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1. INDLEDNING 

Bæredygtigt skolevæsen er blevet et tema i lyset af flere års faldende elevtal og udsigter til at 

elevtallet vil falde yderligere de kommende år. Samtidig er antallet af afdelinger uændret hvilket 

betyder at en forholdsmæssigt større andel af udgiften til at drive skole, går til bygninger frem for 

elever.  

 

Børne- og Familieudvalget afholdte den 25. april 2022 en temadag om bæredygtigt skolevæsen. 

På baggrund af drøftelser på temamødet om hvordan folkeskolen forbedres for børn og unge i 

Vordingborg Kommune, fremlægges der i denne rapport tre scenarier for hvordan antallet af 

matrikler kan reduceres (under samme distriktsgrænser som i dag), samt en række delelementer, 

der belyser muligheder for alternative skolestrukturer.  

 

Scenarier og delelementer skal ses som eksempler på, hvordan en fremtidig skolestruktur kan se 

ud, samt give inspiration til andre alternativer, for at understøtte et fagligt, socialt og økonomisk 

bæredygtigt skolevæsen i Vordingborg Kommune.  

 

Administrationen bemærker, at der er en lille forskel på 0,5 i klassekvotient, så klassekvotienten er 

højere i denne rapport, end i de tal, udvalget sidst har set. Det kan forklares med, at data omkring 

10. klasse er med i udtrækkene fra Danmarks Statistik i denne rapport.  

 

Scenarier og delelementer gennemgås på side 6-13. 

 

 

2. DE VIGTIGSTE PARAMETRE I ET 
BÆREDYGTIGT SKOLEVÆSEN 

Foruden ønsker til scenarier og delelementer drøftede udvalget temamødet den 25. april 2022, 

hvilke parametre, der er vigtige for et bæredygtigt skolevæsen i Vordingborg Kommune. 

Administrationen har på baggrund af udvalgets drøftelser samlet op på parametrene og relateret 

dem til hhv. den økonomiske, den sociale og den faglige bæredygtighed. 

 

Den økonomiske, den sociale og den faglige bæredygtighed er gensidigt forbundne. Parametre, 

der er samlet under den økonomiske bæredygtighed kan ikke isoleres fra skolernes faglige og/eller 

sociale muligheder og omvendt.  

 

Hele grundlaget for et bæredygtigt skolevæsen ligger i det mulighedsrum for social 

(trivselsmæssig) og faglig udvikling, som eventuelt frigivne økonomiske midler vil kunne give. 

Derfor er de enkte parametre også primært struktureret ud fra en grundlæggende økonomisk 

tilgang, som administrationen kan ”sætte tal på”, selvom man altid vil kunne argumentere for, at 

kompetente lærere også vil have indvirkning på fagligheden, og at klassestørrelser kan betyde 

rigtig meget for børnenes trivsel. 
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2.1 PARAMETRE RELATERET TIL DEN ØKONOMISKE BÆREDYGTIGHED 
 

Struktur 
 
 

• Ikke for lange afstande. Små børn, korte afstande; større børn, længere 
afstande.  

• Max 30 min transporttid 

• Nærværende ledelse – arbejdsmiljø 

• Tilknytning til stamklasser (klasselærer) 
• Lokale tilbud til børn, der ikke trives 

• Klassestørrelse: Min-max: 18-25/20-24 elever i klasserne 

Kompetenceudvikling                           

 
 

• Opdaterede lærere, der kan lære fra sig 

• Fagligt veluddannede lærere og pædagoger, inkl. skoleklub 

Faciliteter og faglokaler • Gode trygge rammer inde og ude  

• Gode læringsmiljøer inde og ude 

• Praksisfaglighed fylder mere og mere 

• Mulighed for at afvikle prøver (prøvefag) i opdaterede faglokaler. 

  
Frihed og lokal 
medbestemmelse 
 
 

• Landsplan: Drage fordel af de frihedsgrader, der er bestemt i tillæg til 
folkeskoleloven (konkret: mindst mulig undervisning) 

• Lokalt: Mere frihed til den enkelte skole, både ledelse og skolebestyrelser 
• Det er ikke en opgave for politikere at ”rode med økonomien” ml matrikler 

under samme ledelse 

• Valgfag: Lade være op til skolerne selv, mulighed for lokale samarbejder med 
erhvervsliv, praktikordninger mv.  

  
To-voksen ordninger • Lærer-pædagogsamarbejder af hensyn til høj inklusionsgrad 

• Lærer-pædagogsamarbejder i udskoling (også af trivselshensyn) 

  
Holddannelse • Gevinst for medarbejdere, hvis holddannelse sker på samme årgang 

• Mulighed for niveauinddeling af elever på samme årgang (lærerne skal 
undervise over et stort spænd af faglige kompetencer hos børnene) 

  

 

  

2.2 PARAMETRE RELATERET TIL DEN SOCIALE BÆREDYGTIGHED 
 

Trivsel 
  
 

• Vi præsterer allerede godt på trivsel – næsten landsplan, trods høj 
inklusionsgrad 

• Glade børn og forældre. Gode vilkår for børn og medarbejdere. 

  
Dannelse og 
relationsarbejde 
  

• Tid til den enkelte, ”hænder nok” 

• Fællesskaber (som demokratisk udvikling) 

  

2.3 PARAMETRE RELATERET TIL DEN FAGLIGE BÆREDYGTIGHED  
 

Samarbejde med 
omliggende samfund 
  

• Synergier lokalt – med erhvervsliv, om naturfagsstrategi, praktik. 
Undervisningen ud af klasserummet. 

Uddannelsesparathed • Samarbejde om uddannelsescharter 

• Uddannelsesparathed ”alle er parate til noget” 
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3. TRE SCENARIER 

3.1 KLOGE KVADRATMETER 
 

Kommunalbestyrelsen i Vordingborg Kommune har sat et initiativ i gang, som handler om optimal 

udnyttelse af kommunens samlede bygningsmasse. I initiativet Kloge Kvadratmeter kigges både 

på kapacitetsudnyttelse, men også på økonomien i bygningsdrift og vedligehold, samt  

omkostningstunge lejemål. Skoleområdet, efterfulgt af dagtilbudsområdet, står for den største 

overkapacitet i forhold til bygningsmassen, idet der er mange uudnyttede kvadratmeter hhv. på 

skoler og i dagtilbud. 

Overkapaciteten dækker over store lokale forskelle. Samlet set er der plads til næsten 1300 flere 

børn og unge, end de godt 3000, der går i folkeskole i Vordingborg Kommune i skoleåret 2021/22. 

 

På udvalgets møde den 6. april blev der fremlagt en gennemgang af matriklerne under de fem 

distriktsskoler. I matrikelgennemgangen uddybes elevtal, kapacitet mv. på hver enkelt skole.  

 

Udover de 13 afdelinger under de fem distriktsskoler, råder Vordingborg Ungdomsskole og 10. 

klasse råder fire matrikler i Vordingborg by, mens der på Kalvehave Skole & Børnehus er stor 

underkapacitet, både hvad angår pladser i skoledelen og ressourcepladser i dagtilbudsdelen.  

 

Matrikelgennemgange for Kalvehave Skole & Børnehus og Vordingborg Ungdomsskole og 10. 

klasse vil ligge klar til udvalgets møde i juni. På baggrund af dette kan administrationen regne på 

nogle modeller, hvor Vordingborg Ungdomsskole og 10. klasse, Kalvehave Skole & Børnehus og 

kommunens dagtilbud også bringes i spil, således at f.eks. lejede matrikler kan opsiges og 

bygninger, der har en salgsmæssig værdi, kan afhændes, og at børn og unge kan samles i 

kommunens tilbageværende matrikler, under hensyntagen til målgruppe, pædagogiske og 

læringsmæssige formål. 

 

De tre scenarier bliver gennemgået på de følgende sider. Tak med rødt indikerer en lille 

underkapacitet på den pågældende matrikel. 
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3.2 SAMLE PÅ TI MATRIKLER (SCENARIE 1) 
 

Vil man reducere antallet af matrikler, er det nærliggende at se på de mindste først. I dette 

scenarie lukkes de tre mindste matrikler set på elevtal; Bårse, Mern og Fanefjord.  

Hvis det forudsættes, at eleverne bliver i deres respektive skoledistrikter, bliver elevtal og 

(teoretisk) klassekvotient såles på de tilbageværende 10 matrikler:  

 

10 matrikler 

Skole Elevtal 
Kapacitet med 

skolens nuværende 
indretning 

Klassekvotient 

Svend Gønge skolen – Lundby 391 560 19,8 

Præstø skole 406 576 21,2 

Møn skole – Stege 390 576 21,6 

Møn skole – Hjertebjerg 100 192 14,3 

Kulsbjerg skole – Stensved 440 432 22,1 

Kulsbjerg skole – Nyråd 194 228 24,3 

Gåsetårnskolen – Ørslev 108 196 15,4 

Gåsetårnskolen – Marienberg 171 196 24,6 

Gåsetårnskolen – Kastrup 193 392 21,2 

Gåsetårnskolen – Iselinge 699 1.000 24,4 

  3.092 4.348   

  

 

Økonomien i scenariet kan se ud som følger:  

Frigjorte midler   i 1.000 kr. 

Bygningsudgifter   1.840 

Puljen til kompensation for lav klassekvotient bortfalder  4.600 

Matrikeltildeling til Skoleklubber   350 

Forsikringer og rengøring kan nedskrives med forudsætning 

af 75% af udgiften følger eleven  350 

Behovet for afdelingsledelse mindskes   570 

Behov for vikarudgifter mindskes    50 

I alt   7.760 

Frigjorte midler såfremt matrikler ej sælges     5.920 
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3.3 SAMLE PÅ OTTE MATRIKLER (SCENARIE 2) 
 

Scenarie 2 er et scenarie uden de fem mindste matrikler set på elevtal (Bårse, Mern, Fanefjord, 

Hjertebjerg og Ørslev).  

Hvis det forudsættes, at eleverne bliver i deres respektive skoledistrikter, bliver elevtal og 

(teoretisk) klassekvotient såles på de tilbageværende 8 matrikler:  

 

8 matrikler 

Skole Elevtal 
Kapacitet med 

skolens nuværende 
indretning 

Klassekvotient 

Svend Gønge skolen – Lundby 391 560 19,8 

Præstø skole 406 576 21,2 

Møn skole – Stege 490 576 24,4 

Kulsbjerg skole – Stensved 440 432 22,1 

Kulsbjerg skole – Nyråd 194 228 24,3 

Gåsetårnskolen – Marienberg 171 196 24,4 

Gåsetårnskolen – Kastrup 193 392 21,2 

Gåsetårnskolen – Iselinge 807 1.000 24,4 

  3.092 3.960   

 

 

Økonomien i scenariet kan se ud som følger:  

Frigjorte midler   i 1.000 kr. 

Bygningsudgifter   3.845 

Puljen til kompensation for lav klassekvotient bortfalder  4.600 

Matrikeltildeling til Skoleklubber   580 

Forsikringer og rengøring kan nedskrives med forudsætning 

af 75% af udgiften følger eleven.  460 

Behovet for afdelingsledelse mindskes   1.100 

Behov for vikarudgifter mindskes    70 

I alt   10.655 

Frigjorte midler såfremt matrikler ej sælges     6.810 

 

 

Man kan også se på de dyreste matrikler. Bygningsgennemgangen viser at Marienberg er den 

dyreste i forhold til størrelse. Med årlige driftsudgifter på 2,3 mio. kr. svarer det til en udgift på 

13.300 kr. pr. elev. Marienberg er dog blandt de bedst udnyttede skoler i forhold til kapacitet og 

elevtal.   
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3.4 SAMLE PÅ FEM MATRIKLER (SCENARIE 3) 
 

Scenarie 3 er et scenarie uden de otte mindste matrikler set på elevtal (Bårse, Mern, Fanefjord, 

Hjertebjerg, Ørslev, Marienberg, Kastrup og Nyråd).  

Hvis det forudsættes, at eleverne bliver i deres respektive skoledistrikter, bliver elevtal og 

(teoretisk) klassekvotient såles på de tilbageværende fem matrikler: 

 

5 matrikler, én pr. skoledistrikt 

Skole Elevtal 

Kapacitet med 
skolens 

nuværende 
indretning 

Klassekvotient 

Gåsetårnskolen – Iselinge 1.171 1.000 26,5 

Kulsbjerg skole – Stensved 634 432 24,4 

Møn skole – Stege 490 576 24,4 

Præstø skole 406 576 21,2 

Svend Gønge skolen – Lundby 391 560 19,8 

  3.092 3.144 23,9 
 

 

Økonomien i scenariet ser ud som følger:  

 

   i 1.000 kr. 

Bygningsudgifter   9.355 

Puljen til kompensation for lav klassekvotient bortfalder  4.600 

Matrikeltildeling til Skoleklubber   930 

Forsikringer og rengøring kan nedskrives med forudsætning af 75% 

af udgiften følger eleven.  1.000 

Behovet for afdelingsledelse mindskes   1.700 

Behov for vikarudgifter mindskes    70 

I alt   17.655 

Frigjorte midler såfremt matrikler ej sælges     8.300 
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3.5 AFLEDTE EFFEKTER I RELATION TIL DE TRE SCENARIER 

3.5.1 Afledte effekter 

- Færre udgifter til bygning og inventar. Afhængig af efterfølgende organisering, kan der 

også være behov mindre ledelse.  

- Råderum til andre prioriteringer. 

- Bedre kapacitetsudnyttelse dog vil der fortsat være en kapacitet i bygningsmassen på 

1.300 elever som ikke udnyttes.  

- Fagligt og socialt vil det give en styrkelse af de elever som for nærværende er i en klasse 

på 7-10 elever.  

- Længere transport i skole for nogle elever i indskoling og mellemtrin. 

o Eksempel: Bus fra Hårbølle by til Fanefjord tager 16 minutter. Til Stege er 

transporttiden 34 minutter.  

 

3.5.2 Ubekendte 

- Udgifter til fremtidig skolebus. 

- Ændret adfærd hos forældre i forhold til skolevalg.  

 

 

4. DELELEMENTER 

4.1 NYE SKOLEDISTRIKTER 
 

Udvalget har ønsket et forslag, der med afsæt i den demografiske udviling i kommunen, beskriver, 

hvordan et skolevæsen sammensat af nye skoledistrikter kunne se ud.  

Rationalet er, at ændrede distriktsgrænser ville have betydning for skolernes mulighed for at opnå 

en mere jævn klassekvotient i det samlede skolevæsen.  
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4.1.1 Lodret sammenlægning af skoledistrikter 

 

 
 

Svend Gønge og Gåsetårnskolen lægges sammen til et vestligt skoledistrikt og Præstø og 

Kulsbjerg lægges sammen til et østligt. Bårse kan evt. indsluses i øst. Møn forbliver uændret.  

 

4.1.2 Vandret sammenlægning af skoledistrikter 

 

 
 

Svend Gønge og Præstø lægges sammen i et nordligt skoledistrikt. Gåsetårn og Kulsbjerg samles 

i et sydligt. Mern kan evt. indsluses i det nordlige distrikt. Møn forbliver uændret.  
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4.1.3 Afledte effekter 

- Afhængig af antal matrikler og organisering, kan der skabes råderum pga. færre udgifter til 

bygninger og inventar samt skole- og/eller afdelingsledelse samt klubkoordinator.  

- Meget store distrikter.  

- Mere fleksible skolebusruter. Skolebusserne er ”låst” i eget distrikt. Større distrikter vil 

kunne åbne for ”smartere” ruter.  

- Større valgfrihed for forældre.  

 

4.1.4 Ubekendte 

- Udgifter til fremtidig skolebus?  

- Ændret adfærd hos forældre i forhold til skolevalg.  

- Skaber skoledistrikter barrierer for, at elever blandes på tværs af sociale skel? 

 

4.2 FLYDENDE SKOLEDISTRIKTER 
Udvalget har bedt om en beskrivelse med afsæt i flydende skoledistrikter, hvilket betyder at 

skoledistrikterne tilpasses årligt, så klasserne sammensættes optimalt i forhold hensynet til 

søskende og afstand til skole. Rationalet er en mere jævn fordeling af klassestørrelser, under 

hensyntagen til en eventuel politisk beslutning om min/max antal elever pr. klasse. 

 

En model med at ophæve skoledistrikter, er også en vej at gå. Her skal igen tages stilling til om 

nogle matrikler skal lukkes og hvorvidt ledelses- og administrationsstrukturen skal bevares i sin 

nuværende form, blot med usynlige distrikter i forhold til elevoptag.  

4.2.1 Afledte effekter 

- Afhængig af antal matrikler og organisering, kan der skabes råderum pga. færre udgifter til 

bygninger og inventar samt skole- og/eller afdelingsledelse samt klubkoordinator. 

- Større valgfrihed for forældre.  

- Det kan blive vanskelligt at planlægge ruter for skolebusserne, men det vil afhænge af 

hvordan elevoptaget skal stuktureres.  

4.2.2 Ubekendte 

- Hvordan skal elevoptaget foregå i en struktur uden distrikter? Først til mølle? Afstand fra 

bopæl til skole? Søskendeplads? Etc.  

- Bygningsgennemgang i Dagtilbud.  

- Ændret adfærd hos forældre i forhold til skolevalg. 
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5. INSPIRATIONSKATALOG 

 

5.1 SCENARIER – SÅDAN HAR ANDRE GJORT 
En del kommuner har igennem de seneste år måtte ændre deres skolestruktur, som konsekvens af 

et faldende børnetal. Ifølge KL’s nøgletal, ”Kend din kommune 2022” vil der på landsplan ske et 

fald i antallet af 6-16-årige på ca. 5 % frem mod 2030.  

Det giver ikke mening at kigge på meget konkrete eksempler i forhold til strukturændringer i andre 

kommuner. Dog kan der alligevel kan være meget inspiration at hente: 

Generelt er der i både en økonomisk og en faglig/kvalitetsmæssig dagsorden i forhold til at 

omlægge skolestrukturen i alle kommuner. Mange kommuner oplever faldende børnetal og er 

samtidig mødt af krav og ønsker til ”at følge med tiden” i form af nye faglige og trivselsmæssige 

tiltag.  

Det bærende formål med alle omstruktureringer har været at understøtte skabelsen af bæredygtige 

enheder både økonomisk og fagligt, selvom udmøntningen sker forskelligt. 

5.1.1.1 Struktur  

I kommunerne findes besparelserne varierende via klasseoptimering, omstrukturering af 

administration og ledelse samt lukning af skoler. Nogle kommuner geninvesterer besparelsen eller 

dele af besparelsen på skoleområdet. 

5.1.1.2 Ledelse  

Nogle kommuner har fastholdt den eksisterende ledelseskraft, mens andre har reduceret antallet 

af ledere som led i besparelsen.  

5.1.1.3 Fordelingsprincipper  

Principperne for fordeling af eleverne inden for skoledistriktet vedrører primært nærmest afstand 

mellem hjem og skolematrikel samt søskende på skolematriklen. 

 

For at uddybe delelementerne, er der herunder sat et par eksempler ind, som viser, hvordan man i 

andre kommuner har valgt at prioritere i forbindelse med strukturelle ændringer på skoleområdet:  

 

5.2 DELELEMENTER – SÅDAN HAR ANDRE GJORT 

5.2.1.1 Flydende skoledistrikter:  

Allerød er en af de kommuner, der arbejder med flydende skoledistrikter, hvilket betyder at 

skoledistrikterne kan tilpasses årligt. Formålet med flydende skoledistrikter er at optimere 

sammensætning af klasserne i forhold til de konkrete årlige behov, f.eks. fordeling af klassernes 

størrelse, afstande til skole og hensyn til søskende. 

 

Konkret foregår det på den måde, at når indskrivningsprocessen er afsluttet i december måned, 

vurderer kommunen, om der er behov for ændringer af skoledistrikter i det følgende skoleår. Der 

udarbejdes forskellige modeller med afsæt i førsteprioritetsønsker, søskendehensyn mv., som 

forelægges fagudvalg. Eventuelle ændringer vil efter behandling fagudvalg, blive sendt i høring i 

skolebestyrelserne.  

Der indskrives højst 26 elever i hver klasse, for at sikre, at der er plads til tilflyttere, børn der flytter 
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skole i løbet af skoleåret og omgængere.  

Allerød Kommunes tildelingsmodel på skoleområdet indeholder alene grundtilskud og tilskud pr. 

elev. Derfor vil kommunens udgifter forbundet med driften af klasserne være den samme, uanset 

hvilken model, der vælges. 

 

5.3 10. KLASSE SOM FØRSTE SKRIDT MOD EN UNGDOMSUDDANNELSE 
Næstved og Ringsted kommuner har siden hhv. 2017 og 2021 haft deres 10. klasser under til 

Zealand Business College (ZBC). Det betyder konkret, at man i både Næstved og Ringsted kan 

tage ”Gymnasielinjen ZBC 10”, målrettet de elever, der ønsker at gøre sig ekstra klar til en 

gymnasieuddannelse. 

• I Næstved udbydes derudover også:  

”EUD 10”, målrettet elever, der ønsker at hæve deres snit, før de begynder på en 

ungdomsuddannelse (f.eks. opnå 2 i dansk og matematik). 

• ”Erhvervslinjen ZBC 10”, målrettet elever, der vil tage en erhvervsuddannelse eller EUX, og 

hvor der er ekstra fokus på praksis. 

•  

I Ringsted udbydes derudover også:  

• ”EUX 10”, målrettet elever, der ønsker en kombination af 10. klasse og EUX grundforløb 1.  

• ”ZBC 10” målrettet elever, der ønsker plads til både personlig, social og faglig udvikling. 

 

Denne model forudsætter, at 10. Klasse virksomhedsoverdrages. Jævnfør folkeskolelovens § 22 

kan “en kommunalbestyrelse … efter overenskomst med en anden kommune eller den 

pågældende skole, jf. nr. 2-6, henvise elever til undervisning, jf. § 20, stk. 1 og 2, i …  

6) en institution, der udbyder erhvervsuddannelse, for så vidt angår undervisning i 10. Klasse." 

  

 

5.4 FLERE LOKALE SKOLER 
I Holbæk kommune har kommunalbestyrelsen i 2021 godkendt en ny skolestruktur, som 

indbefatter 11 skoler i stedet for fire og en bevarelse af alle skolematrikler. Ønsket har været at 

skabe mere lokal ledelse, kortere beslutningsveje og bedre forudsætninger for samarbejde med 

forældre. Seks af de 11 nye skoler vil bestå af en enkelt skole, mens de fem øvrige vil bestå af to 

eller tre skoler. Kommunalbestyrelsen har som en del af budgetprocessen tildelt yderligere 34 mio. 

kr. til realisering af den nye struktur. 

Vordingborg Kommune har ca. en 60% størrelse af Holbæk målt på indbyggere.  
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6. NØGLETAL 

ECO nøgletallene giver centrale oplysninger for kommunernes rammebetingelser på de 

væsentligste kommunale udgiftsområder, herunder skoleområdet.  

  

Sammenligningskommuner: 

 Den enkelte kommune sammenlignes med de kommuner, den ligner mest med hensyn til 

overordnede finansielle, geografiske, demografiske og socioøkonomiske betingelser, muligheder 

og udgiftsbehov på det konkrete udgiftsområde.  

Udvælgelsen af sammenligningskommuner sker automatisk og på et uafhængigt forskningsbaseret 

grundlag.  

Vordingborg Kommune er i sammenligningsgruppe med Esbjerg, Næstved, Norddjurs, Lolland, 

Kerteminde, Struer, Odsherred, Slagelse og Guldborgsund kommuner.  

  

Oplysninger til sammenligning: 

På de følgende sider fremgår sammenligning af klassekvotient for normalklasser og regnskab for 

2021, baseret på Eco nøgletal. 

 Herunder er indsat oplysninger om udgift pr. elev inkl. specialundervisning, 

afgangsprøvekarakterer og andel elever, som er i gang med en ungdomsuddannelse, 15 mdr. efter 

de gik ud af 9. klasse.  

Disse tal er hentet fra KL, kend din kommune, 2022, og kommer altså ikke fra Eco nøgletallene. 

For overskuelighedens skyld er de samme sammenligningskommuner valgt ud.  

 

  

6.1 KL, KEND DIN KOMMUNE 2022 
Kommune Udgift pr. elev inkl. 

specialundervisning, 2020  
Afgangsprøvekarakter, 
 2020/ 2021 

Andel på ungdomsuddannelse, 

15 mdr. efter 9. klasse 2018/19 

Esbjerg 83.285 7,4 88,1 

Næstved 85.288 7,6 87,0 

Struer 92.630 7,7 85,1 

Guldborgsun

d 
93.137 7,5 83,0 

Kerteminde 94.065 7,7 87,0 

Slagelse 98.317 7,4 83,0 

Norddjurs 99.833 6,9 81,0 

Vordingborg 100.751 6,9 82,0 

Lolland 122.174 6,2 75,1 

Odsherred 119.477 6,9 75,0 

Kilde: KL kend din kommune 2022. 
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6.2 KLASSEKVOTIENT FOR NORMALKLASSER (ECO NØGLETAL) 
  

Vordingborg 
  

Smnl. 
  

Region 
  

Hele 

Kommune gruppen Sjælland landet 

  
Nøgletal folkeskolen 2021/2022 

        

Klassekvotient normalklasser 21,1 20,2 20,5 21,0 

0. Klasse 18,5 19,3 19,4 20,4 

1. Klasse 19,0 19,0 19,6 20,5 
2. Klasse 19,3 19,5 19,4 20,4 
3. Klasse 19,1 19,2 19,8 20,7 
4. Klasse 21,1 19,8 20,3 21,0 
5. Klasse 21,2 20,1 20,7 21,2 
6. Klasse 20,5 20,7 20,8 21,4 
7. Klasse 25,8 22,0 22,0 22,0 
8. Klasse 23,4 21,2 21,8 21,8 
9. Klasse 22,1 20,5 20,8 20,8 
10. Klasse 23,3 20,0 20,5 19,4 

  
Andel elever i privatskoler 

        

af samlet elevmasse 25,3 18,1 21,3 17,9 

Andel elever i efterskoler         

af samlet elevmasse 4,1 4,2 4,0 4,6 

Andel elever med ikke-vestlig oprindelse i         

folkeskolen 8,3 10,5 9,9 11,3 

Andel elever i privatskoler i procent af det samlede 
antal elever i folkeskoler og privatskoler 

27,4  19,6  23,1 19,3 
 

 
 

Kilde: Eco Nøgletal 2022. 
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6.3 REGNSKAB 2021 (ECO NØGLETAL) 
 
 

        

  
Vordingborg 

  
Smnl. 

  
Region 

  
Hele 

3.22.01 Folkeskoler kr. 6-16 årig 46.903 55.239 50.077 52.760 

3.22.02 Fællesudg. for kommunens samlede         
skolevæsen kr. 6-16 årig 2.657 927 1.413 822 

3.22.04 Pædagogisk psyk. rådg. kr. 6-16 årig 2.612 2.377 2.423 2.057 

3.22.06 Befordring af elever i grundskolen         
kr. 6-16 årig 2.448 2.229 1.958 1.674 

3.22.07 Specialunderv. i reg. tilbud kr. 6-16 åri 592 242 289 238 
3.22.08 Kommunale specialskoler og interne         
skoler i dagbehandlingstilbud og på 10.396 10.539 10.426 7.973 
anbringelsessteder kr. 6-16 årig         
3.22.09 Efter- og videreudd. i folkeskolen         
kr. 6-16 årig 274 130 104 135 
3.22.10 Bidrag til statslige og private skoler         
kr. 6-16 årig 9.213 6.930 8.071 6.847 

- heraf grp 004 SFO frie grundskoler 0 346 318 284 

3.22.12 Efterskoler og ungd.kostskoler         

kr. 14-18 årig 2.760 3.195 2.885 3.304 
3.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning         
kr. 14-18 årig (inkl. 3.22.15) 2.177 2.909 2.583 1.995 
3.22.18 Idrætsfaciliteter for børn og unge         
kr. 6-16 årig 0 809 1.273 923 
3.38.76 Ungdomsskolevirksomhed         
kr. 14-18 årig 3.123 4.664 4.332 4.769 

Korrektion for 'sælg og lej tilbage' kr. 6-16 årig 0 -204 -120 -110 

I alt ekskl. pasning, kr. pr. 6-16 årig 79.398 84.719 80.782 78.113 

- heraf 3.22.07 og 3.22.08 10.988 10.781 10.715 8.211 

3.22.05 Skolefritidsordning kr. 6-10 årig 10.145 11.228 11.421 12.292 

5.25.15 Fritidshjem kr. 6-10 årig 0 4 1 11 
5.25.16 Klubber og andre socialpædagogiske         
fritidstilbud kr. 6-10 årig 0 848 1.133 3.179 

I alt kr. pr. 6-16 årig 83.386 89.704 85.941 84.764 

Udgiftsniveau, indeks 98,4 105,8 101,4 100,0 

Beregnet udgiftsbehov, indeks 100,5 101,9 99,8 100,0 
Beregnet serviceniveau, indeks 97,9 103,8 101,5 100,0 

Kilde: ECO Nøgletal 2022. 



 

 

 

 

Vordingborg22 Kommune 
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