
Opsamling på 
hovedtræk i 
strukturforslag
BILAG TIL TEMADRØFTELSEN 27/9 2016 



Arbejdsgruppernes opgave
• Strukturarbejdsgrupperne har haft til 
opgave, at foreslå et strukturscenarium 
der skaber besparelse på 20 mio. kr.
• Arbejdsgruppen vedr. bosætning og vækst 
har haft til opgave at komme med 
anbefalinger til styregruppen.
• Foreslåede scenarier er et kompromis 
imellem gruppemedlemmernes forskellige 
holdninger, hvorfor der vil være dele som 
enkelte gruppemedlemmer ikke er enige i.



Hovedtræk i strukturforslag i 
skoler og dagtilbud
På baggrund af arbejdsgruppernes forslag 
fastlægger styregruppen et antal scenarier 
der sendes i for-høring den 8. november 
2016 til den 8. januar 2017. 
Scenarierne kan i større eller mindre grad 
være inspireret af arbejdsgruppernes forslag 
og drøftelser.



I følgende præsenteres hovedtræk fra 
arbejdsgruppernes strukturforslag og drøftelser. 

Bemærk, at der vil være hovedtræk, der ikke er 
gældende for alle strukturforslag. 

Til temadrøftelsen den 27. september 2016 vil 
arbejdsgruppernes strukturdrøftelser blive 
nuanceret.



• Ønske om bæredygtige og langtidsholdbare 
forslag

• Mindst mulig transporttid for særligt de 
yngste børn og elever

Generelt om arbejdsgruppernes 
drøftelser og forslag



• Færre, men større, matrikler i skoler og 
dagtilbud for bl.a. at skabe besparelse på 
ledelse, minimumstildeling og 
klassedannelse.
• Et opgør med distrikterne: Generelt større 
skoledistrikter for bl.a. at skabe mere 
optimal klassedannelse og mere fleksibel 
transport.
• Distrikter i skoler og dagtilbud tænkes i 
større grad sammen

Hovedtræk i strukturforslag og 
drøftelser



• Større overordnede dagtilbudsområder 
med forskellige afdelinger
• De enkelte afdelinger foreslås større 
• Et opgør med minimumstildelinger
• Overvejelser om stordagpleje

Hovedtræk i strukturforslag 
vedr. dagtilbud



• Færre overbygningsskoler (herunder evt. 
en ‘ren’ overbygningsskole i Varde by)
• En del overbygningsskoler overgår til at 
være grundskoler 0.-6. klasse
• Grundskoler tilknyttes ledelsesmæssigt i 
større udstrækning til overbygningsskoler 
• Et antal skoler foreslås nedlagt

Hovedtræk i strukturforslag 
vedr. skoler



Færre 
overbygningsskoler
Færre, men større, overbygningsskoler 
vurderes, at kunne skabe bedre grundlag for 
klassedannelse, ungdomskultur, 
kammeratskaber, valgfag, udvikling af 
særligt tilrettelagte camps, niveaudeling, 
øget satsning på samarbejde med 
ungdomsuddannelser mv.



Ledelse, tildeling og 
forvaltning 
• Besparelser på ledelse 
• Nytænke tildelingsmodeller hvor 
socioøkonomiske elementer indgår
• Forvaltning bør afspejle eventuel ny 
struktur



• Forskel i struktur afhængig af geografi. 
Dette for at tage hensyn til fremadrettet 
udvikling i hele kommunen og transporttid 
for barnet/eleven
• Landsby- og børnebymodeller i dele af 
kommunen
• Enkelte forslag om børnebymodeller frem 
til 3. klasse

Lokalområder



Men mange nuancer!
..uddybes til temadrøftelsen



Hovedtræk i strukturforslag
• Arbejdsgrupperne foreslår at nedlægge mellem 1 

og 7 skoler
• Arbejdsgrupperne foreslår mellem 3 og 7 

overbygningsskoler 
• Arbejdsgrupperne foreslår at nedlægge mellem 2 

og 7 dagtilbudsafdelinger  
• Arbejdsgrupperne foreslår 4 - 5 overordnede 

dagtilbudsområder (med tilknyttede afdelinger)
• Arbejdsgrupperne foreslår mellem 2 og 13 landsby

- og børnebymodeller



Arbejdsgruppen vedr. 
bosætning og vækst
Arbejdsgruppen vedr. bosætning og vækst har opstillet en 
række opmærksomhedspunkter/anbefalinger. Anbefalingerne 
tematisk opdelt indenfor: Ledelse, lokalsamfund, lukninger, 
overbygning, IT, bygninger, transport, personale, læring, 
forældresamarbejde samt profil/toning. 
Anbefalingerne ved temaerne er et udtryk for de forskellige 
holdninger, der er kommet til udtryk på arbejdsgruppens 
møder. Anbefalingerne er således ikke udtømmende eller et 
udtryk for enighed blandt arbejdsgruppens medlemmer.
Anbefalingerne uddybes til temadrøftelsen den 27. september 
2016.


