/kvalitet. På de større skoler 

kan der etableres faglige miljøer, etableres en større sam-

menhæng i fagrækkerne og bedre rammer for valgfagene - 

og dermed vil der også kunne skabes bedre muligheder for 

faglige udfordringer til både fagligt svage og stærke elever. 

Konkret er der netop gennemført en sammenlægning af 

to to-sproede skoler med hver ca. 400 børn til en fire-sporet 

skole med ca. 800 børn.  Den nye skole samles på en af de 

eksisterende skoler, hvor der laves mindre tilbygninger og 

ombygninger for ca. 15 mio.

Derudover er det planen at nedlægge en specialskole med 

45 børn for i stedet at etablere tilbuddet til disse børn på en 

almindelig folkeskole med det formål at skabe et bedre grund-

lag for inklusion og fagligt miljø for den samlede lærergruppe. 

Strukturændringerne betyder, at der skal investeres i at få 

de nye rammer til at fungere optimalt, men samtidig vil der 

være en del at hente dels i form af salg af de overskydende 

bygninger, dels reelle besparelser at hente på de løbende 

driftsudgifter. 

på ledelse og administration. Hvis skolestrukturen ændres, og 

satellit- og modtagende skole sammenlægges, giver det stor-

driftsfordele i forbindelse med klassedannelsen mm. 

Satellitløsning

Anlægsudgifter Salgsindtægter Driftsbesparelser 

pr. år

0 0 + 0,4 mio.

Aldersblandet undervisning

Anlægsudgifter Salgsindtægter Driftsbesparelser 

pr. år

- 0,7 mio. 0 + 1 mio.

Områdeledelse klubområdet

Anlægsudgifter Salgsindtægter Driftsbesparelser 

pr. år

0 0 + 2 mio.

 Satellitskoleordning
I landområderne, med et tyndt befolkningsgrundlag, er en at 

vejene at arbejde hen imod en organisering med satellitord-

ninger med fødeskoler og fuldt udbyggede naboskoler. Det 

giver lovgivningen allerede i dag mulighed for.  

I Favrskov har der været overvejelser om at oprette en sa-

tellitskoleordning, så de mindre skoler (0.-6. årgang) organi-

satorisk og ledelsesmæssigt sammenlægges med den skole, 

der skal modtage eleverne efter 6. klasse. Satellitskoleord-

ningen medfører fælles ledelse af de to skoler der indgår og 

satellitskoleordning vil kunne give de berørte skoler et øget 

økonomisk råderum til kerneydelsen, gennem en besparelse 

 Bæredygtige institutioner 
og strukturer på klubområdet 

 Område ledelse på klubområdet
I Gladsaxe Kommune er de enkelte klubber etableres én sam-

let kommunal klub med én overordnet leder, én forældrebe-

styrelse og ét samlet budget. Dette er sket for at kunne løse 

den samlede komplekse ledelsesopgave og sikre pædago-

gisk og økonomisk bæredygtighed og sammenhæng på klub-

området generelt. Klub Gladsaxe består af de kommunale 

fritids-, junior- og ungdomsklubber, hver især med forløbs-

mæssig sammenhæng med én specifik folkeskole. Afdelings-

klubberne er knyttet sammen i fire forpligtende pædagogiske 

fællesskaber. Fællesskaberne er baseret på fire geografiske 

områder i kommunen.

Sammenlægning af to folkeskoler

Anlægsudgifter Salgsindtægter Driftsbesparelser 

pr. år

- 14,6 mio. + 57 mio. + 7,4 mio.

Nedlæggelse af specialskole og overflytning af til-
bud til alm. skole

Anlægsudgifter Salgsindtægter Driftsbesparelser 

pr. år

- 6 mio. + 10 mio. + 2,7 mio.

 Aldersblandet undervisning
I tyndtbefolkede landområder kan en anden vej til en bedre 

ressourceudnyttelse være etablering af »aldersblandet« un-

dervisning.  Ikke mindst skoler med lave årgangsklassekvo-

tienter kan med økonomisk fordel organisere aldersblandede 

klasser med udgangspunkt i et delingstal på 28. 

I favrskov Kommune er det beregnet, at tre mindre skoler 

med i alt 9 årgangsklasser på 0.-2. årgang ved alderintegre-

ret klassedannelse kan reducere klassetallet til 7 og stadig 

holde klassekvotienten på under 25. Med et uændret lærer-

timeforbrug giver det en årlig besparelse på 1 mio. kroner. En 

del af dette provenu kan anvendes til to-lærerordninger eller 

holddannelse. I forbindelse med den her viste aldersblan-

dede organisering viste der sig at være behov for beskedne 

bygningsmæssige ændringer.



Bæredygtige institutioner og strukturer på 
kultur- fritids- og idrætsområdet
Styringsmæssigt er der på fritids- idrætsområdet område i de 

senere år sket en del i forhold til struktur og ledelsesforhold 

samt i udvikling og justering af selve serviceudbuddet. 

Etablering af profilbiblioteker og cafébiblioteker

Anlægsudgifter Salgsindtægter Driftsbesparelser 

pr. år

0 0 + 0,6 mio.

»Områdeledelse« på idrætsområdet i Gladsaxe

Anlægsudgifter Salgsindtægter Driftsbesparelser 

pr. år

0 0 + 0,6 mio.

 Etablering af profilbiblioteker og centralisering af de 
administrative opgaver
I Gladsaxe Kommune har man valgt at bibeholde fire mindre 

biblioteker i de enkelte bydele, men man har samlet admini-

strationen for at få sikre en bedre udnyttelse af de admini-

strative ressourcer. De mindre biblioteker har endvidere hvert 

sit særkende og profil
3

, der er rettet mod lokalsamfundet. To 

afdelingsbiblioteker har en særlig faglig profil, og to er ind-

rettet som café-biblioteker, hvor de har en særlig social pro-

fil/værestedsfunktion.

 Områdeledelse på idrætsområdet
Gladsaxe Kommune har i lighed med bl.a. Herlev Kommune 

indført »områdeledelse« på fritids-idrætsområdet. Den ad-

ministrative ledelse er samlet et sted, og der er udpeget en 

fag-faglighed ledelse af de enkelte »faglige områder«. En 

overordnet chef, som varetager den overordnede udvikling og 

ledelse af området, en souschef, der har blikket rettet mod 

driften samt tre assisterende ledere, der hver har deres »om-

råder. En for det »våde« (svømmehallerne), en for al uden-

dørs og en for hallerne. Samlet set betyder det, at ledelsesla-

get kan rumme et ny etableret anlæg uden, at der dedikeres 

en særlig leder til anlægget, men det kan i stedet indgå i den 

eksisterende ledelsesstruktur i kommunen. 

3.  Profilerne er: Medier/formidling – integreret med en biograf, børn og familier. Her er antallet af titler reduceret fra 25 – 30.000 til 15 – 20.000. 
Cafébibliotekerne satser på særlioge værestedsfunktioner, mulighed for at købe kaffe/te, aviser, blade, medier mv. Antallet af titler er her 
reduceret til 5 – 10.000
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