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KAN- OG SKAL-OPGAVER PÅ Skoleområdet (Albertslund Ungecenter) 

 

Baggrund 
 

I forbindelse med processen for budget 2019 har Kommunalbestyrelsen vedtaget en analyseplan for 
budgetprocesserne i den fire-årige valgperiode. Som et element heri har Kommunalbestyrelsen bestilt en 
kortlægning af, hvilke opgaver der er SKAL-opgaver, og hvilke opgaver der er KAN-opgaver på 
skoleområdet. Kortlægningen af KAN og SKAL-opgaver skal danne grundlaget for vurdering af, hvor og 
hvordan der kan ske besparelser eller omprioriteringer på skoleområdet. 

 
Størstedelen af skoleområdet blev analyseret ud fra kan/skal-tilgangen i budgetprocessen frem mod budget 
2019. En mindre del af området er Ungdomsskolen, der er en del af Albertslund Ungecentret. I analysen til 
budget 2019 blev der vurderet at der var mulighed for en fortsat analyse af området, som hermed er lavet til 
budget 2020. 

 

 

 

 
Dette notat indeholder en oversigt over, hvad der kan kategoriseres som KAN-opgaver, og hvad der kan 
kategoriseres som SKAL-opgaver på Skoleområdet, løst af Albertslund Ungecenter. 

 
 

Opbygning 
 

SKAL-opgaverne er kort beskrevet, mens KAN-opgaverne er nærmere beskrevet ud fra spørgsmålene: 

 
• Hvad er formålet, hvad bruges pengene til? 

• Hvem er målgruppen? 

• Hvad er effekten/resultatet af indsatsen i forhold til målsætningerne på området? 

• Hvad er alternativet? 
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Overblik – samlet budget 2019 på skoleområdet vedrørende Ungdomsskolen 
  

§ 
Budget SKAL 

 
(1.000 kr.) 

 

 

Budget KAN 

Politisk prioritering 
(1.000 kr.) 

1 Ledelse og administration 670 953 

2 Den rullende heldagsskole 
 

2.315 

3 Fritidsundervisning 1.052 1.234 

4 S-klassen 
 

695 

5 U-projektet 
 

651 

6 Heltidsundervisning 
 

1.317 

 
I alt 1.722 5.931 

 
Albertslund Ungecenter består af tre afdelinger: Fritidsundervisningen, 10. klasse- afdelingen og 
Heltidsundervisningen. Denne analyse omhandler fritidsundervisningen og Heltidsundervisningen der drives 
efter Ungdomsskoleloven. 10. klasse- afdelingen blev beskrevet i analysen til budget 2019. 

 
Ungdomsskolen har til formål at: 

− give unge mennesker mulighed for at fæstne og uddybe deres kundskaber. 

− give de unge forståelse af samfundslivet og dygtiggøre dem til det. 

− bidrage til at give de unges tilværelse forøget indhold. 

− udvikle de unges interesse for aktiv medvirken i et demokratisk samfund og skærpe deres evner for 
denne medvirken. 

 
Ungdomsskolen har en daglig leder, der står for driften. Det foregår inden for den kommunale ramme og 
inden for de ønsker, ungdomsskolens bestyrelse har til skolens virksomhed. sammensætning bestemmes af 
kommunalbestyrelsen. Der er repræsentanter for: 

− organisationer med særlig interesse for ungdomsskolearbejdet, herunder arbejdsmarkedets parter 

− medarbejderne ved ungdomsskolen 

− eleverne på ungdomsskolen. 

 

Den enkelte kommune bestemmer selv ungdomsskolens indhold inden for lovens rammer. 

− Almen undervisning. 

− Prøveforberedende undervisning. 

− Specialundervisning. 

− Undervisning særligt tilrettelagt for unge indvandrere i dansk sprog og danske samfundsforhold. 
 

Kommunalbestyrelsen har besluttet, at ungdomsskoletilbuddet desuden skal omfatte: 

− Undervisning i knallertkørsel og udstedelse af knallertkørekort. 

− Heltidsundervisning. 
 

Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at ungdomsskoletilbuddet desuden skal omfatte: 

− Andre aktiviteter, som i overensstemmelse med ungdomsskolens formål kan indgå i kommunens 
samlede ungdomspolitik. 

− Danskuddannelse for nyankomne udlændinge mellem 18 og 25 år, jf. § 10, stk. 1, nr. 2, i lov om 
danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. 

− Undervisning i folkeskolens fag og obligatoriske emner samt valgfag på 7.-10. klassetrin 
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Ungdomsskolen samarbejder med kommunens folkeskoler. Dette samarbejde bidrager til at opfylde både 
ungdomsskolens og folkeskolens formål. Ungdomsskolen spiller en væsentlig rolle i blandt andet arbejdet 
med valgfag og særligt tilrettelagte undervisningstilbud. 

 

Beskrivelse af kan- og skal opgaverne 

 
1. Ledelse og administration 

  

§ 
Budget SKAL 

 
(1.000 kr.) 

 

 

Budget KAN 

Politisk prioritering 

(1.000 kr.) 

A Ledelse 670 953 

 I alt 670 953 

 
A) Ledelse 

Der tildeles midler til Albertslund Ungecenters administration i både skolernes ressourcemodel og i 

Ungdomsskolens ressourcemodel. Beløbet her er kun angående Ungdomsskole-tildelingen, da de øvrige 

midler indgik i analysen og forslagene i forbindelse med budget 2019. 

 
Det dækker en Ungdomsskoleleder, en afdelingsleder og skolens administration. 

 
Da Ungdomsskolen er kendetegnet ved mange tilbud kræver det også en del ressourcer at få lagt skemaer, 

ansat timelærere og der skal være ledere til at åbne og lukke bygningerne dagligt samt i weekenderne. Der 

er ledelse tilstede i 90% af åbningstiden, 

 
For de fire folkeskoler er 6-10 % af budgettet beregnet til ledelse og administration, mens det for Albertslund 
Ungecenter inklusiv 10. klasse er 19 % af budgettet. 

 

§ 
Ifølge Ungdomsskolelovens § 4 beslutter Kommunalbestyrelsen hvilken form for ledelse der 

skal være for Ungdomsskolen. 

 

 

Skolens administration sammensættes efter lokal vurdering. 

 

 
2. Den rullende heldagsskole 

  

§ 
Budget SKAL 

 
(1.000 kr.) 

 

 

Budget KAN 

Politisk prioritering 

(1.000 kr.) 

A Den rullende heldagsskole løn  1.941 

 Den rullende heldagsskole drift  374 

 I alt  2.315 



Side 4 af 6 
 

 
 

 

Den rullende heldagsskole 
Skolen er et kombineret undervisnings- og specialpædagogisk tilbud for otte elever mellem 12 og 16 år. 
Elever har emotionelle og sociale udfordringer, der gør det svært for dem at være i den almene folkeskole. I 
Den Rullende Heldagsskole bliver de en del af et mindre fællesskab med klare regler, hvilket hjælper dem til 
at få mest muligt ud af undervisningen. 

 
Den Rullende Heldagsskole er oprettet med plads til 8 elever fra 6. til 10. klassetrin. Det er en heldagsskole 
og eleverne undervises 35 klokketimer pr. uge. 

 
Bussen som Heldagsskolen kører i skal udskiftes inden for de næste et til to år. Denne udgift skal medtages i 
et kommende budget. Hvis bussen ikke bliver udskiftet vil eleverne skulle have et andet 
specialundervisningstilbud. 

 

§ 
Der er ingen skal-opgaver på området. 

 

 

Det samlede budget udgør 2,3 mio. kr. i 2019. 

 
Budgettet bruges hvert år. Det er forskelligt fra år til år, hvor mange elever der er tilknyttet 
bussen. I skoleåret 18/19 har der hidtil været 9 elever tilknyttet, mens der i 17/18 var 8 elever. 
I nogle skoleår sælges pladser til elever fra andre kommuner, hvilket dog ikke har været 
tilfældet i indeværende år. 

 
Gevinsten er et anderledes skoletilbud, som skaber anderledes pædagogik, undervisning og 
læring dagen igennem ved at køre rundt i landet og sammenkoble praksis og læring. 

 
Alternativet vil for de fleste af eleverne vil være et dagbehandlingstilbud. Det vil flytte udgiften til 
PPR eller Familieafsnittet. 

 
 

3.Fritidsundervisning 
  

§ 
Budget SKAL 

 
(1.000 kr.) 

 

 

Budget KAN 

Politisk prioritering 

(1.000 kr.) 

A Fritidsundervisning løn 822 964 

 Fritidsundervisning drift 230 270 

 I alt 1.052 1.234 

 
Fritidsundervisning 
Fritidsundervisningen dækker over en lang række af forskellige tilbudsfag og kurser, 
Det samlede budget udgør 2,3 mio. kr. i 2019. 

 
Budgettet beregnes ud fra et beløb pr. ung mellem 13 og 17 år der er i kommunen, og er blevet fremskrevet 
med den generelle pris- og lønudvikling de seneste mange år. Beløbet er i dag på 1.090 kr. pr ung. 
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§ 
Grundlaget for tilbuddet er Ungdomsskoleloven. 
Midlerne bruges til frivillig eftermiddags- og aftenundervisning inde for en bred kategori af fag 
fra knallertkørekort til Esport og selvforsvar og drama. Derudover tilbydes der undervisning i 
folkeskolens fag, ligesom der i en lang række fag kan tages afgangsprøve på 9. klasses niveau. 

 

Målgruppen er kommunens unge mellem 13 og 18 år, der ønsker ekstra undervisning uden for 
folkeskolen. 

 

 

Fritidsundervisningen er en bred vifte af tilbud til de unge i Albertslund kommune. Der er noget 
for de fleste unge og det ændrer sig i takt med de unges interesser. Herudover tilbydes en 
række fag der understøtter læringen og fagene på folkeskolerne. 

 
Fagene i fritidsundervisningen er en del af de fælles valgfag for udskolingseleverne i 
folkeskolerne 

 

Der er stor tilslutning til fritidsundervisningen. I 16/17 var der 635 elever tilmeldt, i 17/18 714. 
Der af var 365 elever tilmeldt skolefag, som for eksempel matematik, fysik eller dansk. En de 
elever deltog også i prøveforbedrende tilbud. 

 

Alternativet er kun at tilbyde de fag som Ungdomsskoleloven beskriver. Nogle fag vil kunne 

løftes af byens frivillige foreninger mod brugerbetaling, mens andre fag ikke vil tilbudt til de 

unge. 
 

4.S-klassen 

  

§ 
Budget SKAL 

 
(1.000 kr.) 

 

 

Budget KAN 

Politisk prioritering 

(1.000 kr.) 

A S-klassen løn  639 

 S-klassen drift  56 

 I alt  695 

 
S-klassen 
Tilbuddet retter sig især mod elever, der tidligere har gået i en specialklasse, og har brug for tid og ro til at 
finde vej gennem uddannelsessystemet. Der er ugentligt undervisning ud fra et almindeligt fuldtidsskema, 
men derudover også mulighed for brobygning, individuel praktik og projektarbejde. 
Eleverne visiteres af PPR og er en del af den samlede tilbudsvifte på det specialiserede område. 

 

 

§ 
Der er ingen skal-opgaver på området. 

 

 

Det samlede budget til S-klassen er på 0,7 mio. kr. 

I skoleåret 2017/18 var der 7 elever i klassen, i skoleåret 2018/19 er der 9 elever. 

Hvad er alternativet? 
De visiterede elever vil skulle have et andet specialundervisningstilbud. 
Dette tilbud skal analyseres nærmere i forbindelse med analysen af specialundervisning samt i 
forhold til den nye forberedende grunduddannelse (FGU), for de at eleverne der er færdig med 
grundskolen. 
I indeværende skoleår er to af eleverne i den skolepligtige alder. 
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5.U-Projektet 
  

§ 
Budget SKAL 

 
(1.000 kr.) 

 

 

Budget KAN 

Politisk prioritering 

(1.000 kr.) 

A U-Projektet løn  616 

 U-Projektet drift  35 

 I alt  651 

 
U-Projektet 
Projektet er for 16 – 19-årige, og fokuserer på de unges muligheder for uddannelse. Der bliver undervist i 
dansk, engelsk og matematik. Derudover ver undervisningen i høj grad tema- og projektorienteret, og 
fokuserer blandt andet på studie- og erhvervsmuligheder, arbejdsmarkedet, livsstil og værdier samt samfund 
og kultur. 
Det er muligt at kombinere tilbuddet med fritidsundervisning, således at eleverne kan gå op til folkeskolens 
afgangsprøve på både 9. og 10. klasses niveau. 

 

§ 
Der er ingen skal-opgave på området. 

 

 

Det samlede budget til U-projekt udgør 0,7 mio. kr. i 2019. 

 
Fremadrettet kan opgaven blive løst i regi af FGU-institutionen, der er oprettet som en del af 

den nye lovgivning for forberedende grunduddannelser. 

Der er i skoleåret 2018/19 4 elever der går i 9. klasse, disse ville ikke kunne optages på FGU. 

 
6.Heltidsundervisning 

  

§ 
Budget SKAL 

 
(1.000 kr.) 

 

 

Budget KAN 

Politisk prioritering 

(1.000 kr.) 

A Heltidsundervisning løn  1.253 

 Heltidsundervisning drift  65 

 I alt  1.317 

 
Heltidsundervisning 

§ 
Der er ingen skal-opgaver på delområdet. 

 

 

Det samlede budget til heltidsundervisning udgør 1,3 mio. kr. i 2019. 

 
Tilbuddet er målrettet elever i 8. og 9. klasse der er skoletrætte. Der veksles mellem praktisk og 
teoretisk undervisning, hvilket er med til at fastholde skoletrætte elever i undervisningen og 
sikre, at flest mulige får aflagt eksamen efter 9. klasse. 
Alternativet vil for mange være almindelig undervisning med følgende meget fravær og 
dårlige resultater i skolen. 

 


