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Økonomisk beretning
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Forudsætninger for udarbejdelse af budget 2019
Aftalen mellem KL og Regeringen
Den 7. juni 2018 indgik KL og Regeringen aftale om kommunernes økonomi for 2019.
Af aftalen fremgik bl.a. følgende:
Serviceudgifter
Det kommunale udgiftsloft for 2019 er udgangspunktet for den kommunale serviceramme for
2019. Udgiftsloftet indeholder en nedregulering på 0,5 mia. kr. som følge af moderniseringsog effektiviseringsprogrammet. Derudover er regeringen og KL enige om at løfte udgiftsloftet
med 1,7 mia. kr. til styrket velfærd, herunder for at understøtte den nære sundhedsindsats og
kommunernes arbejde med at yde værdig pleje og omsorg for ældre borgere. Samlet svarer
dette til et løft i forhold til budget 2018 på 1,2 mia. kr. Den kommunale serviceramme udgør
derved samlet set 251,9 mia. kr. Hertil kommer yderligere reguleringer i medfør af DUT mv.
Regeringen og KL er enige om, at de resterende 0,5 mia. kr. frigjorte midler fra moderniseringsog effektiviseringsprogrammet i 2019 samt 0,1 mia. kr., som frigøres ved konsolidering af
kommunernes opgaver til erhvervsservice, forbliver i kommunerne og målrettes til borgernær
velfærd.
Puljen til klippekort til ekstra hjælp til plejehjemsbeboere på 380 mio. kr. omlægges til
bloktilskuddet i 2019.
Endvidere er der som konsekvens af finanslov 2018 i bloktilskuddet midler til bedre hjælp til
pårørende og til kommunernes arbejde med at sikre ældre en værdig afslutning på livet.
Ansøgningspulje til bedre bemanding i hjemmeplejen og på plejehjem er fastholdt uændret i
årene 2018-2021, hvorefter midlerne fra 2022 vil blive udmøntet via det kommunale
bloktilskud.
I 2019 er 3 mia. kr. af bloktilskuddet betinget af, at kommunerne overholder den fastsatte
serviceudgiftsramme for budgetterne i 2019.
Anlægsudgifter
Det fremgår af aftalen, at kommunernes anlægsinvesteringer i 2019 udgør 17,8 mia.kr.
Der er i 2019 fastsat et loft over de kommunale investeringer, og dermed er 1 mia. kr. af
kommunernes bloktilskud betinget af, at kommunernes budgetterede anlægsudgifter holder
sig inden for den aftalte udgiftsramme.
Sænkning af skatterne
Der er desuden enighed om, at kommunerne skal arbejde for at sænke skatterne i 2019. For at
understøtte skattenedsættelser etableres en statsligt finansieret tilskudsordning på 250 mio. kr.
til de kommuner, der sænker indkomstskatten.
Hvis der for 2019 sker en skatteforhøjelse for kommunerne under ét, vil der ske en modgående
regulering af bloktilskuddet svarende til overskridelsen.
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Lånepuljer og tilskud
I 2019 fastsættes et ekstraordinært finansieringstilskud på 3,5 mia. kr. Heraf fordeles 1,5 mia.
kr. som grundtilskud til alle kommuner, og 2 mia. kr. fordeles på baggrund af kommunernes
grundlæggende økonomiske vilkår.
Hertil afsættes en lånepulje på 500 mio. kr. med henblik på styrkelse af likviditeten i
vanskeligt stillede kommuner.
Der afsættes en lånepulje på 250 mio. kr. målrettet investeringer med et
effektiviseringspotentiale. Derudover afsættes en lånepulje på 400 mio. kr. målrettet
kommuner med behov for større strukturelle investeringer på de borgernære områder.
Overførselsudgifter og udgifter til forsikrede ledige
Det er forudsat, at kommunernes overførselsudgifter vil udgøre 71,8 mia. kr. i 2019, og at
kommunernes udgifter til forsikrede ledige vil udgøre 10,6 mia. kr. i 2019.

Udviklingen i befolkningstal for Silkeborg Kommune
Oplysninger om det fremtidige befolkningstal er en væsentlig forudsætning for budgetlægningen på flere af Silkeborg Kommunes områder. Der udarbejdes derfor årligt en ny
befolkningsprognose for kommunen på grundlag af kommunens boligprogram.
Prognosen beskriver den forventede befolkningsudvikling, dels på de enkelte aldersgrupper,
dels på de enkelte områder i kommunen. Befolkningsprognosen danner desuden grundlaget
for elevtalsprognosen, som i lighed med befolkningsprognosen er udarbejdet i marts 2018.
I nedenstående skema er vist befolkningsprognosens forventninger til den fremtidige
befolkningsudvikling på de udvalgte aldersgrupper. Befolkningstallene for 2018 er faktiske
tal opgjort pr. 1. januar 2018.
Aldersgrupper

Realiseret
2018

Antal
2019

Antal
2025

Antal
2031

Udvikling Udvikling Udvikling
2019 i % 2025 i % 2031 i %

0-2 år

2.953

3.022

3.406

3.490

2,3%

15,3%

18,2%

3-5 år

2.970

3.012

3.443

3.671

1,4%

15,9%

23,6%

6-16 år

0,0%

13.458

13.388

12.922

13.457

-0,5%

-4,0%

17-24 år

8.369

8.365

8.872

8.570

0,0%

6,0%

2,4%

25-39 år

14.746

14.917

16.601

17.013

1,2%

12,6%

15,4%

40-59 år

26.052

26.192

26.336

26.494

0,5%

1,1%

1,7%

60-79 år

19.642

19.966

21.951

23.118

1,6%

11,8%

17,7%

80+ år

3.833

4.016

5.424

7.359

4,8%

41,5%

Alle

92.023

92.878

98.955 103.172

0,9%

7,5%

92,0%

12,1%
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Befolkningsprognosen forventer generelt en høj befolkningstilvækst, specielt i de første
prognoseår. Antallet af borgere vokser i alle aldersgrupper, undtagen gruppen af 6 til 16-årige,
hvor antallet forventes at være faldende frem til 2028 og herefter stige til det nuværende
niveau i 2031.
Det faktiske indbyggertal for Silkeborg Kommune er ultimo 2019 opgjort til 94.026 borgere,
hvilket svarer til en realiseret befolkningstilvækst på 1,0 %.

Yderligere forudsætninger for budgettet
Yderligere forudsætninger for budgettet kan læses i Silkeborg Kommunes budget 2019,
som er tilgængelig på kommunens hjemmeside.
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Politiske mål
På baggrund af drøftelserne på byrådets målseminar foreslås følgende målsætninger
indtænkt i kommunens Udviklingsstrategi for vækst og velfærd samt i kommunens
Planstrategi:
•

Fortsat befolkningstilvækst via udvikling i hele kommunen (geografisk)
o Bosætning (forskellige boligtyper inkl. almene boliger, arkitekturpolitik,
byggemodning)
o Erhverv (uddannelse, tiltrækning, iværksætteri, greentech)
o Infrastruktur (trafikplanlægning, biler under jorden, kollektiv trafik/bus, cykelby)

•

Fokus på velfærdsområdet
o Fastholde og udvikle velfærden
o Alle har ret til et godt liv (sundhed og bevægelse, natur og outdoor fra barn til
gammel)
o Kvalitet i driften (livskvalitet for brugerne, innovative velfærdsløsninger)

Nedenstående målsætninger ønskes indarbejdet i relevante kommende politikker og
initiativer:
•

Vækst i beskæftigelse og uddannelse
o Aktiv beskæftigelsesindsats (investeringer, produktionsarbejdspladser)
o Ungestrategi og uddannelsesfokus (minimum 9. kl. afgangseksamen med 02 i
karaktergennemsnit, åben skole, flere i erhvervsfaglige uddannelser, flere
uddannelsesparate)

•

Fortsat fokus på Natur og Miljø
o Outdoor Hovedstad (natur, grønne aktive byrum, motion og leg)
o Klima (CO2 fokus, vedvarende energi, greentech)

Herudover vil FNs verdensmål indgå som input når politikker udarbejdes.
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Byrådets værdimarkører
Ud fra drøftelserne i grupperne på byrådets målseminar, er følgende værdimarkører
besluttet for budget 2019:
•
•

Samspil med omverdenen (borgere, organisationer og erhvervsliv – inddragelse
og samarbejde)

•

Samspil på tværs i kommunen (dialog og imødekommenhed)

•

Fokus på de mest sårbare (generel lighed f.eks. i uddannelse og sundhed, mod
til at prøve nye veje/innovativ velfærd)

•

Faglighed og evidens (medarbejderinddragelse/viden i arbejdstilrettelæggelse)

Byrådets økonomiske målsætninger
De økonomiske målsætninger er besluttet i Økonomi- og Erhvervsudvalget, ved godkendelse
af den Økonomiske Politik for 2019 (10. april 2018).
•

Robust økonomi
o Der sigtes fortsat mod en ikke disponeret kassebeholdning på 250 mio. kr.
(anvendes midler konsolideres på ny).
o Afdrag på den ordinære gæld i forhold til optag af ordinære lån. Der indregnes
nettoafdrag på 10-15 mio. kr. årligt.
o For budget 2019 og overslagsårene arbejdes med et anlægsniveau (ex.
ældreboliger og energiinvesteringer) på 200-250 mio. kr., idet der sigtes mod
at nå de 250 mio.kr. under hensyntagen til kommunernes aftaleoverholdelse
samt finansieringsmulighederne.

Eventuel andel af finansieringstilskud, der ikke er medgået til opnåelse af budgetbalance,
fordeles i forbindelse med indgåelse af budgetaftale.
I henhold til budgetaftalen er afdrag på ordinær gæld reduceret i 2019.
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Anvendt regnskabspraksis
Generelt
Silkeborg Kommunes regnskab aflægges i henhold til gældende lovgivning og efter de
retningslinjer, der er fastlagt af Social- og Indenrigsministeriet i Budget- og Regnskabssystem
for kommuner.
Regnskabet aflægges som et totalregnskab, der omfatter alle drifts-, anlægs- og kapitalposter.
I regnskabet indgår tillige udgifter og indtægter vedrørende de selvejende institutioner, som
kommunen har driftsoverenskomst med.
Kommunens regnskabspraksis for materielle anlægsaktiver er detaljeret fastlagt i et bilag til
Silkeborg Kommunes økonomistyringsprincipper, og er i dette afsnit skitseret overordnet.
Regnskabet er udarbejdet efter samme regnskabspraksis som sidste år, bortset fra
nedenstående ændring vedrørende Lønmodtagernes Feriemidler.

Ændring i regnskabspraksis - Lønmodtagernes Feriemidler
Hidtil har det været frivilligt for kommunerne at optage skyldige feriepenge som en kortfristet
gæld i balancen. Silkeborg Kommune har tidligere valgt ikke at optage skyldige feriepenge i
balancen.
Folketinget har imidlertid vedtaget en ny ferielov, der indfører et nyt system for måden,
lønmodtagere optjener ferie på. Fra september 2020 indføres således et nyt feriesystem med
samtidighedsferie, hvor lønmodtagere optjener og afholder ferie over samme periode.
Ved overgangen til den nye ferieordning vil lønmodtageren – efter de gældende regler – have
optjent ferie, som endnu ikke er afholdt. Samtidig vil den enkelte på overgangstidspunktet
begynde at optjene ny ferie, som kan afholdes løbende i takt med, at ferien optjenes.
Det betyder, at en lønmodtager vil have ret til op til to års betalt ferie i det første år med
samtidighedsferie. For at undgå afholdelsen af to ferieår samtidigt, er det besluttet at indefryse
de feriemidler, der optjenes i perioden fra 1. september 2019 til 31. august 2020.
Det indefrosne ferieår opgøres til et feriebeløb, som lønmodtageren som udgangspunkt
modtager, når denne fratræder arbejdsmarkedet – typisk ved folkepensionsalderen.
Social- og Indenrigsministeriet udsendte den 16. oktober 2019 en orienteringsskrivelse til
samtlige kommuner vedrørende den regnskabstekniske håndtering af feriemidlerne i
overgangsperioden:
•

Kommunerne skal for regnskab 2019 og 2020 ved regnskabsafslutningen opgøre de
opsparede feriemidler for funktionærer i overgangsperioden, hvorefter disse skal føres
direkte på balancen som en langfristet gæld vedrørende Lønmodtagernes Feriemidler
med modpost på egenkapitalen.

Den ændrede regnskabspraksis har dermed kun betydning for kommunens balance ultimo 2019
og ultimo 2020.
Silkeborg Kommune har således ultimo 2019 optaget en langfristet gæld for perioden 1.
september – 31. december 2019 til Lønmodtagernes Feriemidler på 102 mio. kr. og
egenkapitalen ultimo 2019 er tilsvarende formindsket.
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Driftsregnskab
Indregning af indtægter og udgifter
Driftsudgifter i regnskabsopgørelsen indregnes i det regnskabsår, de vedrører, jf.
transaktionsprincippet, forudsat at de er kendte for kommunen inden udløb af supplementsperioden, der slutter 15. januar i det nye regnskabsår. Indtægter indregnes
ligeledes i henhold til transaktionsprincippet.
Der foretages endvidere efter supplementsperiodens udløb registrering af væsentlige
afslutningsposteringer.
Anlægsudgifter indregnes i regnskabsopgørelsen i de regnskabsår, hvori anlægsudgiften
afholdes.
Som hovedregel indregnes indtægter og udgifter i driftsregnskabet eksklusiv moms.
Vedrørende jordforsyning er køb og salg afgrænset ud fra Budget- og regnskabssystemets
definition på funktion 00.22. ”Byggemodning” indeholder den fulde bevilling vedrørende
planlægning og byggemodning som hører under Plan- og Vejudvalget.
Køb og salg af jord og bygninger, som ikke er registreret under funktionen ”jordforsyning”,
er medtaget under almindelige anlægsudgifter.
Præsentation i udgiftsregnskabet
Præsentation af kommunens årsregnskab tager udgangspunkt i det udgiftsbaserede
regnskab. Årsregnskabets primære funktion er at kunne sammenholde regnskabet med
budgettet, der er opgjort efter udgiftsbaserede principper.
Årsregnskabets/årsberetningens noter indeholder en afrapportering af kommunens resultat.
Præsentation af kommunens væsentlige faglige resultater og aktivitetsniveau fremgår af
årsberetningens afsnit om aktiviteter og tiltag.
Driftsudgifterne/-indtægterne i regnskabet præsenteres på udvalgsniveau.
Bemærkninger til regnskabet
Styrelsesloven fastsætter, at årsregnskabet i fornødent omfang skal være ledsaget af
bemærkninger, navnlig vedrørende væsentlige afvigelser mellem bevillings- og
regnskabsbeløb.
Der udarbejdes bemærkninger på bevillingsniveau til driftsindtægter og udgifter i forhold
til det oprindelige budget.
Orientering om regnskabet med bemærkninger er behandlet i de enkelte fagudvalg og er
tilgængelige som bilag til kommunens årsberetning og regnskab.
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Balancen
Præsentation af balancen
Formålet med balancen er at vise kommunens aktiver og passiver opgjort henholdsvis
ultimo regnskabsåret og ultimo året før, idet der ved passiver forstås summen af egenkapital og
forpligtigelser.
Der er af Social- og Indenrigsministeriet fastsat formkrav til, hvordan balancen skal
udarbejdes.
Materielle anlægsaktiver
Aktiver indregnes som hovedregel i balancen til kostpris og afskrives over den forventede
levetid. Ejendomsretten dokumenteres via bogførte fakturaer og leasingaftaler mv.
Ejendomsretten til de i balancen indregnede grunde og bygninger er dokumenteret via
elektronisk indhentede tingbogsattester.
Aktiver med en levetid på 1 år eller derunder - samt aktiver under 100.000 kr. - afskrives
straks og registreres således ikke i anlægskartoteket.
Indretning af lejede lokaler samt anlæg, driftsmateriel og inventar, herunder it-udstyr, måles
til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.
Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen
indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klart til at blive taget i brug.
Udgifter på over 100.000 kr., der medfører en væsentlig forbedring af et aktivs egenskaber
eller en væsentlig forlængelse af et aktivs levetid, aktiveres sammen med det pågældende
aktiv og afskrives over den nye levetid.
Udgifter til mindre reparationer og lignende, som ikke har væsentlig indflydelse på aktivets
levetid eller egenskaber i øvrigt, udgiftsføres i det regnskabsår, hvori de afholdes.
Grunde og bygninger
Ejendomme anskaffet før 1. januar 1999 værdiansættes pr. 1. januar 2007 til
ejendomsvurderingen for ejendommen pr. 1. januar 2004 fratrukket afskrivninger frem
til 1. januar 2007.
Bygninger og grunde anskaffet efter 1. januar 1999 indregnes til anskaffelsespris med
fradrag af afskrivninger.
Der afskrives ikke på grunde.
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Øvrige materielle anlægsaktiver
Øvrige materielle anlægsaktiver er indregnet til anskaffelsespris med fradrag af
afskrivninger.
Levetider er fastlagt til følgende:
Aktivtype
Bygninger

Levetid
15 - 30 år

Tekniske anlæg og driftsmateriel

8 - 30 år

Inventar, IT-udstyr mv.

3 - 10 år

Infrastrukturelle anlægsaktiver (veje, signalanlæg, broer mv.) samt ikke-operationelle
anlægsaktiver (arealer til rekreative formål samt naturbeskyttelses- og genopretningsformål)
indregnes ikke i balancen.
Finansielt leasede anlægsaktiver
Leasingkontrakter for materielle anlægsaktiver, hvor Silkeborg Kommune har alle væsentlige
risici og fordele forbundet med ejendomsretten (finansiel leasing), registreres i
anlægskartoteket og indregnes til kostprisen.
Kostprisen måles som den laveste af enten dagsværdien af det leasede aktiv eller nutidsværdien
af minimumsleasingydelserne med tillæg af omkostninger.
Dagsværdien er det beløb, som et aktiv forventes at kunne omsættes til ved en handel mellem
uafhængige parter.
Minimumsleasingydelserne svarer typisk til de fremtidige leasingydelser, som Silkeborg
Kommune er forpligtet til at betale i leasingperioden. Ved beregning af nutidsværdien heraf,
anvendes den interne rente i leasingkontrakten som diskonteringsfaktor, hvis denne er
tilgængelig. Ellers anvendes Silkeborg Kommunes alternative lånerente.
Finansielt leasede anlægsaktiver afskrives over den forventede levetid, der fastsættes
efter typen af aktiv.
Materielle anlægsaktiver under udførelse
Igangværende materielle anlægsaktiver værdiansættes til de samlede afholdte udgifter på
balancetidspunktet.
Der afskrives ikke på materielle anlæg under udførelse. Først når anlægget er ibrugtaget,
påbegyndes afskrivning over anlæggets forventede levetid.
Immaterielle anlægsaktier
Immaterielle anlægsaktiver afskrives lineært over maksimalt 10 år.
Ved kontrakter, aftaler og lignende anvendes så vidt muligt den gældende kontraktperiode.
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Finansielle anlægsaktiver - aktier og andelsbeviser
Andele af interessentskaber, som Silkeborg Kommune har medejerskab til, indgår i
balancen med den andel af virksomhedernes indre værdi, jf. senest foreliggende årsregnskab,
som svarer til kommunens ejerandel.
For noterede aktier foretages indregningen til kursværdien pr. 31. december, og for ikke
noterede aktier og andre kapitalandele (andelsbeviser o. lign.) foretages indregningen efter
indre værdis metode.
Selskaber, hvor kommunens indskud er fastsat ved lov, og hvor kommunen ikke kan udtrække
ejerandelene, indregnes ikke i kommunens balance.
Finansielle anlægsaktiver – langfristede tilgodehavender
Tilgodehavender er optaget i balancen til nominel værdi under de respektive regnskabsposter
hertil.
Der nedskrives til imødegåelse af forventede tab til nettorealisationsværdien.
Kommunens deponerede midler indregnes efter samme regnskabspraksis som for likvide
beholdninger.
Finansielle anlægsaktiver - takstfinansieret område (affaldshåndtering)
Silkeborg Kommune har selskabsgjort hele forsyningsområdet fra 1. december 2008.
Social- og Indenrigsministeriet har i orienteringsskrivelse af 5. juli 2012 præciseret, at
kommunerne - uanset selskabsgørelse - i det kommunale regnskab, skal medtage økonomien
omkring affaldsområdet.
I Silkeborg Kommunes regnskab, er affaldshåndtering registreret på en særskilt bevilling under
Klima- og Miljøudvalget, og fremgår som takstfinansieret område i regnskabsopgørelsen.
Det økonomiske resultat vedrørende affaldshåndtering er opført som et tilgodehavende der
modsvares af en gæld. Resultatet har ingen indvirkning på kommunens egenkapital.
Omsætningsaktiver – varebeholdninger
Udgifter til indkøb af råvarer, hjælpematerialer samt andre forbrugsvarer udgiftsføres på
anskaffelsestidspunktet.
Der foretages registrering af varebeholdninger over 1 mio. kr. Derudover vurderes beholdninger
over 100.000 kr. med væsentlige forskydninger i lagerets størrelse fra år til år.
Omsætningsaktiver - fysiske aktiver til salg
Fysiske aktiver til salg måles til kostpris eller nettorealisationsværdi, hvor denne er lavere.

13

Omsætningsaktiver - tilgodehavender
Udgifter og indtægter afholdt inden regnskabsårets udgang, men som vedrører efterfølgende
regnskabsår, er klassificeret som periodeafgrænsningspost under omsætningsaktiver –
tilgodehavender.
Indtægter, som vedrører indeværende regnskabsår, men som først betales i det efterfølgende
regnskabsår, er klassificeret som kortfristet tilgodehavende.
Tilgodehavender indregnes som kommunens samlede nominelle tilgodehavende.
Omsætningsaktiver - værdipapirer
Værdipapirer omfatter beholdninger af kortfristede værdipapirer, der uden hindring kan
omsættes til likvide beholdninger, og hvorpå der kun er ubetydelig risiko for værdiændringer.
Værdipapirer indregnes til dagsværdi (kurs) på balancedagen eller aktuelt resttilgodehavende.
Likvider
Likvider omfatter kontante beholdninger, indskud i pengeinstitutter, investerings- og
placeringsforeninger samt obligationer.
Likviderne indregnes i overensstemmelse med den tilstedeværende kontante beholdning og
indestående i pengeinstitutter.
Obligationer og indestående i investerings- og placeringsforeninger indregnes i overensstemmelse
med dagskurs ved regnskabsårets udløb.
Egenkapital
I egenkapitalen er der - udover kommunens egenkapital - også indeholdt modpost for modtagne
donationer til anskaffelse af aktiver.
Hensatte forpligtigelser
Forpligtigelser indregnes i balancen, når kommunen på balancedagen har en retslig eller faktisk
forpligtigelse som resultat af en tidligere begivenhed, og det er sandsynligt, at afviklingen heraf
vil medføre et træk på kommunens økonomiske ressourcer, og der kan foretages en pålidelig
beløbsmæssig måling af forpligtigelsen.
Tjenestemandsforpligtelser
Pensionsforpligtigelser, der ikke er forsikringsmæssigt afdækket vedrørende
tjenestemandsansatte og ansatte på tjenestemandslignende vilkår, optages i balancen under
forpligtigelser.
Kapitalværdien af pensionsforpligtigelsen er beregnet aktuarmæssigt ud fra forudsætninger om
de forventede fremtidige ydelser til tjenestemændene ud fra en pensionsalder svarende til 2 år
efter tidligste pensionsudbetalingsalder, den af kommunen besluttede investeringsstrategi ved
pensionsselskabet Sampension samt forventninger om den fremtidige udvikling i lønniveau,
rente, inflation, dødelighed mv.
Minimum hvert 5. år foretages en aktuarmæssig beregning af pensionsforpligtigelsen
vedrørende tjenestemænd.
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Arbejdsskadeforpligtelser
Arbejdsskadeforpligtelser indregnes årligt i balancen på baggrund af forudsætninger om
erstatninger, udvikling i rente, inflation, dødelighed mv. til den løbende ydelses
kapitaliserede værdi opgjort pr. forpligtigelse.
Forpligtigelsen opgøres minimum hvert 5. år aktuarmæssigt.
Øvrige forpligtelser
Hensatte forpligtigelser vedrørende eksempelvis miljøforurening, indfrielse af garantier
til enkeltpersoner i henhold til social-/boliglovgivning, retssager og erstatningskrav,
åremålsansættelser, efterløn og eftervederlag til politikere opgøres til den kapitaliserede
værdi af fremtidige ydelser.
Langfristede gældsforpligtigelser
Langfristet gæld til realkreditinstitutter og andre kreditinstitutter er optaget med restgælden
på balancetidspunktet.
Den kapitaliserede restleasingforpligtigelse vedrørende finansielt leasede anlægsaktiver
indregnes i balancen som en gældsforpligtigelse.
Andre gældsforpligtigelser, som omfatter gæld til leverandører, andre myndigheder samt
anden gæld, måles til nominel værdi.
Nettogæld vedrørende fonds, legater, deposita mv.
Nettogælden omfatter tilgodehavender til opkrævning fra kommuner/staten, aktiver
tilhørende fonds og legater, deposita og de tilsvarende modposter hertil.
Kortfristet gæld
Kortfristet gæld til pengeinstitutter, staten, kirken, leverandører, andre kommuner og
regioner mv. optages med restgælden på balancetidspunktet.
Silkeborg kommune har indgået salgs- og tilbagekøbsaftaler vedrørende obligationer
(REPO-aftaler).
En REPO-aftale er en terminsforretning, hvor man sælger en obligation og samtidig indgår
en aftale om at genkøbe obligationen på et givent tidspunkt til en given kurs. Genkøbskursen
beregnes på baggrund af pengemarkedsrenten.
For at modgå negativ forrentning af indestående i banken og for at opnå en større sikkerhed
for kommunens likvide beholdning (hvor obligationer giver en større beskyttelse end likvider),
er der oprettet et likviditetsdepot med en tilknyttet REPO-facilitet.
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Noter til driftsregnskab og balance
Der er udarbejdet noter til henholdsvis driftsregnskab og balance i det omfang, der er
væsentlige forhold, som bør belyses, og/eller Ministeriet har stillet krav om noteoplysning
eller regnskabsbemærkning.
Hvor budgetkolonne fremgår af oversigter, er der alene tale om det oprindelige vedtagne
budget.
Der kan i noterne i årsberetningen forekomme afvigelser i summer, hvilket skyldes afrundinger.
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Oversigter
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Hovedtal
Nedenstående tabel har til formål at vise de væsentligste økonomiske nøgletal. I oversigten
fremgår de seneste fire års regnskaber.
Regnskab
2016

Hovedtal (mio. kr.)

Regnskab Regnskab Regnskab
2017
2018
2019

Regnskabsopgørelse:
Resultat af ordinær driftsvirksomhed

368

339

246

230

Resultat af det skattefinansierede område

-13

-86

37

-78

Anlægsaktiver i alt

7.485

7.700

7.333

7.861

Omsætningsaktiver i alt (incl. likvide aktiver)

1.186

1.115

1.112

987

859

799

812

738

Egenkapital

-5.878

-6.019

-5.644

-5.907

Hensatte forpligtelser **

-1.306

-1.269

-1.228

-1.256

-595

-759

-768

-906

-881

-757

-791

-765

136

209

194

108

Gennemsnitlig likviditet (kassekreditreglen)

733

701

798

691

Gennemsnitlig likviditet pr. indbygger (1.000 kr.)

8,0

7,6

8,6

7,4

Langfristet gæld pr. indbygger (1.000 kr.)

6,5

8,2

8,2

9,6

Udskrivningsprocent

25,5

25,5

25,5

25,5

Grundskyldspromille

28,26

28,26

28,26

28,26

91.237

92.024

93.054

94.026

Balance - aktiver:

Likvide beholdninger *
Balance - passiver:

Langfristede gældsforpligtelser
Kortfristet gæld *
Kortfristet formue/gæld *

Indbyggertal (ultimo)

***

* Med virkning fra 2015 er der, jf. anvendt regnskabspraksis, indgået salgs- og tilbagekøbsaftaler vedrørende obligationer
(REPO-aftaler). Værdien af REPO-aftaler udgør ultimo 2019 413,6 mio. kr., som påvirker de likvide beholdninger og
kortfristet gæld.
** Omfatter primært forpligtelser vedrørende tjenestemandspensioner og arbejdsskader.
*** Resultatet af den kortfristede formue/gæld udviser ultimo 2019 en positiv værdi (nettoformue). Ændringen fra 2018
til 2019 skyldes, at de kortfristede tilgodehavender falder fra 173 mio. kr. til 135 mio. kr., samt at den kortfristede gæld
ligeledes falder fra 791 mio. kr. til 765 mio. kr. Derudover bemærkes et større fald i de likvide beholdninger fra 812 mio.
kr. til 738 mio. kr. Der henvises til yderligere forklaring i note 10, 12 og 15.
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Regnskabsopgørelse
Regnskabsopgørelsen viser kommunens udgifter og indtægter opgjort efter de udgiftsbaserede
principper. Formålet med opgørelsen er at give en overordnet præsentations af det faktiske
resultat i regnskabsåret sammenholdt med det oprindelige budget og sidste års budget.
Note

Regnskabsopgørelse (mio. kr.)

Regnskab
2018

Budget
2019

Regnskab
2019

A: Skattefinansieret område
Indtægter
4.416,5

4.572,6

4.571,7

988,1

1.011,9

1.019,3

5.404,6

5.584,5

5.591,0

Økonomi- og Erhvervsudvalget

-676,1

-787,7

-696,4

Plan- og Vejudvalget

-124,4

-125,0

-111,8

1

Skatter

2

Tilskud og udligning
Indtægter i alt

3

Driftsudgifter

-119,0

-124,0

-123,9

-1.459,0

-1.486,0

-1.508,7

-426,0

-418,1

-431,6

Arbejdsmarkedsudvalget

-1.246,2

-1.290,4

-1.333,0

Sundheds- og Ældreudvalget

-1.152,6

-1.124,0

-1.188,6

-8,7

-9,1

-9,0

-5.212,0

-5.364,2

-5.403,1

53,1

-7,8

42,1

245,7

212,6

230,0

Økonomi- og Erhvervsudvalget

-55,0

-52,8

-37,7

Plan- og Vejudvalget

-61,4

-86,3

-115,0

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget

-30,6

-36,6

-28,8

Børne- og Ungeudvalget

-51,2

-40,6

-59,4

Socialudvalget

-39,0

-40,3

-48,2

0,0

0,0

0,0

Sundheds- og Ældreudvalget

-4,9

-12,3

-4,4

Klima- og Miljøudvalget

-4,5

-6,4

-8,2

-246,6

-275,2

-301,9

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget
Børne- og Ungeudvalget
Socialudvalget

Klima- og Miljøudvalget
Driftsudgifter i alt
4

Renter og udlodning
Resultat af ordinær driftsvirksomhed

5

Anlægsudgifter

Arbejdsmarkedsudvalget

Anlægsudgifter i alt
6

7

Jordforsyning
Salg af jord *

84,0

25,0

56,7

Køb af jord *

-26,5

-25,0

-40,2

Byggemodning og planlægning

-19,8

-39,6

-22,5

Jordforsyning i alt

37,7

-39,6

-6,0

Resultat af det skattefinansierede område **

36,8

-102,2

-77,9

B: Takstfinansieret område (affaldshåndtering) ***

24,6

0,0

0,0

C: Resultat i alt (A+B) ***

61,4

-102,2

-77,9

* Budgettet indeholder også køb og salg af bygninger.
** Positivt tal angiver overskud, negative tal angiver underskud.
*** Det bemærkes, at det takstfinansierede område alene vedrører affaldshåndtering jf. anvendt regnskabspraksis.
Forbruget er opført som et tilgodehavende der modsvares af en gæld. Resultatet har ingen indvirkning på kommunens
egenkapital.
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Finansieringsoversigt
Formålet med finansieringsoversigten er at vise hvilken betydning årets regnskabsresultat,
opgjort efter de udgiftsbaserede principper, sammen med de finansielle dispositioner (blandt
andet låneoptagelse) har for de likvide aktiver, samt hvorvidt de likvide aktiver udvikler sig som
budgetteret.
Note

Finansieringsoversigt (mio. kr.)

Regnskab
2018

Budget
2019

Regnskab
2019

Tilgang af likvide aktiver
61,4

-102,2

-77,9

Optagne lån (langfristet gæld)

363,1

68,9

152,1

Tilgang af likvide aktiver i alt

424,5

-33,3

74,2

-370,2

-85,3

-117,0

-33,3

Resultat i alt (se regnskabsopgørelsen)
8

Anvendelse af likvide aktiver
8

Afdrag på lån (langfristet gæld)
Ændring af kortfristede tilgodehavender og
gæld samt langfristede tilgodehavender
Anvendelse af likvide aktiver i alt
Kursreguleringer mv. på værdipapirbeholdninger

12

Ændring af likvider, jf. balancen

-11,6

-27,9

-403,5

-96,9

-144,8

-8,0

0,0

-3,5

13,0

-130,2

-74,1

20

Balance
Formålet med balancen er at vise kommunens aktiver og passiver opgjort henholdsvis ultimo
regnskabsåret og ultimo året før. Ved passiver forstås summen af egenkapitalen og forpligtelser.
Note

Balance (mio. kr.)

Ultimo 2018 Ultimo 2019

AKTIVER
Anlægsaktiver
13

Materielle anlægsaktiver
891,9

912,2

2.449,3

2.367,8

Tekniske anlæg

95,0

107,6

Inventar

39,0

36,6

Anlæg under udførelse

56,4

112,1

3.531,6

3.536,3

3,0

3,5

3.894,3

4.416,2

Grunde
Bygninger

I alt
Immaterielle anlægsaktiver
9

Finansielle anlægsaktiver
Langfristede tilgodehavender

-96,3

-94,9

I alt

3.798,0

4.321,3

Anlægsaktiver i alt

7.332,6

7.861,1

Takstfinansieret område (affaldshåndtering)

Omsætningsaktiver
13

6,5

7,1

74,9

61,5

173,1

135,4

45,2

45,1

Omsætningsaktiver i alt

299,6

249,1

Likvide beholdninger

812,0

737,9

8.444,2

8.848,1

-3.581,3

-3.575,5

Varebeholdninger
Fysiske anlæg til salg (jordforsyning)

10
11

12

Kortfristede tilgodehavender
Værdipapirer

Aktiver i alt
PASSIVER
13

Egenkapital
Modpost for skattefinansierede aktiver
Modpost for donationer
Balancekonto
Egenkapital i alt

-34,7

-33,0

-2.028,3

-2.298,4

-5.644,2

-5.906,8

-1.227,9

-1.256,3

-767,7

-906,2

-13,3

-13,5

Forpligtelser
14
8

Hensatte forpligtelser
Langfristede gældsforpligtelser
Nettogæld vedrørende fonds, legater, deposita m.v.
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Kortfristede gældsforpligtelser
Forpligtelser i alt

Passiver i alt

-791,2

-765,2

-2.800,0

-2.941,2

-8.444,2

-8.848,1
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Noter
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1. Skatter
Der er for 2019 valgt at selvbudgettere med et udskrivningsgrundlag på 15.738,1 mio. kr.
Udskrivningsprocenten er 25,5.
Grundskylden for 2019 er beregnet med en grundskyldspromille på 28,26.
Provenuet fra produktionsjord er beregnet med den maksimalt tilladte promille på 7,2.
Skatter (mio. kr.)
Indkomstskatter
Selskabsskatter
Ejendomsskatter
Andre skatter

I alt

Regnskab
2018
3.881,9

Budget
2019

Regnskab
2019

4.003,0

4.002,6

84,4

96,9

96,9

444,9

465,1

462,4

5,3

7,5

9,8

4.416,5

4.572,6

4.571,7

Indkomstskatter
En udskrivningsprocent højere end 24,87 og højere end i 2007 har betydet, at kommunen har
medfinansieret 10,6 mio. kr. vedrørende det skrå skatteloft.
Afregningen vedrørende det skrå skatteloft blev 0,4 mio. kr. højere end oprindelig budgetteret.

Ejendomsskatter
Der har i 2019 været ikke-budgetlagte udgifter vedrørende tilbagebetaling af ejendomsskat på
baggrund af klager over vurderingen til SKAT.
Merudgiften modsvares delvist af højere indtægter end budgetteret vedrørende grundskyld.
Herudover har forliget om fremtidens boligbeskatning medført indefrysning af grundskyld for
årene 2018–2020. Kompensation for likviditetstab i forbindelse hermed, er beskrevet i note 8.

Andre skatter
Merindtægt på 2,3 mio. kr. vedrørende andel af bruttoskat efter forskerordningen.
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2. Tilskud og udligning
Hensigten med det kommunale tilskuds- og udligningssystem er, at forskelle i beskatningsgrundlag og udgiftsbehov imellem kommunerne i princippet ikke skal påvirke udskrivningsprocentens størrelse i modsætning til forskelle i kommunernes serviceniveau.
Tilskud og udligning (mio. kr.)

Regnskab
2018

Budget
2019

Regnskab
2019

Kommunal udligning

711,3

696,6

707,6

Statstilskud til kommuner

103,5

91,6

91,3

Efterregulering af tidligere tilskudsår

-48,2

0,1

-5,5

16,8

24,2

24,2

Udligning vedrørende udlændinge

-30,2

-31,0

-31,0

Kommunalt udviklingsbidrag til regionen

-12,2

-12,5

-12,5

Beskæftigelsestilskud

Udligning af selskabsskat

185,0

185,1

181,8

Efterregulering vedrørende beskæftigelsestilskud

-2,2

0,0

0,0

Øvrige tilskud

64,9

59,8

61,3

Tilbagebetaling af købsmomsrefusion

-0,6

-2,0

2,1

988,1

1.011,9

1.019,3

I alt

I de generelle tilskud ”kommunal udligning” er der foretaget en positiv midtvejsregulering i 2019
på 3,6 mio. kr.
Denne består hovedsageligt af en positiv regulering på 4,9 mio. kr. vedrørende DUT - Det
Udvidede Totalbalanceprincip - som sikrer tilpasning af bloktilskuddet, når kommunerne
pålægges eller fratages opgaver, som følge af ændringer vedtaget i Folketinget.
Modsatrettet har der været en negativ regulering på 1,3 mio. kr. vedrørende øvrige reguleringer.
På baggrund af et fald i udligningen - som følge af en større ændring i de aldersbestemte
enhedsbeløb - er der modtaget et tilskud på 11 mio. kr., og dermed en positiv regulering på
beløbet.
Der er en negativ regulering på 9 mio. kr. vedrørende 20% statsafgift på provenu i forbindelse
med salg af HMN Naturgas i 2018.
Ligeledes er registreret en negativ regulering på 0,3 mio. kr. af statstilskuddet som følge af
kollektiv modregning af samlet skattestigning på landsplan i 2019.
Desuden en negativ regulering på 0,4 mio. kr. vedrørende særlig tilskudsordning for bruttoledige
samt en positiv regulering på 0,1 mio. kr. vedrørende modregning af parkeringsindtægter.
På øvrige tilskud er der en positiv regulering på 1,5 mio. kr. vedrørende andel af finanslovspulje 2019 afsat til bekæmpelse af ensomhed.
Der er en negativ midtvejsregulering af beskæftigelsestilskuddet på 3,3 mio. kr. vedrørende
2019.
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3. Driftsudgifter
Driftsudgifterne omfatter den del af kommunens driftsvirksomhed, som finansieres ved
udskrivning af skatter, tilskud og refusioner fra staten samt ved diverse driftsindtægter
– eksempelvis forældrebetaling på daginstitutionsområdet. Driftsudgifter opgøres inklusive
overførselsudgifter.
Udgiften er anført netto – det vil sige efter fradrag af såvel driftsindtægter og refusioner.

Mer- og mindreforbrug
I forhold til det oprindelige budget på ca. 5,4 mia. kr., udviser regnskabet et netto
merforbrug på totalt 38,9 mio. kr. (inkl. det takstfinansierede område), svarende til 0,7
procent.
Herunder findes en specifikation af netto merforbrug på fagudvalg og bevillinger. Positive tal
angiver merforbrug, negative tal angiver mindreforbrug set i forhold til oprindeligt budget.
Mer- og mindreforbrug (mio. kr.)
Økonomi- og Erhvervsudvalget
Bevilling 11 Ældreboliger
Bevilling 12 Kommunale ejendomme
Bevilling 14 Centralfunktioner
Bevilling 15 Fælles formål

2,9
-10,7
9,7
-3,3

Bevilling 16 Tværgående aktiviteter

-90,0

I alt mindreforbrug 2019

-91,3

Plan- og Vejudvalget
Bevilling 24 Kollektiv trafik
Bevilling 25 Veje
Bevilling 28 Entreprenøropgaver
I alt mindreforbrug 2019

1,2
-16,1
1,8
-13,1

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget
Bevilling 34 Kultur og Fritid

-0,1

I alt mindreforbrug 2019

-0,1

Børn- og Ungeudvalget
Bevilling 41 Skoler
Bevilling 43 Dagpleje og daginstitutioner

-3,9
8,8

Bevilling 44 Socialtilsynet

-0,7

Bevilling 45 Børn og unge med særlige behov

19,1

Bevilling 47 Handicap - sociale overførsler
I alt merforbrug 2019

-0,6
22,7

Socialudvalget
Bevilling 53 Socialområdet

13,5

I alt merforbrug 2019

13,5
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Arbejdsmarkedsudvalget
Bevilling 61 Arbejdsmarked - service
Bevilling 66 Arbejdsmarked - overførsler

-0,5
6,0

Bevilling 67 Sociale overførsler

37,1

I alt merforbrug 2019

42,6

Sundheds- og Ældreudvalget
Bevilling 73 Sundhed og Ældre

60,3

Bevilling 76 Aktivitetsbestemt medfinansiering

-0,7

Bevilling 78 Fritvalgsområdet
I alt merforbrug 2019

5,0
64,6

Klima- og Miljøudvalget
Bevilling 81 Natur og Miljø

0,0

I alt mindreforbrug 2019

0,0

Takstfinansieret område
Bevilling 89 Affaldshåndtering

0,0

I alt mindreforbrug 2019

0,0

I alt merforbrug driftsudgifter 2019

38,9

For yderligere regnskabsforklaringer henvises til fagudvalgenes behandling af regnskabsresultat
for 2019 og overførselsadgang til 2020.
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4. Renter og udlodning
Kommunen har i 2019 haft en nettorenteindtægt på 42,1 mio. kr. Der var budgetteret med
en nettorenteudgift på 7,8 mio. kr.
I forbindelse med salg af HMN GasNet (distributionsselskab under HMN Naturgas), er der
opnået en kursgevinst på 35,0 mio. kr. som giver en positiv påvirkning af regnskab 2019.
Andel af salgsindtægterne er deponeret jf. reglerne i Budget- og Regnskabssystemet.
Af note 9 fremgår supplerende oplysninger vedrørende deponeringen.
Der henvises til note 7 for yderligere regnskabsmæssig forklaring.

5. Anlægsudgifter
Anlægsudgifterne omfatter den almindelige kommunale anlægsvirksomhed, såsom
investeringer i nye vejanlæg, større vedligeholdelsesarbejder på kommunale institutioner,
opførelse/ombygning af skoler, daginstitutioner, plejecentre m.v.
Af nedenstående oversigt ses en specifikation af anlægsudgifterne i regnskabsåret, fordelt på
hver enkelt fagudvalg. Kategorien ”Øvrige mindre anlægsarbejder” indikerer anlægsarbejder,
der hver især har en værdi på under 1 mio. kr., opdelt for hvert fagudvalg.
Der henvises til fortegnelser under anlægsafsnittet i det detaljerede regnskab, hvor
anlægsbevillinger og tidligere års forbrug ligeledes er medtaget.

Anlægsprojekter
Anlægsudgifterne (eksklusiv jordforsyning) beløber sig i 2019 til 301,9 mio. kr. mod oprindelig
budgetteret 275,2 mio. kr.
I overførselssagen fra regnskab 2018 til 2019 er der overført ikke-forbrugte frigivne
rådighedsbeløb på 223,6 mio. kr. (eksklusiv jordforsyning). For yderligere specifikation af
overførselsbeløb henvises til Byrådets behandling af overførselssagen den 25. marts 2019.
Herunder findes en specifikation af anlægsudgifterne opdelt i fagudvalg og på anlægsprojekter.

27

Anlægsprojekter (mio. kr.)
Økonomi- og Erhvervsudvalget
Nedrivning af kommunale bygninger 2019

5,7

Trekløverskolen, afd. Kjellerup, udskiftning og renovering af tag
Energibesparende projekter 2018

1,9
1,9

Energibesparende projekter 2019
Affaldsopbevaring 2019-2021

5,7
3,7

Hovedgårdsvej 7, renovering af tagkonstruktion
Ans skole, udskiftning af tag

2,6
1,2

Sølystskolen, indeklimareguleringer
Vestre skole, facadeudskiftning

5,7
2,6

Øvrige mindre anlægsarbejder
I alt

6,8
37,7

Plan- og Vejudvalget
Cykelsti Silkeborgvej, Kjellerup
Mindre anlægsarbejder inden for vejområdet 2019
Vejprojekter 2019
Vejbelysning, kabellægning 2018-2019
Vejbelysning, fortove 2018-2019
Undersøgelser vedrørende veje 2019
Nordskovvej
Cykelsti Gjessøvej
Søtorvet - forlægning af Chr. 8. Vej og Søvej
Cykelstier med medfinansiering 2019
Udbygning af Christian 8. Vej - etape nord og etape syd 2
Projektering og renovering af Torvet i Silkeborg

1,1
2,6
17,7
4,9
5,3
1,2
38,9
5,6
6,7
1,2
10,2
1,5

Vejbelysning, udskiftning til LED lys
Renovering af gågaderne i Silkeborg

1,2
2,7

Ombygning af krydset Viborgvej/Nordre Ringvej
Signalanlæg ved Julsøvej og Borgdalsvej

1,1
2,4

Signalanlæg Kjellerupvej - Silkeborgvej - Haurbakvej
Etabl. forb.vej Stagehøjvej og signalreguleret kryds på Nordre Ringvej

2,7
1,5

Projekter affødt af Trafiksikkerhedsplan 2017
Øvrige mindre anlægsarbejder

1,7
5,1

I alt

115,0

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget
Etablering af Trailcenter og Outdoorfaciliteter

1,8

Renovering af Østre Søbad og nyt Vestre Søbad
Hal 2 i Buskelund

1,2
2,2

Kunstgræsbaner
Aktivitetsdæk til motorvejstunnellen

2,5
1,7

Etablering af Bikepark ved Cirkuspladsen
Kunstgræsbane i Gødvad

2,4
5,1

Nordre Fælleshus
Øvrige mindre anlægsarbejder

7,1
4,9

I alt

28,8
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Børne- og Ungeudvalget
Pulje til projektering vedrørende læringsmiljøer
Skægkærskolen, etablering af midlertidig specialafdeling

2,0
2,0

Ny skole i Dybkær
Funder-Kragelund skole, afd. Kragelund, renovering

1,2
2,0

Trekløverskolen, afd. Kjellerup, modernisering
Alderslyst ungdomsklub, etablering

24,3
3,1

Pulje til renovering i forbindelse med lovkrav og pålæg 2018
Pulje til daginstitutionspladser i Sejs, Funder, Balle/Hvinningdal/Buskelund

1,8
4,5

Skovbuen, etablering af midlertidige pladser
Julsøhaven, etablering af vuggestuepladser og nyt køkken

1,1
1,9

Funder Børnehus, midlertidige pladser 2019
Ny daginstitution i Sejs-Svejbæk

4,9
1,2

Øvrige mindre anlægsarbejder
I alt

9,4
59,4

Socialudvalget
Pulje til anlægstiltag inden for handicapområdet 2018
Pulje til anlægstiltag inden for handicapområdet (biler og busser)
Nyt botilbud på voksenhandicapområdet i Alderslyst
Velfærdsteknologi 2019
Pulje til diverse aktivitetsændringer af bygninger 2018-2019
Nyt socialpsykiatrisk botilbud
Øvrige mindre anlægsarbejder
I alt

1,1
1,6
36,8
2,5
1,4
3,1
1,7
48,2

Sundheds- og Ældreudvalget
Fårvang Ældrecenter, ombygning af ældreboliger
Øvrige mindre anlægsarbejder

1,4
3,0

I alt

4,4

Klima- og Miljøudvalget
Realisering af projekter i Natura 2000-planerne, 1. planperiode

1,6

Renovering af trækstien, 3. etape
Øvrige mindre anlægsarbejder

3,4
3,3

I alt

8,2

I alt anlægsudgifter 2019

301,9
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6. Jordforsyning
Der er i 2019 solgt 38 boliggrunde, 4 storparceller og 90,8 ha erhvervsjord for i alt 49,3 mio. kr.
Der er desuden sket salg af andre arealer, som ikke hører under bolig og erhverv for i alt 7,4 mio.
kr. i 2019.
Ultimo regnskabsåret 2019 er der 91 boliggrunde, 4 storparceller og 61,7 ha erhvervsareal til
salg.
I 2019 er der købt arealer til jordforsyning for i alt 2,4 mio. kr. Desuden er der opkøbt jord og
bygninger til andre kommunale formål for 37,8 mio. kr.
I afsnit om anvendt regnskabspraksis findes der yderligere informationer om definitionen af
jordforsyning, og der henvises i øvrigt til udstykningsregnskaber og fortegnelser under
anlægsafsnittet i det detaljerede regnskab, hvor anlægsbevillinger og tidligere års forbrug er
medtaget.

7. Resultat af det skattefinansierede område
Resultatet af det skattefinansierede område udviser i regnskab 2019 et underskud på
77,9 mio. kr. mod et budgetteret underskud på 102,2 mio. kr.
Dette blandt andet med afsæt i lidt højere indtægter fra skatter og generelle tilskud på
6,5 mio. kr., et merforbrug på driftsudgifter på 38,9 mio. kr. samt merforbrug på anlægsudgifter på 26,7 mio. kr. (eksklusiv jordforsyning).
Vedrørende jordforsyning er der indgået indtægter på 31,7 mio. kr. mere end budgetteret for
salg af jord. Tilsvarende har der været afholdt udgifter for 15,2 mio. kr. mere end budgetteret
til køb af jord. Der er afholdt færre udgifter end oprindelig budgetteret til byggemodning –
svarende til et mindreforbrug på 17,1 mio. kr.
Regnskabsresultatet vedrørende renter og udlodning skyldes primært salg af HMN GasNet (se
note 4 og 9), hvor der er registreret en kursgevinst på 35,0 mio. kr. Desuden påvirkes
regnskabsresultatet ligeledes af merindtægter vedrørende renter af likvide aktiver samt færre
udgifter til renter vedrørende gæld.
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8. Langfristede gældsforpligtelser
De langfristede gældsforpligtelser har udviklet sig således:
Langfristede gældsforpligtelser (mio. kr.)
Realkredit

Ultimo
2018

Ultimo
2019

Forskel

-7,4

-7,0

0,4

Kommunekredit

-343,1

-397,4

-54,3

Ældreboliger

-417,1

-398,3

18,8

-767,6

-802,7

-35,1

0,0

-102,0

-102,0

-0,1

-1,5

-1,3

-767,7

-906,2

-138,5

I alt vedrørende lån
Lønmodtagernes feriemidler
Leasing

I alt

Den langfristede gæld er i 2019 forøget med 138,5 mio. kr. som primært skyldes et
nettolåneoptag på 35,1 mio. kr. samt registrering af feriemidler (se afsnit om Lønmodtagernes
Feriemidler).
Den langfristede gæld har i regnskabsår 2019 udviklet sig således:
Langfristet gæld (mio. kr.)
Langfristet gæld primo 2019

-767,7

Låneoptagelse (incl. låneomlægning)
Kommunekredit og øvrige lån
Ældreboliger
Låneoptagelse i alt

-152,1
0,0
-152,1

Afdrag på lån:
Kommunekredit og øvrige lån

98,2

Ældreboliger

18,8

Statens andel af lån

0,3

Indeksreguleringer

-0,4

Afdrag på lån i alt
Lønmodtagernes Feriemidler

116,9
-102,0

Leasingforpligtelser:
Tilgang

-1,4

Afdrag

0,1

Leasingforpligtelser i alt

I alt

-1,3

-906,2
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Låneoptag og konvertering
Det fremgår af nedenstående tabel, at Silkeborg Kommune i 2019 har optaget fire nye lån
samt lavet låneomlægning/konvertering af to eksisterende lån.
I 2019 er der ingen lån er med tilhørende SWAP-aftaler.
Der er i 2019 optaget nye lån på i alt 119,8 mio. kr. på baggrund af lånerammen for 2018
(31,2 mio. kr.) og 2019 (88,6 mio. kr.). Eventuel restlåneramme for 2019 vil i løbet af 1. kvartal
2020 blive anvendt i forbindelse med optagelse af lån inden for låneramme 2019.
Der er i 2019 sket følgende ændringer vedrørende lån:
Lånenummer

Hovedstol
(hele kr.)

Optagelsesår

Restløbetid

Bemærkning

201950196

45.500.000

2019

8 år

Nyt

201950198

12.400.000

2019

8 år

Nyt

201951657

8.000.000

2019

14 år

Nyt

201951656

53.900.000

2019

9 år

Nyt

I alt nye lån

119.800.000

201951168

15.000.000

2019

3 år

Låneomlægning

201951164

17.270.270

2019

5 år

Låneomlægning

I alt låneoptag

152.070.270

201748012

25.000.000

2017

3 år

Konverteret

201441957

35.500.000

2014

5 år

Konverteret

Folketinget har besluttet en midlertidig indefrysningsordning af grundskyld for årene 2018
til 2020, og i sammenhæng hermed, er der indgået et forlig om fremtidens boligbeskatning,
Der har en negativ likviditetsmæssig betydning for kommunerne.
For at kompensere kommunerne for likviditetstabet, er lånebekendtgørelsen ændret således,
at kommunerne har låneadgang til finansiering af likviditetstabet. I låneoptaget indgår en
låneadgang på 12,4 mio. kr. samt 22,3 mio. kr. vedrørende henholdsvis låneramme 2018
og 2019.
Social- og Indenrigsministeriet har efter ansøgning givet dispensation til låneadgang i 2019
vedrørende strukturelle investeringer på de borgernære områder og til effektiviseringsprojekter
for i alt 32,0 mio. kr.
Desuden er der i 2019 optaget to lån på i alt 53,5 mio. kr. vedrørende energibesparende
foranstaltninger.

Lønmodtagernes Feriemidler
Silkeborg Kommune har opgjort de opsparede feriemidler for funktionærer som er foranlediget
af indførelsen af nyt feriesystem.
Jf. anvendt regnskabspraksis er beløbet optaget som langfristet gæld og udgør ultimo
2019 102,0 mio. kr.
Modposten ses registreret på kommunens egenkapital (note 13).
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9. Langfristede tilgodehavender
De langfristede tilgodehavender har udviklet sig således:
Langfristede tilgodehavender (mio. kr.)

Ultimo
2018

Aktier og andelsbeviser mv.
Tilgodehavender hos grundejere
Udlån til beboerindskud
Indskud i Landsbyggefonden
Andre udlån og tilgodehavender
Deponerede beløb for lån m.v.
Takstfinansieret område (affaldshåndtering)

I alt

Ultimo
2019

Forskel

3.640,0

4.099,2

459,2

1,0

1,0

0,0

24,4

22,5

-1,9

0,0

0,0

0,0

140,7

159,4

18,7

88,2

134,1

46,0

-96,3

-94,9

1,4

3.798,0

4.321,3

523,3

Aktier og andelsbeviser mv.
Ultimo regnskabsåret er den nominelle værdi vedrørende aktier og andelsbeviser 11,5 mio. kr.
og den regulerede værdi 4.099,2 mio. kr.
Den store forskydning fra 2018 til 2019 skyldes primært, at regnskabsresultatet for Silkeborg
Forsyning for 2018 (regnskab 2019 foreligger ikke endnu) – hvor Silkeborg Kommune ejer 100%
af aktiekapitalen - er påvirket af tilbageførsel af udskudt skat vedrørende fastlæggelse af nogle
af koncernselskabers skattemæssige indgangsværdier på materielle anlægsaktiver.
Koncernen har som følge af afgørelse i Højesteret, og med en forventning om indholdet i et
kommende styresignal fra Skattestyrelsen, positivt indregnet den udskudte skat på 480,3 mio. kr.
i årsregnskab 2018 og svarer til den postering der blev omkostningsført i 2017.
Silkeborg Kommunes ejerandele kan opdeles således:
Ejerandele (mio. kr.)
Hjejlen A/S

Ejerandel
(procent)

Indre
værdi

Kommunal
andel

20,0

2,4

0,5

Sampension KP Livsforsikring A/S

0,8

3.571,0

26,8

HMN Naturgas I/S *

4,5

788,6

35,5

Midtjyllands Lufthavn A.m.b.a.
Silkeborg Forsyning A/S
Energnist I/S **
Midtjysk Brand og Redning I/S

I alt ***

7,0

17,3

1,2

100,0

4.006,0

4.006,0

9,8

0,0

0,0

48,7

60,0

29,2

8.445,4

4.099,2

* Der er indgået aftale om salg af HMN GasNet (distributionsselskab under HMN Naturgas) i december 2018 og der er
sket udlodning til interessentkommunerne i 2019. Jf. note 4 og 7 er Silkeborg Kommunes andel af udlodning opgjort
til 63,0 mio. kr., og den kommunale andel er i ovenstående tabel baseret på oversigt over ejerandele efter udlodning.
** Selskabets egenkapital udviser nul, idet selskabet følger regnskabsreglerne for hvile-i-sig-selv-principperne.
*** Herudover har Silkeborg Kommune en mindre ejerandel i Laven Vandværk samt Oplandske Dampskibe.
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Indskud i Landsbyggefonden
Jf. gældende regnskabsprincipper er indskud i Landsbyggefonden indregnet med 0 i værdi
ultimo regnskabsåret. I balancen opgjort primo for det følgende år skal værdireguleringen
tilbageføres, så kontoen igen viser det nominelle tilgodehavende. Den nominelle værdi ultimo
regnskabsår 2019/primo regnskabsår 2020 er 322,5 mio. kr.

Andre udlån og tilgodehavender
Under ”andre lån og tilgodehavender” registreres blandt andet forskydninger i lån til betaling af
grundskyld for pensionister m.fl., nedskrivning af forventede tab på tilgodehavender samt andre
mindre udlån.
Der er registreret forskydninger i lån til betaling af stigninger i grundskyld for skatteåret 2019 på
22,3 mio. kr. Som beskrevet i note 8 vedrørende låneoptag, giver likviditetstabet ved den
midlertidige indefrysningsordning af grundskyld, kommunerne en lovbestemt låneadgang med
henblik på kompensation for indtægtstabet.
Der er i regnskabsåret 2019 registreret følgende beløb vedrørende nedskrivning af forventet tab
på tilgodehavender:
Nedskrivning af forventet
tab (mio. kr.)
Tilbagebet.pligtig kontanthjælp
Billån

Nominel Nedskrivning
værdi
2019

Bogført
værdi
ultimo
2019

Statens
Statens
andel af
andel af
nedskrivning bogført
2019
værdi

32,4

-9,4

23,0

-3,3

-8,3

6,0

-0,1

5,9

0,0

0,0

Lån til betaling af ejendomsskat

81,6

0,0

81,6

0,0

0,0

Udlån til beboerindskud

30,5

-4,0

26,5

-2,4

-18,9

Nedskrivninger af forventet tab på tilgodehavender er baseret på gennemsnittet af de reelle
afskrivninger for årene 2015-2019.
Statens andel af nedskrivningerne er registreret under kortfristet gæld (note 15).

Deponerede beløb for lån m.v.
Beløbet vedrører garanti for lån stillet for Ferskvandscentret, deponering vedrørende Socialtilsyn
Midt for lejemål på Papirfabrikken og deponering vedrørende energibesparende projekter 2014.
Der er desuden sket deponering af 50,4 mio. kr. i forbindelse med salg af HMN GasNet i 2019.
Beløbet er deponeret i 10 år, og frigives med 1/10 hvert år.
De deponerede midler indgår ikke i opgørelsen af kommunens likvide beholdninger.
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Takstfinansieret område
Som beskrevet i afsnittet anvendt regnskabspraksis, vedrører det takstfinansierede område
alene affaldshåndtering. Forbruget er opført som et tilgodehavende der modsvares af en gæld.
Resultatet har ingen indvirkning på kommunens egenkapital.
Værdien ultimo 2019 udgør 94,9 mio. kr. og er et udtryk for et opsamlet overskud på det
takstfinansierede område, og modposten ses registreret under kortfristet gæld (note 15 mellemregning).
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10. Kortfristede tilgodehavender
De kortfristede tilgodehavender har udviklet sig således:
Kortfristede tilgodehavender (mio. kr.)

Ultimo
2018

Ultimo
2019

Forskel

Tilgodehavender hos staten

63,8

53,9

-9,9

Tilgodehavender vedrørende debitorer

96,0

66,5

-29,5

Andre tilgodehavender

19,3

9,1

-10,3

Periodeforskydninger mellem årene

-6,0

-4,1

1,9

0,0

10,0

10,0

173,1

135,4

-37,7

Selvejende institutioner med driftsoverenskomst

I alt

Tilgodehavender hos staten
Under tilgodehavender hos staten registreres refusionstilgodehavender vedrørende blandt andet
sociale udgifter, integrationsområdet, boliglån, særligt dyre enkeltsager samt afregning af moms
med Social- og Indenrigsministeriet.
Silkeborg Kommunes tilgodehavender hos staten kan ultimo 2019 opgøres således:
Tilgodehavender hos staten (mio. kr.)
Refusionstilgodehavender - det sociale område, foreløbig restafregning 2019:
Beskæftigelsesindsats kontanthjælps-, uddannelseshjælps- og dagpengemodtagere

-2,4

Merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne

1,5

Løntilskud til personer i fleksjob og tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende

3,5

Ressource- og jobafklaringsforløb

2,2

Refusionsomlægning på beskæftigelsesområdet

-8,2

Resultattilskud for udlændinge der består prøve i dansk

1,0

Berigtigelser for tidligere år - integrationsområdet

0,9

Øvrige mindre refusionstilgodehavender vedrørende sociale udgifter

1,6

I alt refusionstilgodehavender

0,2

Købsmoms, Social- og Indenrigsministeriet

53,7

I alt

53,9

Refusion af købsmoms for november, december og supplementsperiode 2019 er registreret som
et tilgodehavende hos staten og udlignes i henholdsvis januar, februar og marts 2020.

Tilgodehavender vedrørende debitorer
Under tilgodehavender vedrørende debitorer registreres forskydninger i tilgodehavender hos
borgere, andre kommuner og kunder. Registreringen sker ved udsendelse af fakturaer og
modsvares af selve indbetalingen.
De primære ændringer i 2019 skyldes dels en nedgang i restancer vedrørende mellemkommunal
refusion på skoleområdet på 3,6 mio. kr. samt en stigning i restancer vedrørende egenbetaling
på socialområdet og øvrige mellemkommunale restancer for i alt 1,3 mio. kr.
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Desuden er der et betydeligt fald i tilgodehavender vedrørende fakturering af diverse
regningskrav på i alt 25,6 mio. kr., hvilket primært skyldes flere tilgodehavender der er oprettet i
2018 og indbetalingen hertil først er sket i 2019.

Andre tilgodehavender
Under andre tilgodehavender registreres indtægter som først indbetales i efterfølgende år, men
som reelt vedrører regnskabsåret og klassificeres derved som et tilgodehavende.
Andre tilgodehavender skal ses i sammenhæng med periodeforskydninger mellem årene samt
kortfristet gæld (note 15).

Periodeforskydninger mellem årene
Her registreres udgifter og indtægter der afholdes (=betales) inden regnskabsårets udgang, men
som vedrører efterfølgende regnskabsår.
Periodeforskydninger mellem årene skal ses i sammenhæng med andre tilgodehavender samt
kortfristet gæld i øvrigt (note 15).

Selvejende institutioner med driftsoverenskomst
Den selvejende institution Silkeborg Krisecenter har i 2019 modtaget en arv på 10,2 mio. kr.
Idet institutionen har en driftsoverenskomst med Silkeborg Kommune, skal kommunen
medtage værdien af arven i regnskabet.
Der har i 2019 været anvendt 0,2 mio. kr. således at arven ultimo 2019 har en værdi på
10,0 mio. kr.
Beløbet er ligeledes opført som kortfristede gældsforpligtelser (note 15), hvorfor resultatet ingen
indvirkning har på kommunens egenkapital.

11. Værdipapirer
I 2019 er der kun sket en minimal ændring af værdipapirbeholdningen fra 45,2 mio. kr. til
45,1 mio. kr. hvilket skyldes afdrag på eksisterende pantebrev.
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12. Likvide beholdninger
De likvide beholdninger har udviklet sig således:
Likvide beholdninger (mio. kr.)

Ultimo
2018

Kontante beholdninger
Indskud i pengeinstitutter m.v.
Investerings- og placeringsforeninger
Realkreditobligationer
Statsobligationer

I alt

Ultimo
2019

Forskel

0,1

0,1

0,0

-44,6

-44,7

-0,1

87,1

95,0

7,9

756,7

674,4

-82,3

12,8

13,1

0,3

812,0

737,9

-74,1

Likviditet skal ses i sammenhæng med kortfristet gæld (note 15), idet kommunen fortsat har
aftale om REPO-forretninger. Ultimo 2019 er værdien af REPO-forretninger opgjort til 413,6 mio.
kr. som er optaget som gæld, hvilket betyder, at reel likviditet ultimo 2019 udgør 324,3 mio. kr.
Den primære forskydning vedrørende realkreditobligationer er et udtryk for, at den nominelle
værdi af depotet tilhørende REPO-forretninger er formindsket med 79,1 mio. kr. fra 2018 til
2019.
De likvide beholdninger indgår som en del af kommunens kortfristede formue/gæld, der ultimo
2019 udviser en positiv værdi (nettoformue).
Den kortfristede formue/gæld kan opgøres således:
Kortfristet formue/gæld (mio. kr.)

Ultimo
2019

Kortfristede tilgodehavender (note 10)

135,4

Likvide beholdninger (note 12)

737,9

Kortfristede gældsforpligtelser (note 15)

-765,2

I alt

108,1

Den gennemsnitlige likviditet - opgjort efter kassekreditreglen - har i 2019 været på
691,3 mio. kr.

Finansielle mål
Byrådets målsætning for likviditeten er at sigte efter en ikke-disponeret kassebeholdning på
250 mio. kr.
Årets resultat har medført, at den ikke-disponerede likviditet pr. 31. december 2019 kan
sandsynliggøres til at svare til ca. 220 mio. kr.

38

Der er disponeret midler til forventet overførsel af ikke forbrugt budget til drift og anlæg (der
henvises til Byrådets behandling af overførselssagen 2019-2020, marts 2020, samt overførsel
af ikke frigivne anlægsbevillinger december 2019).

Investerings- og placeringsforeninger
Silkeborg Kommune anvender investerings- og placeringsforeninger samt realkreditinstitutter.
Med henvisning til kommunens finansielle strategi, er der oprettet kapitalforvaltningsaftaler
som giver adgang til brugen af investerings- og placeringsforeninger. Kapitalforvalterne har
fuldmagt til at sammensætte en individuel værdipapirportefølje inden for de godkendte regler
i budget- og regnskabssystemet og rammerne i den finansielle strategi.
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13. Egenkapital
Egenkapitalen er forskellen imellem summen af kommunens aktiver/ejendele og kommunens
passiver/gæld. Egenkapitalen er med andre ord den del af kommunens finansiering af
aktiver/ejendele, som ikke dækkes igennem gæld.
Egenkapitalens størrelse er således en indikator for kommunens soliditet.
Egenkapitalen har i regnskabsår 2019 udviklet sig således:
Udvikling i egenkapital (mio. kr.)
Egenkapital ultimo 2018

-5.644,2

Primosaldokorrektioner 2019:
Indskud og korrektioner vedrørende Landsbyggefonden
Indregning af forventet tab på tilgodehavender
Primosaldokorrektioner i alt
Egenkapital primo 2019

-319,1
-7,0
-326,1
-5.970,3

Bevægelser 2019:
Fysiske aktiver
Modpost - skattefinansierede aktiver

5,8

Modpost - donerede aktiver

1,7

Fysiske aktiver i alt

7,5

Tilgodehavender og gæld:
Årets driftsresultat
Nulstilling af Landsbyggefonden
Nedskrivning forventet tab tilgodehavender boliglån og kontanthjælp
Regulering af indre værdi - aktier og ejerandele
Kursregulering af likvide aktiver
Kortfristede tilgodehavender afskrivninger
Kortfristet gæld

77,9
322,5
7,4
-486,7
3,5
1,9
-2,2

Indefrosne feriemidler iht. Ferieloven

102,0

Regulering af hensættelse til tjenestemandspensioner

-56,0

Regulering af arbejdsskader ift. aktuarberegning
Øvrig reguleringer hensættelser
Regulering af leasinggæld
Øvrige reguleringer

83,7
0,8
1,4
-0,2

Tilgodehavende og gæld i alt

56,0

Egenkapital ultimo 2019 *

-5.906,8

* Minus-beløb angiver en positiv egenkapital

Kommunes egenkapital ultimo 2019 er på 5.906,8 mio. kr. og er således blevet forøget med
262,6 mio. kr. i perioden ultimo 2018 til ultimo 2019.
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Overordnet opdeling af egenkapital
Egenkapitalen kan overordnet opsplittes i fysiske aktiver med ca. 3,6 mia. kr., og
tilgodehavender/gæld på ca. 2,3 mia. kr.

Fysiske aktiver
Som det fremgår af ovenstående tabel, er den samlede værdi af kommunens fysiske aktiver
nedskrevet med 7,5 mio. kr. fra ultimo 2018 til ultimo 2019.
Nedskrivningen skal ses som et samlet udtryk for tilgange af nybyggeri, renoveringer,
forbedringer og nye indkøb - samt salg, reguleringer og afskrivninger i regnskabsåret.
De fysiske aktiver har udviklet sig således:
Fysiske aktiver (mio. kr.)

Ultimo
2018

Grunde

Ultimo
2019

Forskel

891,9

912,2

20,3

2.449,3

2.367,8

-81,5

Tekniske anlæg *

95,0

107,6

12,6

Inventar

39,0

36,6

-2,4

Materielle anlægsaktiver under udførelse

56,4

112,1

55,7

3,0

3,5

0,5

Bygninger

Immaterielle anlægsaktiver
Varebeholdninger

6,5

7,1

0,7

74,9

61,5

-13,3

3.616,0

3.608,4

-7,5

Grunde og bygninger bestemt til videresalg

I alt

* Herunder ligeledes maskiner, større specialudstyr og transportmidler

Forøgelsen af værdien i kategorien ”grunde” skyldes primært køb af areal på Tværdalsvej samt
salg af arealer på både Engesvangvej og Agertoften.
Værdien i kategorien ”bygninger” udviser ultimo 2019 en saldo på 2.367,8 mio. kr. og indeholder
både tilgange, reguleringer og afskrivninger for regnskabsåret. Af større reguleringer kan
nævnes nedrivning af bygning ved Trekløverskolen i Kjellerup, udvidelse af Troldebusken,
køb af plejeboliger ved Fårvang Ældrecenter, opførelse af pavilloner ved flere institutioner samt
udgifter til indeklima på Sølystskolen.
”Bygninger” skal ses i sammenhæng med ”materielle anlægsaktiver under udførelse”, hvor
socialpsykiatrisk bosted i Balle og pavillon ved Skovbuen begge er taget i brug i 2019 og derfor
er aktiverne flyttet fra kategorien ”materielle anlægsaktiver under udførelse” til ”bygninger”.
Stigningen i ”materielle anlægsaktiver under udførelse” vedrører primært det igangværende
byggeri af nyt botilbud og kulturhus i Alderslyst som indvies i 2020 samt modernisering af
Trekløverskolen, afdeling Kjellerup.
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Tekniske anlæg dækker over etablering af kunstgræsbaner i Gødvad og på Stadion Allé,
opførelse af bikepark ved Cirkuspladsen samt skaterpark på den overdækkede del af
motorvejstunnellen.
Varebeholdninger dækker over beholdningen af brosten og saltlager på Entreprenørgården
samt Hjælpemiddelcentrets lagerbeholdning ultimo 2019.

Tilgodehavender og gæld
Tilgodehavender og gæld skal ultimo 2019 betragtes som et nettotilgodehavende, der kan
opdeles således:
Tilgodehavender/gæld (mio. kr.)
Langfristede tilgodehavender (note 9)
Kortfristede tilgodehavender (note 10)
Værdipapirer (note 11)
Likvide beholdninger (note 12)
Hensatte forpligtelser (note 14)

4.321,3
135,4
45,1
737,9
-1.256,3

Langfristede gældsforpligtelser (note 8)

-906,2

Kortfristede gældsforpligtelser (note 15)

-765,2

Nettogæld vedrørende fonds, legater, deposita mv.

I alt

-13,5

2.298,4

Afskrivninger
I 2019 er der modtaget og registreret ekstraordinære afskrivninger på baggrund af
udfordringerne i 2018 med det statslige inddrivelsessystem EFI.
Værdien af de ekstraordinære afskrivninger udgør i 2019 1,2 mio. kr., som er indeholdt i
beløbet vedrørende afskrivninger.
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14. Hensatte forpligtelser
Omfatter ikke-forsikringsdækkede tjenestemandspensioner samt andre forpligtelser, der
enkeltvis overstiger 100.000 kr.
Forpligtelserne har udviklet sig således:
Hensatte forpligtelser (mio. kr.)

Ultimo
2018

Tjenestemandspensioner
Arbejdsskader
Øvrige forpligtelser

I alt

Ultimo
2019

Forskel

-1.000,4

-944,4

56,1

-225,3

-309,0

-83,7

-2,2

-2,9

-0,8

-1.227,9

-1.256,3

-28,4

Tjenestemandspensioner
Kommunen skal som minimum hvert 5. år genberegne pensionsforpligtelsen aktuarmæssigt.
Udgangspunktet er aktuarberegningen fra 2015.
Årets ændringer i forpligtelsen svarer til de erhvervsaktive tjenestemænds forøgelse af
pensionsoptjening, fratrukket årets udbetalinger til pensionerede tjenestemænd. Beløbet er
nedreguleret med 56,1 mio. kr. i 2019.
I 2015 blev der indgået aftale om, at tjenestemænd har ret til et engangsbeløb efter optjening af
37 års pensionsalder. Optjeningen af engangsbeløbet starter i 2019, hvorfor der i regnskabet er
medtaget en forpligtelse svarende til 15% af den pensionsgivende løn i den periode, der ligger
efter optjening af 37 års pensionsalder. Værdien er til regnskab 2019 opgjort til 1,0 mio. kr.
Der er ultimo regnskabsåret 2019 registreret følgende antal pensionerede og aktive personer med
tjenestemandsforpligtelser:
Tjenestemænd
Pensionerede tjenestemænd / efterladte til tjenestemænd *
Børnepensioner

Pensionerede
384

Aktive
75

5

0

Opsatte pensioner / ret til opsat pension

90

23

Overgået til staten (forholdsmæssig udgift)

19

5

* Af de 75 aktive tjenestemænd er de 33 personer over 60 år.

Forpligtelsen udgør ultimo 2019 944,4 mio. kr. og skal ses som en nettoforpligtelse, idet
Silkeborg Kommune herudover udbetaler og hensætter pensioner til tjenestemænd ansat ved
Silkeborg Forsyning A/S – værdisat til 42,8 mio. kr.
Hensættelser vedrørende Silkeborg Forsyning A/S er neutraliseret i Silkeborg Kommunes
balance og udbetalinger af tjenestemandspension opkræves hos Silkeborg Forsyning A/S.
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Silkeborg Kommune er ansættelsesmyndighed over for tjenestemænd ansat hos Midtjysk
Brand & Redning I/S, hvorfor forpligtelsen til tjenestemandspensioner fortsat er indeholdt i
Silkeborg Kommunes regnskab 2019.
Forud for regnskabsaflæggelse 2020 gennemføres en fornyet aktuarberegning.

Arbejdsskader
Forpligtelsen er beregnet med udgangspunkt i aktuarberegning for 2019 af 18. januar 2020.
Der opsamles internt midler til imødegåelse af arbejdsskader og beløb, undtaget årets udgifter
til forebyggelse, administration af ordningen og udbetalinger til arbejdsskader i året, reguleres
over kassen.
Forpligtelsen på 309,0 mio. kr. svarer til de fremtidige udbetalingsforventninger på baggrund af
aktuarberegningen. Forpligtelsen opskrives med 83,7 mio. kr. i forhold til 2018.

Øvrige forpligtelser
Det er obligatorisk at indregne hensatte forpligtelser i balancen, der enkeltvis overstiger
100.000 kr.
Forpligtelsen på 2,9 mio. kr. indeholder midler til istandsættelse ved fraflytning af lejemål
samt midler til kapitaludvidelse vedrørende Midtjyllands Lufthavn. Hertil kommer et estimeret
årligt eftervederlag til borgmester og udvalgsformænd på 1,5 mio. kr.
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15. Kortfristede gældsforpligtelser
De kortfristede gældsforpligtelser har udviklet sig således:
Kortfristede gældsforpligtelser (mio. kr.)
Gæld til pengeinstitutter (REPO-forretninger)
Gæld til staten
Kirkelige skatter og afgifter
Andre kommuner og regioner
Skyldige feriepenge
Kortfristet gæld i øvrigt
Mellemregninger
Selvejende institutioner med driftsoverenskomst

I alt

Ultimo
2018

Ultimo
2019

Forskel

-408,5

-413,6

-5,1

-22,0

-21,5

0,5

0,0

-1,3

-1,3

-3,3

-1,1

2,3

-26,5

-28,1

-1,6

-342,9

-302,3

40,6

12,0

12,6

0,6

0,0

-10,0

-10,0

-791,2

-765,2

26,0

Gæld til pengeinstitutter
Gæld til pengeinstitutter skal ses i sammenhæng med likvide aktiver (note 12), idet kommunen
har indgået aftale om REPO-aftaler i 2015. For nærmere information om REPO-forretninger
henvises der til afsnit om anvendt regnskabspraksis.
Silkeborg Kommune har pr. 31.12.2019 følgende REPO-aftaler:
Forretningsnummer

Beløb
(hele kr.)

Indgåelsesdato

Udløbsdato

17033437

11.400.000

20.12.2019

03.01.2020

17024838

3.200.000

20.12.2019

03.01.2020

17033439

2.000.000

20.12.2019

03.01.2020

17033433

9.800.000

20.12.2019

03.01.2020

17033444

2.000.000

20.12.2019

03.01.2020

16963822

3.500.000

16.12.2019

03.01.2020

17024835

8.400.000

20.12.2019

03.01.2020

16910714

30.000.000

11.12.2019

03.01.2020

16963799

35.000.000

16.12.2019

03.01.2020

17024828

154.000.000

20.12.2019

03.01.2020

16963808

23.000.000

16.12.2019

03.01.2020

16963813

34.000.000

16.12.2019

03.01.2020

17033429

12.000.000

20.12.2019

03.01.2020

17033435

7.900.000

20.12.2019

03.01.2020

17033431

4.000.000

20.12.2019

03.01.2020

17033442

3.400.000

20.12.2019

03.01.2020

16963818

38.000.000

16.12.2019

03.01.2020

16963820

13.000.000

16.12.2019

03.01.2020

16963826

19.000.000

16.12.2019

03.01.2020

I alt

413.600.000
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Kortfristet gæld i øvrigt
Under kortfristet gæld konteres udgifter der vedrører indeværende regnskabsår, men som først
udbetales til kreditorerne i efterfølgende regnskabsår. Dermed fremstår beløbene som en gæld
for kommunen i 2019.
Kortfristet gæld i øvrigt vedrører leverandørgæld og skal ses i sammenhæng med andre
tilgodehavender og periodeforskydninger mellem årene (note 10).
Forskydning i 2019 vedrører lavere gæld til leverandører på 38,9 mio. kr. sammenlignet med
2018.

Mellemregninger
Forskydningerne på mellemregningskonti i 2019 skyldes et mellemværende med eksterne på
0,9 mio. kr. og et mellemværende på det takstfinansierede område på 1,4 mio. kr., som ultimo
2019 udviser et opsamlet overskud på 94,9 mio. kr. Beløbet er ligeledes opført som langfristede
tilgodehavender (note 9), hvorfor resultatet ingen indvirkning har på kommunens egenkapital.

Selvejende institutioner med driftsoverenskomst
Den selvejende institution Silkeborg Krisecenter har modtaget en arv i 2019 på 10,2 mio. kr.
Beløbet er opført som et kortfristet tilgodehavende (note 10) der modsvares af en gæld, og
resultatet har ingen indvirkning på kommunens egenkapital.
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2 Behandling af Silkeborg Kommunes årsberetning og
regnskab 2019
2.2 - Bilag: Målopfølgning 2019
DokumentID: 8353095

Orientering om målopfølgning pr. 31. december 2019
Ifølge styringsmodellen for Silkeborg Kommune skal der pr. 31. december 2019, i forbindelse
med regnskabsafslutning, foretages en endelig målopfølgning. Dette indebærer, at der for alle
bevillinger, med en bevillingsaftale indgået mellem fagudvalget og afdelingschef/Direktion,
gennemføres opfølgning på de gældende mål for budgetåret 2019.
Nedenfor ses en tabel på udvalgsniveau, der samlet set viser hvorvidt målene er opfyldt i
2019.
Målstatus på de enkelte udvalg fordeler sig således:
Udvalg

☺





Økonomi- og Erhvervsudvalget
Plan- og Vejudvalget
Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget
Børne- og Ungeudvalget
Sundheds- og Ældreudvalget*
Arbejdsmarkedsudvalget*
Socialudvalget
Klima- og Miljøudvalget

7
12
6
12
5
4
4
3

3
0
1
2
2
2
3
2

0
0
0
0
0
2
0
0

Note:
☺: Målet og de effekter, som er angivet i bevillingsaftalen er opfyldt i 2019
: Målet og de effekter, som er angivet i bevillingsaftalen er delvis opfyldt i 2019
: Målet og de effekter, som er angivet i bevillingsaftalen er ikke opfyldt i 2019

*Det bemærkes Arbejdsmarkedsudvalget behandling og Sundheds og ældreudvalget ikke har
færdigbehandling orienteringen om endelig målopfølgning ved deadline for nærværende sag.
Optælling jf. tabellen ovenfor fremgår derfor som indstillet, med forbehold for senere politisk
behandling.

5 Godkendelse af overførsel af budgetbeløb fra 2019 til
2020
5.1 - Bilag: Bilag 1 Overførsel af driftsbudget fra 2019 til 2020
DokumentID: 8364959

Bilag 1: Driftsoverførsler fra 2019 til 2020
- angiver mindreforbrug der ikke overføres/merforbrug der overføres til 2020
+ angiver merforbrug der ikke overføres/mindreforbrug der overføres til 2020
Positive beløb i linien "overføres i alt" betyder at budget 2020 øges (tilføres budgetbeløb).
Negative beløb i linien"overføres i alt" betyder at budget 2020 reduceres (fratrækkes
budgetbeløb).

Der er overførselsadgang mellem årene for serviceudgifter samt for projektmidler og
økonomisk decentrale institutioner på overførselsudgiftsområdet.
Udgifter/indtægter vedrørende overførselsudgifter og udgifter til forsikrede ledige,
ældreboliger, indtægter fra den centrale refusionsordning og aktivitetsbestemt
medfinansiering er ikke serviceudgifter
Økonomi- og Erhvervsudvalget
Bevilling 12 Kommunale ejendomme
Korrigeret budget
Regnskab 2019
Rest korrigeret budget
Der søges om, at mindreforbrug på 10 mio. kr. som skyldes anlægsprojekter
budgetteret på drift men afholdt på anlæg ikke overføres
Der søges om, at indtægter til reduktion i indskud i landsbyggefonden
vedrørende almene familieboliger ikke overføres
Der søges om, at mindreforbrug vedrørende udendørs idrætsanlæg overføres
til bevilling 34 Kultur og Fritid
Der søges om, at mindreforbrug overføres til anlæg på bevilling 43 dagpleje
og daginstitutioner til delvis dækning af merforbrug
Fra bevilling 28 Entreprenøropgaver tilbageføres
Overføres til 2020 i alt

1.000 kr.
239.598
216.882
22.716

-10.000
-1.590
-261
-1.000
166
10.031

Bevilling 14 Centralefunktioner, bevilling 15 fælles formål og bevilling 16
Tværgående aktiviteter
1.000 kr.
Korrigeret budget
544.935
Regnskab 2019
498.255
Rest korrigeret budget
46.680
Der søges om at mindreforbrug på bevilling 34 Kultur og Fritid overføres til
kulturelle projekter i 2020

500

Der søges om at overføre mindreforbrug vedrørende trepartsmidler til
bevilling 41 Skoler og bevilling 73 Sundhed og ældre. Beløbet skulle have
været overført på budgetopfølgning 31. oktober 2019
Der søges om, at diverse mindreforbrug ikke overføres
Overføres til 2020 i alt

-955
-631
45.594

Plan- og Vejudvalget
Bevilling 24 Kollektiv trafik
Korrigeret budget
Regnskab 2019
Rest korrigeret budget som overføres til 2020

1.000 kr.
44.273
43.141
1.132

Bevilling 25 veje
Korrigeret budget
Regnskab 2019
Rest korrigeret budget
Der søges om at merforbruget på vintertjeneste ikke overføres.

1.000 kr.
69.771
66.905
2.866
-6.555

Fra Bevilling 28 Entreprenøropgaver tilbageføres
Overføres til 2020 i alt

418
-3.271

Bevilling 28 Entreprenøropgaver
1.000 kr.
Korrigeret budget
Regnskab 2019

5.059
1.782

Rest korrigeret budget

3.277

Der søges overført 2,5 mio. kr. til 2020, heraf 2,5 mio. kr. til et økonomisk
buffer mod fremtidige økonomiske udsving
Jævnfør budgetforudsætningerne skal den del, som den akkumulerede
overførsel over årene overstiger 2,5 mio. kr. tilbageføres kunderne i forhold
til omsætningen for det sidst afsluttede regnskabsår. I alt tilbageføres 0,757
mio. kr. til de kommunale kunder på bevillingerne 12 kommunale
ejnedomme, bevilling 25 Veje, bevilling 34 Kultur og Fritid og bevilling 81
Natur og Miljø
Til forsyningen tilbageføres 60 t.kr.
Overføres til 2020 i alt

-717

2.560

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget
Bevilling 34 Kultur og fritid
Korrigeret budget
Regnskab 2019

1.000 kr.
130.354
123.925

Rest korrigeret budget
Der søges om, at mindreforbrug vedrørende udendørs idrætsanlæg overføres
fra bevilling 12 Kommunale ejendomme

6.429
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KFIU søger ØKE om at mindreforbrug på 500 tkr. på udstillingsstedet for
billedkunst overføres til 2020 og bruges til at dække budgetreduktioner i
2020

Der søges om at mindreforbrug overføres til bevilling 14 Centralfunktioner til
dækning af lønudgift i 2020
Fra Bevilling 28 Entreprenøropgaver tilbageføres

-500
37

Af den samlede overførsel vedrører 1,338 mio. kr. de decentrale områder
Overføres til 2020 i alt

6.227

Børne- og Ungeudvalget
Bevilling 41 Skoler
Korrigeret budget
Regnskab 2019
Rest korrigeret budget
Der søges om at overføre mindreforbrug vedrørende trepartsmidler fra
bevilling 14 Centralfunktioner. Beløbet skulle have været overført på
budgetopfølgning 31. oktober 2019

1.000 kr.
937.856
908.485
29.371

85

Af den samlede overførsel vedrører 11.065 t. kr. de decentrale områder
Overføres til 2020 i alt

29.456

Bevilling 43 Dagpleje og daginstitutioner
Korrigeret budget
Regnskab 2019
Rest korrigeret budget
Der søges om, at mindreforbrug fra midtvejsreguleringen pr august 2019
ikke overføres
Der søges om, at mindreforbrug overføres til anlæg på bevilling 43 dagpleje
og daginstitutioner til delvis dækning af merforbrug

1.000 kr.
381.841
374.557
7.284

-456

-2.077

Af den samlede overførsel vedrører 1,367 mio. kr. de decentrale områder
(beløbet er tilrettet efter behandling i BUU)
Overføres til 2020 i alt

4.751

Bevilling 44 Socialtilsyn Midt
Korrigeret budget

1.000 kr.
-1.697

Regnskab 2019
Rest korrigeret budget overføres til 2020

-697
-1.000

Bevilling 45 Børn og unge med særlige behov
Korrigeret budget
Regnskab 2019
Rest korrigeret budget
Der søges om at merindtægten vedrørende refusion på særlige dyre
enkeltsager overføres til serviceudgifterne

1.000 kr.
201.811
219.084
-17.273

3.807

Andel af 78 mio. kr. fordelt af budgetaftaleparterne. Merforbrug der ikke
overføres til 2020

12.000

Som følge af eftergivelse af merforbrug er det ikke muligt at opgøre, hvor
stor en andel af overførslen, der vedrører det decentrale område.
Rest korrigeret budget overføres til 2020

-1.466

Socialudvalget
Bevilling 53 Socialområdet
Korrigeret budget
Regnskab 2019
Rest korrigeret budget

1.000 kr.
436.842
443.764
-6.922

Der søges om at merindtægten vedrørende refusion på særlige dyre
enkeltsager overføres til serviceudgifterne

3.295

Andel af 78 mio. kr. fordelt af budgetaftaleparterne. Merforbrug der ikke
overføres til 2020

3.600

Som følge af eftergivelse af merforbrug er det ikke muligt at opgøre, hvor
stor en andel af overførslen, der vedrører det decentrale område.
Overføres til 2020 i alt

-27

Arbejdsmarkedsudvalget
Bevilling 61 Arbejdsmarked - serviceudgifter
Korrigeret budget
Regnskab 2019
Rest korrigeret budget
Der søges om at nettomindreforbrug på funktionerne: beboelse,
produktionsskoler, servicejobs, løn til forsikrede ledige og sekretariat og
forvaltninger ikke overføres
Overføres til 2020 i alt

1.000 kr.
21.554
19.209
2.345

-1.338
1.007

Sundheds- og Ældreudvalget
Bevilling 73 Sundhed og Ældre
Korrigeret budget
Regnskab 2019
Rest korrigeret budget

1.000 kr.
792.727
857.309
-64.582

Der søges om at merindtægten vedrørende refusion på særlige dyre
enkeltsager overføres til serviceudgifterne

905

Der søges om at overføre mindreforbrug vedrørende trepartsmidler fra
bevilling 14 Centralfunktioner. Beløbet skulle have været overført på
budgetopfølgning 31. oktober 2019

870

Andel af 78 mio. kr. fordelt af budgetaftaleparterne. Merforbrug der ikke
overføres til 2020

54.330

Som følge af eftergivelse af merforbrug er det ikke muligt at opgøre, hvor
stor en andel af overførslen, der vedrører det decentrale område.
Overføres til 2020 i alt

-8.477

Bevilling 78 Fritvalg
Korrigeret budget
Regnskab 2019
Rest korrigeret budget
Andel af 78 mio. kr. fordelt af budgetaftaleparterne. Merforbrug der ikke
overføres til 2020

1.000 kr.
-3.037
5.033
-8.070
8.070

Af den samlede overførsel vedrører 0 mio. kr. de decentrale områder
Overføres til 2020 i alt

0

Klima- og Miljøudvalget
Bevilling 81 Natur og Miljø
Korrigeret budget
Regnskab 2019
Rest korrigeret budget
Fra Bevilling 28 Entreprenøropgaver tilbageføres
Rest korrigeret budget som overføres

1.000 kr.
9.493
9.032
461
96
557

5 Godkendelse af overførsel af budgetbeløb fra 2019 til
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Bilag 2: Overførsel af anlægsbudget og finansbudget fra 2019 til 2020
+ angiver mindreforbrug/merindtægt i 2019 til overførsel i 2020
- angiver merforbrug/mindreindætgt i 2019 til overførsel i 2020

Økonomi- og Erhvervsudvalget
Bevilling 3 Finansforskydninger
76 familieboliger, Lyngbygade, AAB-Silkeborg, afd. 48
12 billige boliger Hjejlevej 48, AAB-Silkeborg
14 billige boliger, Spættevej, AAB-Silkeborg
23 familieboliger, Estrupsgade 8-12, Silkeborg, AAB
10 familieboliger på Engesvangvej, Kragelund, Silkeborg
Boligselskab, afd. 67
14 familieboliger på Amerikavej, Gjern, Silkeborg boligselskab, afd.
69
16 familieboliger og gæstebolig, Borgergade 8-10, Midtjysk
Boligselskab afd. 70, Ved Skrænten II, 1. etape
60 familieboliger Bredhøjvej 14d, Midtjysk Boligselskab, afd. 90
9 familieboliger Ved Skrænten 4, 2. etape, 8600 Silkeborg
60 familieboliger på Bredhøjvej, Midtjysk Boligselskab, afd. 91
Agertoften 2 Kjellerup, Boligselskabet Sct. Jørgen
Driftsstøttelån til AAB-Silkeborg, afd. 7, Solsortevej og Rylevej
Driftsstøttelån til Silkeborg Boligselskab afd. 3, Ørnsøvej 2-16
Samlet overførsel frigivne rådighedsbeløb
Overførsel til ikke frigivne rådighedsbeløb
Vestergade 23A parterre, Boligselskabet Sct. Jørgen. Projekt bliver
ikke gennemført og bevillingen tilbageføres til pulje ikke frigivne
rådighedsbeløb
30 familieboliger, Tusindfryd i Gødvad Enge, Arbejdernes
Byggeforening. Indskuddet i Landsbyggefonden er reduceret på
baggrund af endeligt regnskab og tilbageføres til puljen ikke frigivne
rådighedsbeløb
I alt overføres til ikke frigivne rådighedsbeløb
Bevilling 3 Finansforskydninger i alt
Bevilling 12 Kommunale ejendomme
KØB
Areal ved Brunbakkevej (A. Lindgrens Vej)
Køb af Planetvej, Gjessø
Køb af jord, erhvervsareal 110.000 m2 – andel af matr. Nr. 1a og
1an, Funder
Tilbagekøb af A. C. Illums Vej 25, 8600 Silkeborg
Køb af Lillehøjvej 12, 8600 Silkeborg
Pulje til opkøb
Tværdalsvej, del af matr. Nr. 60an, Sejs – areal til daginstitution
Køb af Engesvangvej 1a-1b, Kragelund
Køb af Nordre Højmarksvej 27
Køb af Nordre Højmarksvej 29

1.000 kr.
-125
-92
1.097
-58
1.979
2.859
22
25
1.939
13.608
5.138
500
200
27.092

1.375

11
1.386
28.478
1.000 kr.
1.152
-434
-16
336
453
5.441
21
214
-22
335

Køb af Lillehøjvej 23, 8600 Silkeborg
Tværdalsvej, del af matr. Nr. 60an, Sejs (boliger)
Naturstyrelsens areal ved Silkeborg Sø Camping
Børnehuset Søholt, køb af Lindevænget 1-5
ANDET
Energibesparende projekter 2018
Energibesparende projekter 2019
Affaldsopbevaring
Lovpligtig Energimærkning
Brandsikring på Social- og Ældreområdet
Hovedgårdsvej 7, renovering af tagkonstruktion
Ans Skole, Udskiftning af tag
Sejs Skole, Facadevedligeholdelse og solafskærmning
Sølystskolen, Indeklimareguleringer
Vestre Skole, Facadeudskiftning
Virklund Idrætscenter, Renovering af hal
Voelhallen, Udskiftning af gulve mm.
Funder Plejecenter, Vinduesudskiftning
Anlægstilskud Grauballe Forum
Renovering/ombygning af rådhuset bygning C
Bevilling 12 Kommunale ejendomme i alt
Bevilling 16 Tværgående aktiviteter
Landsbyfornyelse 2016 og 2017
Landsbyfornyelse 2016 og 2017
Ramme til erstatningsfaciliteter
Anlægstilskud til Silkeborg Bunkermuseum
Anlægstilskud til Veteranbanen Bryrup-Vrads
Anlægstilskud til Iller Hinderbahn
Anlægstilskud til Silkeborg El og Svæv
Anlægstilskud til Hvinningdal Lokalråd
Anlægstilskud til Horn-Fårvang IF
Anlægstilskud til Ketchercenter Øster Bordingvej
Anlægstilskud til Sminge Sø Kajakklub
Anlægstilskud til Ans IF Søsport
Anlægstilskud til Bryrup Borgerforening
Anlægstilskud til Rampelys
Bevilling 16 Tværgående aktiviteter i alt

669
286
80
25

-419
2.038
1.794
202
7.000
-2.609
-1.155
-914
-352
-2.575
-767
-854
-733
793
551
10.540
1.000 kr.
1.767
-786
1.143
1.660
150
117
104
2.000
98
1.296
180
25
37
996
8.787

Plan- og Vejudvalget
Bevilling 25 Veje
Arbejder for fremmed regning
Rundkørsel Nørreskov Bakke, Eriksborg Allé og Bakkeborg samt ny
stamvej til byggemodningsområde øst for Nørreskov Bakke
Vejanlæg
Nordskovvej - Drewsensvejs østlige forlængelse til Århusvej
Hårupvej, forlægning vest om Hårup
Ny ringvejsbro over Gudenåen - projektering
Rundkørsel Nørreskov bakke, Eriksborg Alle og Bakkeborg samt ny
stamvej til byggemodningsområde øst for Nørreskov Bakke

1.000 kr.
5.743
-5.743
15.599
10.139
113
1361

stamvej til byggemodningsområde øst for Nørreskov Bakke
Erhvervskorridor, vest Bredhøjvej-Kejlstrupvej-Lillehøjvej
Cykelsti Gjessøvej
Cykelsti Gjessøvej
Cykelhandlingsplanen 2017
Cykelstier med medfinansiering 2019
Stitunnel Nordre Højmarksvej (Dalvejen)

-1898
85
1
722
-1075
583
2.409
5.647
-1.500

Standardforbedringer
Projekter affødt af Trafiksikkerhedsplan
Udbygning af Christian 8.s Vej - etape nord og etape syd 2
Forbedringer for kunderne i den kollektive trafik
Modernisering af Resendalvej
Projektering og renovering af Torvet i Silkeborg
Vejbelysning, udskiftning til LED lys
Forbedring af de trafikale forhold på Ansvej
Projektering af renovering af gågaderne i Silkeborg
Ombygning af krydset Viborgvej / Nordre Ringvej
Retablering af Bindslevs Plads Nord og Amaliegade
Signalanlæg ved Julsøvej og Borgdalsvej
Cykelhandlingsplanen - skoleprojekter (skolekatalog)
Bymiljøer 2018
Signalanlæg Kjellerupvej - Silkeborgvej - Haurbakvej (tidl. intelligent
trafikregulering på Viborgvej)
Bymiljøer 2019
Etablering af forbindelsesvej ved Stagehøjvej og signalreguleret kryds
på Nordre Ringvej (Erhvervskorridoren)
Projekter affødt af Trafiksikkerhedsplan 2017
Etablering af vejkryds Viborgvej - Tandskovvej
Bevilling 25 Veje i alt
Bevilling 29
Samlet beløb
Samlet beløb
Samlet beløb
Samlet beløb
Bevilling 29

Planlægning og Byggemodning
for funktion Boligformål
for funktion Bolig og Erhvervsformål
for funktion Erhversformål
for funktion Offentlig formål
Planlægning og Byggemodning i alt

2.752
64
1.843
3
860
-16
455
1.334
269
3.207
-122
1.961
164
2.435
373
165
576
487
1.526
1.771
3.777
56.070
1.000 kr.
7.289
899
11.313
64
19.565

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget
Bevilling 34 Kultur og Fritid
Bynært aktivitetsområde på Skovbakken, Kjellerup
Helhedsplan for Indelukket
Mandskabsbygning Indelukket

1.000 kr.
3
-1.650
4.215
-156

Ekstraordinær vedligeholdelse og mindre nyanlæg 2017
(friluftsstrategi)
Udskiftning af legeredskaber
Ombygning og forbedring af areal ved Søsportens Hus
Ændringer i Jysk Arena samt etablering af udendørs idrætsanlæg
Etablering af Trailcenter og outdoorfaciliteter
Renovering af Østre søbad og nyt Vestre søbad
Forbedring af forhold på Ellingbanen
Danhostel, forbedring af parkeringsforhold og etablering af
cykelparkering
Hal 2 i Buskelund
Hal 2 i Hvinningdal – projektering
Ny hal i Sejs-Svejbæk
Forbedring af adgangsforhold til idrætsanlægget i Skægkær
Kunstgræsbaner
Aktivitetsdæk over motorvejstunnellen
Etablering af Bikepark ved Cirkuspladsen
Kunstgræsbane Gødvad
Lysanlæg Gjessø
Fjernelse af løbebane i Lemming
Bikepark, etablering af arealer og faciliteter
Hal 2, multihus og sale i Gødvad
Perronteatret
Nyindretning af De Små Fisk
Udstillingssted billedkunst
Lunden, optimering af bygning
Etablering af Ungekulturhuset
Nordre Fælleshus
Bevilling 34 Kultur og Fritid i alt

20
131
-7
540
5.998
-1.875
11.995
7
1.244
440
12.319
-2
14.000
23
769
-600
147
-158
-2.106
-136
200
888
28.994
-717
-3
4.275
-2.225
4.998
620
135
1.470
83.796

Børne- og Ungeudvalget
Bevilling 41 Skoler
Dybkærskolen, istand-sættelse og midlertidig kapacitetsudvidelse
Ny Dybkærskolen, projektering og etablering
Funder-Kragelund Skole, afdeling Funder, byggeprogram til
anlægsprojekt
Funder-Kragelund Skole, afdeling Kragelund, renovering
Ulvedalskolen, renovering af trivselscenter
Trekløverskolen, afdeling Kjellerup, modernisering
Hvinningdalskolens SFO, indretning af legeplads
Hvinningdalskolens SFO, Erstatningsbyggeri for Troldebusken
Alderslyst Ungdomsklub, etablering
Projektering af ny hovedtandklinik
Bevilling 41 Skoler i alt

1.000 kr.
1.010
-732
259
-46
37
4.638
232
1.851
1.168
800
9.217

Bevilling 43 Dagpleje og Daginstitutioner
Kjellerup, renovering
Daginstitutionsbyggeri i Kjellerup
Funder Børnehus, etape 2
Funder Børnehus, Midlertidige pladser 2019
Eleverhøjen, udvidelse og modernisering
Børnehuset Nørrevænget (tidligere Blæksprutten), ombygning og
etablering af 40 nye pladser
Ny daginstitution i Sejs-Svejbæk
Virklund Børnehave, tilbygning med 20 nye vuggestuepladser
Troldehøjen, tilbygning af 25 nye pladser
Pulje til bygningsmæssige ændringer 2019
Fleksibel ordning med udegruppe
Pulje til renovering i forbindelse med lovkrav og pålæg i 2019
Bevilling 43 Dagpleje og Daginstitutioner i alt
Bevilling 45 Børn og unge med særlige behov
Velfærds- og digitaliseringsudvikling på Solbo
Bevilling 45 Børn og unge med særlige behov i alt

1.000 kr.
929
384
15
2.075
11.436
6.453
32
2.790
4.139
3.508
1.240
891
33.892
1.000 kr.
5
5

Socialudvalget
Bevilling 53 Socialområdet
Etablering af Forsorgshjemmet Tulipanvej 100, 8600 Silkeborg
Nyt Socialpsykiatrisk botilbud og Puls Bo på Ballelund
(Autismetilbuddet og Botilbuddet H.C. Branners Vej)
Projektering og etablering af botilbud for udviklingshæmmede,
Nylandsvej 14-16, 8600 Silkeborg (Botilbuddet Alderslyst)
Diverse aktivitetsændringer af bygninger 2018-2019
Velfærdsteknologi 2019
Bevilling 53 Socialområdet i alt

1.000 kr.
5.856
186
7.599
882
-1060
99
13.562

Socialudvalget
Bevilling 73 Sundhed og Ældre
Fårvang Ældrecenter, ombygning af servicearealer
Fårvang Ældrecenter, ombygning af ældreboliger
ID-lock låsesystemer, Karolinelundcentret (527121-23)
Mindre bygningsmæssige arbejder – palliationspladser på
Fuglemosen
Udvikling af udearealerne på plejecentrene
Bevilling 73 i alt

4.280
5.217
-843
500
2.700
11.854

Klima- og Miljøudvalget
Bevilling 81 Natur og Miljø
Rågekampagne 2017-2019
Undersøgelse og planlægning af sti ved Gubsø
Projekter i Gudenåens opland
Istandsættelse af Kjellerupbanestien
Naturgenopretningsprojekt for mose i Kærsgård Plantage

1.000 kr.
31
596
1.033
670
192

Them Bavnehøj, istandsættelse af tårnet, bedre adgangsforhold mv.
Naturopretning i Vrads og Sepstrup området
Renovering af trækstien, 3. etape
Kortlægning og naturprojekter for bilag IV-arter 2019
Naturgenopretningsprojekt for Stenholt Mose
Realisering af projekter i Natura 2000-planerne, 2. planperiode 2018

200
362
1.517
300
-1.619
3.289
1.759

Vand- og Klimaplan
Opmåling af vandløb 2019
Bevilling 81 Natur og Miljø i alt

228
1.174
9.732

Overførsel fra drift til anlæg

1.000 kr.

Fra bevilling 12 Kommnale ejendomme, drift til bevilling 43 Dagpleje
og daginstitutioner, Anlæg
Fra beviling 43 Dagpleje og daginstitutioner, drift til bevilling 43
Dagpleje og daginstitutioner, anlæg
I alt

1.000
2.077
3.077

5 Godkendelse af overførsel af budgetbeløb fra 2019 til
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29 Planlægning og byggemodning

Anlægsarbejde

Forsalg til overførsel
af rådighedsbeløb

til 2020
00.22.02 BOLIGFORMÅL MV. (001050-001499)

001050
Resdal Bakke
001244
Romervej, Grauballe, 1. etape
001405
Romervej - etape 2
001411
Gødvad Enge
0014146
Grunde Raumavej

1.000

619.000

-1.000

-131.000

0

001416
Sikavej, Ans

1.526.000

001417
(00.22.02 + boligveje)Astrid Lindgrensvej (Løvehjertevej,
Tvebaksvej, Jonatansvej og Balle Bygade)

2.371.000

001417
(02.28.22 Stamvej)Astrid Lindgrensvej (Løvehjertevej, Tvebaksvej,
Jonatansvej og Balle Bygade)
001417
(02.22.03) Astrid Lindgrensvej (Løvehjertevej, Tvebaksvej,
Jonatansvej og Balle Bygade)
001418
Smedebakken, Them
001419
Frisholmsparken etape 2
001420
(00.22.02) 4 grunde på Marienlundsvej
001420
(02.28.22 - stamvej)4 grunde på Marienlundsvej

1.486.000
-2.249.000
580.000
-535.000
394.000

001421
Gudenåskrænten
001421
(02.22.03)Gudenåskrænten
001422
Nylandsvej 49, Fårvang
001423
(00.22.02 + boligveje)Astrid Lindgrens Vej, etape 1 del II

124.000
255.000
-300.000
123.000
-516.000

001423
(02.28.22 Stamvej)Astrid Lindgrens Vej, etape 1 del II
001423
(02.22.03) Astrid Lindgrens Vej, etape 1 del II

2.617.000
-6.500.000

001424
Planetvej, Gjessø

3.726.000

001425
Dalvejen 34, Silkeborg

1.247.000

001426
Agertoften, Kjellerup

2.452.000

Samlet for Boligformål

7.289.000

BOLIGFORMÅL OG ERHVERVSFORMÅL

Forundersøgelser af kommunale byggemodninger 2019

899.000

Samlet for Bolig og Erhvervsformål

899.000

00.22.03 ERHVERVSFORMÅL
001713
Industrivej (syd for), Kjellerup
001718
Ternevej, Sorring
001724
Fabriksvej,Kjellerup
001725
Hårup Østervej,Hårup
001726
Erhvervsområde nord for F.L. Smidtsvej
001726
(2.28.22)Stamvej i erhvervsområde nord for F. L. Smidtsvej

-325.000

3.000
50.000

0
1.923.000

001726
(2.22.03) Byggemodning af erhvervsområde nord for F.L. Smidtsvej

3.099.000
-3.099.000

001750
Færdiggørelse af Dybkærcentret, 1. etape (erhvervsformål)
001753
Nyt erhvervsområde i Funder (Skærskovgårdsvej)
001753
(2.28.22)Udvidelse af Skærskovvej (stamvej til Skærskovgårdsvej)

-48.000
1.850.000
-31.000

001755
Erhvervsport Hårup, 1. etape (Neptunvej)

0

001756
Forlængelse af Hårup Tværvej

0

001757
Kejlstrup Tværvej, Kejlstrup vest, etape 1
001758
Vestre Højmarksvej, Funder
001759
Højgårdsvej, Thorning
Samlet for Erhvervsformål

873.000
7.018.000

0
11.313.000

00.22.04 Offentlige formål
Areal af Gødvad Bygade 2B

0

Gødvad Bygade, 2. etape (Gødvadhøjen, 2, etape)

64.000

Samlet for Offentlig formål

64.000

19.565.000

9 Godkendelse af anlægsbevilling for adgangsvej til
Vestergades Børnehus
9.1 - Bilag: Bilag 1 - anlægsoverslag
DokumentID: 8347416

5. marts 2020

Udearbejdet af Sweco og Staben Ejendomme
Sagsbehandler: Liv Malskær, DR10047

Adgangsvej til Vestergades Børnehus i Kjellerup fra Fuglemosevej
Anlægsoverslag
Vejadgang mod nord fra Fuglemosevej, renovering

Kr.

275.000

Justeringer og lukning af tunnel, herunder ny flugtvej

Kr.

180.000

Ny vejadgang hvor der nu er rampe

Kr.

525.000

Diverse ændringer af vejanlæg over P-pladser, nyt fortov

Kr.

350.000

Grønt hegn mellem Fuglemosen og vejen

Kr.

80.000

Byggepladsomkostninger

Kr.

125.000

Andre og uforudseelige udgifter ca. 25%

Kr.

380.000

Rådgivning og administration inkl. tilsyn

Kr.

275.000

Samlet anlægsudgift ekskl. moms

Kr.

Ca. 2.190.000

bag eksisterende større træer inkl. belysning mv.

Anlægsoverslag
Der er i nedenstående overslag regnet med asfalt i ca. 10 cm tykkelse, stabilt grus og bundsikringssand ved
anlæg af nye veje. Dette svarer til en trafikmængde på op til 75 lastbiler pr. døgn (antallet af personbiler
betyder intet, og der skelnes mellem max 1 lastbil pr. døgn og op til 75). For at forstærke eksisterende
asfaltbelægninger er der indregnet afrømning af eksisterende asfalt og udlægning af ny asfalt. Der er ikke
indregnet udgifter til at udføre udskiftning af blød bund eller til at bortskaffe forurenet jord i overslagene.
Dette forventes ikke at være aktuelt, da der generelt kun arbejdes på eksisterende befæstede arealer. Der
er ikke i nærværende overslag indeholdt udgifter til evt. ændringer af eksisterende ledningsanlæg som
afvanding, herunder øget bassinkapacitet, el og fjernvarme. Det betyder f.eks., at der er forventet mulighed
for at tilslutte ny vejbelysning til de eksisterende master. Der er heller ikke indregnet etablering af en,
måske nødvendig, større vandledning til en fremtidig brandhane i forbindelse med etableringen af den nye
institution. Det er for alle forslag forudsat, at etablering af den i løsningsskitserne viste P-plads til
institutionen sker som en del af byggeprojektet, som derfor skal være tilpasset til den valgte trafikale
løsning.

Løsningsforslag
Forslaget omfatter, set fra Fuglemosevej, at adgangen sker via anvendelse af den eksisterende asfalterede
vejadgang med ca. 8 m kørebanebredde. Her regnes der etableret et nyt fortov inkl. belysning, der foreslås
placeret bag rækken af eksisterende større træer. Fortovet føres frem til sti – fortov langs nordsiden af det
kommunale plejehjem. Stien bliver genanvendt og tilsluttes til den fremtidige institution. Ved at placere det
ny fortov bagved de større træer, kan det undgås at skulle fælde disse.
Ud fra besigtigelsen på stedet er det vurderet, at der den første vejstrækning fra Fuglemosevej ind til
parkeringspladserne er i en tilstand, der nødvendiggør, at den nuværende asfaltbelægning skiftes ud. Der
er regnet med etablering af nyt fortov. Da kantstenene på denne strækning er beton, er disse også regnet

5. marts 2020

Udearbejdet af Sweco og Staben Ejendomme
Sagsbehandler: Liv Malskær, DR10047

udskiftet. Overslaget er udarbejdet ud fra en forudsætning om, at den nuværende tunnel kan lukkes samt
rampen ned til denne kan opbrydes. Der skal således etableres en ny vej ovenpå den nuværende rampe –
tunnel. Der er indregnet en mindre tilpasning af tunnelkonstruktionen og lukning af denne samt en
opbrydning af belægningen i rampen til bund af tunnel. Der er indregnet mindre ombygning af
vejtilslutningerne både internt og mod Fuglemosevej. Dette er indregnet af hensyn til en sikring af, at der er
gode adgangsforhold for lastbil – renovationsbiler frem til den nye institution, hvor de eksisterende veje
også indgår som en del af P-arealerne.
Sweco ser denne løsning, som den bedste, da den umiddelbart giver de mest velegnede adgangsforhold ud
fra en trafikal vurdering.
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Redegørelse vedrørende Lokalplan 11-021, Silkeborg Kommune
”Etageboliger ved Lupinvej i Alderslyst”

Aarhus d.4.10. 2019

I lokalplan 11-021 Etageboliger ved Lupinvej i Alderslyst beskrives 1 parkeringsplads pr. boenhed,
dvs 96 parkeringspladser til i alt 96 lejligheder. Dermed er det en ændring i forhold til Silkeborg
Kommunes parkeringsnorm.

I det fremtidige projekt for lokalområdet er bebyggelsens gårdrum prioriteret som et grønt
opholds- og samlingsareal, friholdt for parkering. Denne disponering har fokus på at samle
fælles- og opholdsarealerne, skærme dem mod de tilstødende veje og give dem nærheder til
boliger og boligernes indgange. Parkering i konstruktion vil i høj grad fordyre projektet og de
enkelte boliger, øge projektets kompleksitet og dermed gøre projektet urentabelt.
Parkering placeres derfor i terræn mod Lupinvej i støjbelastet areal og mod intern vej i vestligt
skel. Det vil sikre muldlag til træbeplantning og LAR i det grønne gårdrum, som ville være
økonomisk og konstruktivt meget tungt at etablere over parkeringskælder, samt visuel kontakt
til beboernes parkerede biler som tryghedsskabende og kriminalpræventiv foranstaltning.
Lokalplanområdet er busbetjent med busstoppesteder for to busruter, bus 8 og bus 12,
umiddelbart ved den fremtidige bebyggelse på Kejlstrupvej og på Lupinvej. Desuden er området
beliggende inden for 500 meters afstand til daginstitution, kirke, skole og indkøbsmuligheder i
Borgergade. Det forudsættes derfor at beboere i den fremtidige bebyggelse med rimelighed vil
kunne klare sig med én bil per bolig og vil kunne støtte sig til mikromobilitet og offentlig
transport. Vi mener at dette indskriver sig i Silkeborg Kommunes vision om at arbejde mod CO2neutralitet 2030, samt generelle retningslinjer for bedre udnyttelse af byens parkeringsarealer.

Med venlig hilsen,

Karsten Sinning
Associeret • Teamleder • Arkitekt MAA
AART architects

04.10.2019
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1.0 SKOLECHEFENS FORORD
Kære læser
Det er med glæde, at jeg hermed kan præsentere kvalitetsrapporten 2018/19 for Silkeborg
Kommunes folkeskoler. Kvalitetsrapporten er et centralt og værdifuldt redskab, som giver os
et overordnet billede af, hvordan det går med elevernes læring og trivsel på skolerne i
kommunen. Rapporten følger op på, hvordan vi lykkes med at opnå nationale og kommunale
mål på skoleområdet. Kvalitetsrapporten synliggør således den kvalitet, som skolerne leverer
på udvalgte områder, og den gør os klogere på, hvad vi lykkes med, og hvor vi har behov for
at forbedre os i forhold til disse områder. I samme åndedrag er det væsentligt at understrege,
at der som supplement til den kommunale kvalitetsrapport findes kvalitetsrapporter for de
enkelte skoler, hvor ledelse og skolebestyrelse går tættere på de enkelte skolers arbejde og
præstationer i forhold til elevernes læring og trivsel.
Kvalitetsrapporten er ikke et dokument, hvor vi kan finde svar og konklusioner på alle
spørgsmål vedrørende elevernes læring og trivsel. Men den kan hjælpe os til at stille os selv og
hinanden en række relevante spørgsmål, så vi ad den vej kan blive klogere på, hvordan vi kan
kvalificere vores arbejde til gavn for elevernes læring og trivsel.
Resultaterne i denne kvalitetsrapport viser, at vi generelt set gør det godt i Silkeborg. Vores
faglige niveau følger landstallene, og på mange parametre ligger vi over landstallene. I tråd
med tidligere resultater viser også denne rapport, at eleverne især inden for matematik klarer
sig rigtig godt. Jeg ser dog med bekymring på, at der de seneste år, på trods af de fine
resultater, har været faldende præstationer i dansk læsning.
Resultaterne viser desuden, at størstedelen af eleverne i Silkeborg trives. Dog har der generelt
været et fald i andelen af elever i høj trivsel. Udover at have øje for de elever, som ikke er i
trivsel, er der tilsyneladende også behov for et særligt fokus på at understøtte en positiv
udvikling af elevernes høje trivsel.
Ud over at dokumentere det vi lykkes med, er rapporten også et redskab til at afdække en
række områder, hvor vi skal forbedre os. Et spørgsmål man kan stille sig i denne
sammenhæng er: ‘Vi gør det godt – men gør vi det godt nok?’. Kan vi i en kommune som
Silkeborg stille os tilfredse med at følge landstallet, eller bør vi i forhold til vores
socioøkonomiske grundlag præstere bedre og sikre en positiv udvikling?
Jeg hæfter mig derfor konkret ved, at vi skal have opmærksomhed på en række områder.
Jeg ser det som afgørende, at vi styrker vores folkeskoler, så alle elever oplever sig inkluderet
og i udvikling. Det ligger mig derfor meget på sinde, at vi skal have løst udfordringen med den
stigende segregering af elever til specialtilbud, så flere elever kan forblive i nærmiljøet. Dette
kræver en skærpet opmærksomhed på udvikling af fleksible inkluderende læringsmiljøer og
praksisnær kompetenceudvikling af pædagoger og lærere i folkeskolen. I denne sammenhæng
har det tværfaglige samarbejde, de centrale supportfunktioner og det lokale samarbejde med
forældrene en stor betydning.
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Vi skal have en skærpet opmærksomhed på at forbedre læseindsatsen generelt, og især for
eleverne i overgangen mellem indskolingen og mellemtrinnet.
Jeg hæfter mig også ved, at resultaterne i forhold til elevernes kompetencer og motivation til
at tage en ungdomsuddannelse umiddelbart tyder på, at den nuværende kommunale indsats
ser ud til at bære frugt. Der er dog fortsat behov for at fastholde opmærksomheden på den
tværsektorielle indsats på dette område.
Dette er de opmærksomhedspunkter, som på baggrund af kvalitetsrapporten kræver vores
fokus de kommende år for, at vi som skolevæsen kan understøtte, at alle elever, uanset
hvilken skole man går på, får de bedst mulige vilkår for læring og trivsel.
For at lykkes med en positiv udvikling i forhold til de tre nævnte opmærksomhedspunkter og
den komplekse opgave det er at levere god pædagogisk praksis for alle børn og unge, har vi
brug for skoler med en høj grad af professionel kapital. Det forudsætter kompetente og
engagerede pædagogiske medarbejdere og ledere, der anvender deres professionelle
dømmekraft i praksis.
Derfor skal vi fortsætte arbejdet med de professionelle læringsfællesskaber, som udgør den
tænkning og ramme, der giver samarbejdet den karakter, der skal til for at styrke arbejdet
med børnenes læring og trivsel.
På baggrund af den kommunale kvalitetsrapport og skolernes egne rapporter vil vi her i foråret
gennemføre læringssamtaler mellem Skoleafdelingen og de enkelte skoler. I forbindelse med
samtalerne opstiller skolerne egne mål og fokuspunkter, og de udarbejder efterfølgende en
lokal udviklingsplan.
Med afsæt i den kommunale kvalitetsrapport og læringssamtalerne vil Skoleafdelingen have
fokus på, hvilke indsatser der skal fastholdes, om nogle indsatser skal afsluttes, og i hvilket
omfang, der skal iværksættes nye initiativer for at sikre en positiv udvikling af de kommunale
opmærksomhedspunkter.
Kommunens videncentre og skoleafdelingens konsulenter vil spille en central rolle i arbejdet
med de kommunale opmærksomhedspunkter og i at understøtte skolerne i arbejdet med deres
fokusområder. Hertil vil flere indsatser ske i et samarbejde med eksterne samarbejdspartnere,
som professionshøjskolerne.
Afslutningsvist vil jeg gerne benytte offentliggørelsen af denne kvalitetsrapport som anledning
til at takke for den meget store og vigtige indsats, som medarbejdere og ledere i kommunens
skoler hver dag yder i forhold til de børn og unge, hvis læring og trivsel vi har ansvaret for.
Rigtig god læselyst!

Thomas Born Smidt
Skolechef
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2.0 INDLEDNING
Kvalitetsrapporterne i Silkeborg kommune er et centralt og værdifuldt redskab, som tegner et
billede af, hvordan det går med elevernes læring og trivsel på de enkelte skoler lokalt og det
samlede skolevæsen kommunalt.
Denne rapport er den kommunale kvalitetsrapport, som omfatter data fra 24 folkeskoler samt
1 ungdomsskole. Foruden nærværende kommunale kvalitetsrapport udarbejder skolerne lokale
kvalitetsrapporter, som bliver tilgængelige på skolernes hjemmesider.
Kvalitetsrapporterne for skoleåret 2018/19 bruges som et aktivt dialogredskab mellem
Skoleafdelingen, den enkelte skole og i dialogen mellem skoleledelsen og medarbejderne.
Fokus i kvalitetsrapporterne og de efterfølgende dialoger er rettet mod progressionen, som er
de fremskridt, der sker for de enkelte årgange og dermed skolerne år efter år.
Kvalitetsrapporten udarbejdes hvert andet år.
Med folkeskolereformen er intentionen, at mest mulig opmærksomhed rettes mod elevernes
læring og trivsel. Hensigten med reformen er, at alle elever skal blive så dygtige, som de kan,
og at alle elever skal trives. Derfor er resultaterne i den kommunale kvalitetsrapport rettet
mod disse mål.

2.1 Læsevejledning
Dette afsnit giver et overblik over indholdet i kvalitetsrapportens hovedafsnit.
I afsnit 2.2 og 2.3 præsenteres rammerne for arbejdet med kvalitet på skoleområdet i
Silkeborg Kommune, herunder de tre lærings- og udviklingsmål. Desuden findes informationer
vedrørende datagrundlaget for kvalitetsrapporten.
I afsnit ”3.0 Sammenfattende helhedsvurdering” fremlægges konklusioner på baggrund af data
i kvalitetsrapporten. De tre lærings-og udviklingsmål danner rammen om konklusionernes
opbygning. Hertil findes afsnittet ”3.5 Sammenfattende konklusion”, som fokuserer på de
opmærksomhedspunkter, der kan uddrages på baggrund af resultater fra data.
I afsnit 4.0 til og med 7.0 præsenteres data vedrørende ”Rammebetingelser”, ”Elevernes
læring og udvikling”, ”Overgange til ungdomsuddannelse” og ”Elevernes Trivsel”.
I afsnit ”8.0 Opfølgning og tilbageblik på kvalitetsrapporten 16/17” beskrives, hvilke konkrete
indsatser der er blevet arbejdet med på baggrund af opmærksomhedspunkter fra
kvalitetsrapporten 16/17.
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2.2 Rammerne for arbejdet med kvalitet på skoleområdet
Lærings- og Trivselspolitik 2021 for skolerne i Silkeborg udgør den overordnede ramme og
udstikker retningen for udviklingen af skoleområdet som helhed og for de enkelte skoler. Med
afsæt i Lærings- og Trivselspolitikken og de nationale mål for folkeskolen er der i Silkeborg
Kommune opstillet tre lærings- og udviklingsmål1:
▪
▪
▪

Skolens læringsmiljøer sikrer børns ret til at udfolde egne faglige, personlige og
relationelle potentialer.
Skolens læringsmiljøer sikrer børns ret til at indgå i fællesskaber.
Skolens læringsmiljøer sikrer praksis, der bygger på viden og udvikling af viden.

De tre lærings- og udviklingsmål er opdelt i underliggende delmål med målbare indikatorer,
der trækker på data fra forskellige kilder. Kvalitetsrapporten 2018-19 følger op på, hvordan
det samlede skoleområde i Silkeborg har præsteret i forhold til disse mål med afsæt i
kommunale og nationale måltal samt kvalitative data vedrørende den kommunale indsats
”Styrkelse af Professionel Kapital igennem udvikling af professionelle læringsfællesskaber”
(PK PLF) (se afsnit 2.3 om datagrundlag).
Med afsæt i den kommunale kvalitetsrapport og den enkelte skoles kvalitetsrapport
gennemfører skolechefen og områdelederne læringssamtaler med den enkelte skole i foråret
2020, hvorefter der udarbejdes en udviklingsplan for den enkelte skole. Samtalerne er
strukturerede samtaler, der fokuserer på skolernes fremadrettede tiltag og progression.
Skolechefen og områdelederne afholder opfølgende læringssamtaler med skolerne i foråret
2021.
Figur 1: Sammenhæng mellem skolernes udviklingsplaner, kommunale - og nationale mål
Udviklingsplaner for den
enkelte skole
Udvalgsmål på tværs af
børne-ungeområdet
Lærings- og
udviklingsmål vedtaget
af BUU
Kommunal Lærings- og
Trivselspolitik
Nationalt niveau -de 3
nationale mål og
Folkeskoleloven

Note: Figuren illustrerer, hvilken kontekst de enkelte skolers udviklingsplaner er indlejret i.

1

Lærings- og udviklingsmålene blev godkendt af Børne- og Ungeudvalget den 7. oktober 2014

5

Kvalitetsrapport

2018/19

Silkeborg Kommune

2.3 Datagrundlag
Den kommunale kvalitetsrapport indeholder en lang række forskellige data (se figur 2). De
primære datakilder er:
▪ Undervisningsministeriets ledelsesinformationssystem (LIS) – indeholder data om alle
de obligatoriske indikatorer i kvalitetsrapporten samt en række supplerende data.
▪ Kommunale kvalitative data – indeholder data vedrørende den kommunale indsats
”Professionel kapital og professionelle læringsfællesskaber” (PLF)
2.3.1 Særligt om offentliggørelse af resultater fra de nationale test
Det følger af vejledningen om anvendelsen af de nationale test, at de konkrete resultater fra
testene er fortrolige og ikke må offentliggøres. Det er således kun tilladt at offentliggøre: 1)
Om kommunen eller enkelte skoler indfrier de nationale måltal, og 2) kommunens og
skolernes udvikling i forhold til resultaterne fra tidligere år.
Hver enkelt skole har adgang til egne resultater og kan således følge, hvordan skolen klarer
sig i de enkelte fag. Silkeborg Kommune får desuden en oversigt over resultaterne for
kommunens skoler. Oversigten bruges til at vurdere, om der er behov for at styrke indsatsen
på bestemte skoler. Byrådets medlemmer orienteres, i forbindelse med byrådsbehandlingen af
kvalitetsrapporten, om oversigten.
I den kommunale kvalitetsrapport refereres der i visse tilfælde til de bagvedliggende resultater
for at præcisere og nuancere angivelsen af graden af resultatindfrielse på de nationale
målsætninger. Dette sker dog på en måde, som ikke offentliggør konkrete resultater og ikke
på anden vis er i strid med retningslinjerne for anvendelsen af de nationale test.
Figur 2: Overblik over indikatorer (data) til Kvalitetsrapporten
Afgangskarakterer
for 9. årgang,
socioøkonomisk
reference

Overgange til
ungdomsuddannelser

Tallene er offentligt
tilgængelige

Tallene er offentligt
tilgængelige (fra LIS)

( fra LIS)
Nationale test

Trivselsmålinger,
fravær

Disse tal er ikke
offentligt tilgængelige

Tallene er offentlig
tilgængelige (fra LIS)

( fra LIS)

Data om PLF
(kommunale data)

Data til kvalitetsrapporten
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Figur 3: Sammenhængen mellem lærings- og udviklingsmål og indikatorer (data)
Mål

Delmål

Indikator

Børnene udfolder deres faglige
potentialer

LIS-tal (socioøkonomisk reference,
nationale test, karakterer, overgange
til ungdomsuddannelse og
uddannelsesstatus)

Børnene udfolder deres personlige
og relationelle potentialer

LIS-tal (trivselsmålinger og fravær)

Elevernes trivsel skal øges

LIS-tal (trivselsmålinger og fravær)

Skolen danner rammen for
inkluderende læringsmiljøer

LIS-tal (trivselsmålinger,
inklusionsgrad, fravær)

Skolen mindsker betydningen af
social baggrund

LIS-tal (socioøkonomisk reference,
uddannelsesstatus,
uddannelsesparathed)

Skolernes læringsmiljøer sikrer
børns ret til at udfolde egne faglige,
personlige og relationelle potentialer

Skolernes læringsmiljøer sikrer
børns ret til at indgå i fællesskaber

LIS-tal (lærernes
kompetencedækning)
Skolens praksis er baseret på
viden

Skolernes læringsmiljøer sikrer
praksis, der bygger på viden og
udvikling af viden

Skolens praksis generer ny viden

Organisering omkring
læringsmiljøerne understøtter en
praksis, der bygger på og udvikler
viden
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3.0 SAMMENFATTENDE
HELHEDSVURDERING
I dette afsnit præsenteres den sammenfattende helhedsvurdering af kvaliteten i Silkeborg
Kommunes folkeskoler på udvalgte parametre. Vurderingen fokuserer på målopfyldelse og
progression i forhold til de tre overordnede kommunale mål på området, som også indeholder
de nationale mål.
På baggrund af den samlede mængde data, som præsenteres i kvalitetsrapporten samt viden
og data omkring den fælles kommunale indsats ”Professionel Kapital og professionelle
læringsfællesskaber (PK PLF)”, oplistes i nedenstående de væsentligste konklusioner om
kvaliteten i folkeskolerne.

3.1 Skolens læringsmiljøer sikrer børns ret til at udfolde egne faglige,
personlige og relationelle potentialer
Nationale test
• Det kan konstateres, at skolerne i Silkeborg Kommune generelt ligger over landstallet i
matematik og fortsat formår at fastholde en positiv udvikling.
•

Det skal bemærkes, at der generelt i Silkeborg Kommune fortsat er en udfordring i
dansk læsning i overgangen fra 2.-4. klasse. Samme udfordring ses på landsplan.
Samtidig kan det konstateres, at skolerne i Silkeborg Kommune generelt formår at løfte
niveauet i dansk læsning fra 6.-8. klasse. Dette i en grad så Silkeborg kommune i
8. klasse ligger over landstallet.

▪

De faglige resultater (nationale test) for skolerne i Silkeborg Kommune viser, at
skolerne ikke til fulde har nået den nationale målsætning om, at 80 % af eleverne skal
være gode til dansk læsning og matematik. Men generelt ligger Silkeborg over
resultatet på landsplan.
Én ud af fire årgange i Silkeborg kommune indfrier i 18/19 målsætningen for dansk
o dansk læsning i 8. klasse
Alle tre årgange i Silkeborg Kommune indfrier i 18/19 målsætningen for matematik
o matematik i 3. klasse
o matematik i 6. klasse
o matematik i 8. klasse

▪

På 1 ud af 3 årgange i 18/19 opnår Silkeborg Kommune målsætningen om en stigning i
andelen af elever med ’fremragende’ resultater i dansk læsning.
For 2 ud af 3 årgange i 18/19 opnår Silkeborg Kommune målsætningen om en stigning
i andelen af elever med ’fremragende’ resultater i matematik.
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På 2 ud af 3 årgange i 18/19 opnår Silkeborg kommune ikke målsætningen om et fald i
andelen af elever med ’dårlige’ resultater i dansk læsning.
For alle tre årgange opnås et fald i andelen af elever med ’dårlige’ resultater i
matematik.

Folkeskolens prøver
▪ Karaktergennemsnittet ved afgangsprøverne i Silkeborg ligger generelt over landstallet,
og i særlig grad i matematik. Hertil har der i matematik og de bundne prøver været en
stigning over de sidste 3 år.
▪

Der er forskelle mellem drenge og piger særligt i dansk, hvor pigerne scorer markant
højere end drengene, mens drengene klarer sig en anelse bedre end pigerne i
matematik. Denne tendens afspejler tendensen på landsplan, dog er forskellene mindre
i Silkeborg end på landsplan.

▪

Silkeborg Kommune indfrier i 18/19 ikke målsætningen om, at alle elever skal have
mindst 02 i dansk og matematik. Dog ligger Silkeborg over landstallet.

Socioøkonomisk reference
▪ 10 ud af 17 overbygningsskoler ligger over den socioøkonomiske reference.
Overgang til ungdomsuddannelse
▪ Silkeborg Kommune er fortsat et stykke fra at indfri ”Ungemålsætningen” om, at 90 %
af en årgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse i 2030 (Aftale om bedre veje til
uddannelse og job)2. Det skal bemærkes, at der har været en stigning i andelen af
elever fra Silkeborg, som forventes at afslutte en ungdomsuddannelse inden for 6 år.
Silkeborg Kommune er således i positiv udvikling på vej mod målet.
▪

Eleverne i Silkeborg Kommune er længere tid om at komme i gang med en
ungdomsuddannelse end eleverne i resten af landet, og der ses et fald i andelen af
elever, som er i gang med en ungdomsuddannelse efter henholdsvis 3 og 15 måneder.

▪

Af de elever, som tager en ungdomsuddannelse inden for 6 år efter afsluttet 9. klasse,
vælger en overvejende andel en gymnasial uddannelse. Dog ses en stigning i andelen
af elever, som forventes af færdiggøre en erhvervsfaglig uddannelse.

3.2 Skolens læringsmiljøer sikrer børns ret til at indgå i fællesskaber
Trivsel
▪ Generelt ligger trivslen hos 0.-3. årgang i Silkeborg kommune på niveau med resten af
landet. Dog er der sket et fald i andelen af elever med høj trivsel. Desuden oplever en
stor andel af eleverne i indskolingen ikke, at de har indflydelse på indholdet af
undervisningen.
Regeringen (Venstre, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti,
Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Alternativet og Enhedslisten
13. oktober 2017: Aftale om bedre veje til uddannelse og job
2
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Generelt ligger trivslen for 4.-9. klasse på niveau med resten af landet. Dog er der sket
et fald i andelen af elever med høj trivsel. Eleverne vurderer deres sociale trivsel
højest, mens støtte og inspiration vurderes lavest.

Inklusion
▪ Segregeringsgraden er steget gennem de sidste tre år.
▪

Inklusionsgraden ligger på 96 % i 18/19.

Elevfravær
▪ Det gennemsnitlige fravær for eleverne i Silkeborg kommune ligger under
gennemsnittet på landsplan, men der er samtidig en mindre stigning i det samlede
fravær.

3.3 Skolens læringsmiljøer sikrer praksis der bygger på viden og
udvikling af viden
Kompetencedækning
▪ Silkeborg Kommune har en positiv udvikling mod målet om kompetencedækning på
90 % i 2021. Hertil ligger Silkeborg på niveau med landstallet.
Den kommunale indsats ”Professionel kapital og professionelle læringsfællesskaber”
(PLF)
▪ Fra skoleåret 2018/19 har alle pædagogiske medarbejdere på skolerne deltaget i lokale
kompetenceudviklingsforløb med henblik på udviklingen af skolens professionelle
læringsfællesskaber (med undtagelse af to skoler, der først er gået i gang ved
begyndelsen af skoleåret 2019/20). Det betyder således, at alle skoler med deres
pædagogiske medarbejdere og ledere er involveret i styrkelsen af den professionelle
kapital gennem udviklingen af professionelle læringsfællesskaber.
▪

På alle skoler er der uddannet et antal PLF-ressourcepersoner, der har til opgave at
understøtte udviklingen på egen skole i samarbejde med ledelsen. Der er sammenlagt
uddannet 98 ressourcepersoner.

▪

Skolerne har, i samarbejde med VIA, udarbejdet egne planer for, hvordan de ønsker at
udviklingen skal foregå på deres skole (læs afsnit i skolernes rapporter). Det skal
påpeges, at skolerne er forskellige steder i arbejdet med professionelle
læringsfællesskaber.

3.4

Økonomi

▪

Udgiften pr elev i 18/19 var 64.340 kr. Dette er en stigning på 2.354 kr. pr elev i
forhold til 16/17, hvor udgiften var 61.986 kr.

▪

Silkeborg Kommune ligger i 18/19 7.125 kr. under landstallet i udgifter pr. elev.
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Sammenfattende konklusion

På baggrund af ovenstående konklusioner kan det konstateres, at skolerne i Silkeborg generelt
klarer sig godt, når man vurderer dem på baggrund af de faglige resultater, som eleverne
opnår – både afgangskarakterer og nationale test.
Det skal bemærkes, at der på mange kvalitetsparametre er store forskelle mellem skolerne, og
der er behov for at igangsætte initiativer på de skoler, som ikke klarer sig som forventet.
Områdelederne aftaler løbende indsatser med skolelederne, hvorefter skoleafdelingen
understøtter skolernes arbejde med disse indsatser.
Det er et opmærksomhedspunkt, at der i Silkeborg Kommune fortsat er en udfordring i
overgangen fra 2.-4. klasse i forhold til resultater i dansk læsning. Denne udfordring har de
seneste 6 år været et opmærksomhedspunkt på baggrund af resultaterne i
kvalitetsrapporterne. Dette har tydeligvis ikke medført den ønskede positive udvikling, hvorfor
resultaterne kalder på en skærpet kommunal opmærksomhed på læseindsatsen i overgangen
fra indskoling til mellemtrin.
Elevernes trivsel ligger generelt på niveau med landstallet, men der har været et fald i andelen
af elever med høj trivsel. Resultaterne indikerer således et behov for et særligt fokus på at
understøtte en positiv udvikling af elevernes høje trivsel.
Desuden er et centralt opmærksomhedspunkt, at segregeringsgraden i Silkeborg Kommune
har været stigende de sidste tre år. Et væsentligt element i at sikre det kommunale mål om at
etablere læringsmiljøer, der sikrer alle elevers ret til at indgå i fællesskaber, er at skabe
pædagogiske rammer, så flest mulige elever kan inkluderes i den almene folkeskole. Dette
betyder, at Silkeborg Kommune har en målsætning om, at inklusionsgraden skal stige og
segregeringsgraden tilsvarende skal falde. Resultaterne viser, at Silkeborg Kommune er i
negativ udvikling i forhold til dette mål.
Silkeborg Kommune er fortsat et stykke fra at indfri ”Ungemålsætningen” om, at 90 % af en
årgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse i 2030. Det skal bemærkes, at der har været
en stigning i andelen af elever fra Silkeborg, som forventes at afslutte en ungdomsuddannelse
inden for 6 år. Silkeborg Kommune er således i positiv udvikling på vej mod målet. Dog ses et
fald i andelen af elever, som er i gang med en ungdomsuddannelse efter henholdsvis 3 og 15
måneder, hvilket indikerer, at unges motivationer og kompetencer til at tage en
ungdomsuddannelse fortsat skal være et kommunalt opmærksomhedspunkt.
I forhold til fuld kompetencedækning er det også nødvendigt med en forsat indsats for at indfri
ambitionen om, at 90 % af al undervisning senest i 2021 skal varetages af lærere med
undervisningskompetence inden for de fag, de underviser i. I denne sammenhæng er det
ligeledes vigtigt at have fokus på den interne kompetenceudvikling, der kan foregå på skolerne
i de professionelle lærende fællesskaber og på, hvordan de kommunale videncentre kan
bidrage hertil.
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4.0 RAMMEBETINGELSER
Dette afsnit præsenterer data vedrørende kompetencedækning, inklusion, dansk som
andetsprog og økonomi.

4.1 Kompetencedækning
Nærværende afsnit præsenterer Silkeborg Kommunes resultater vedrørende
kompetencedækning. Aftalen om fuld kompetencedækning indebærer, at
kompetencedækningen i folkeskolen løbende skal øges, dvs. at undervisningen fremover skal
varetages af lærere med undervisningskompetence (tidligere linjefag) eller kompetencer
svarende dertil. Kommunerne skal således sikre, at 95 % af alle timer i 2025 varetages af en
lærer med undervisningskompetence/tilsvarende kompetence. De 95 % omtales som ”fuld
kompetencedækning”, og dette gælder alle fag og alle klassetrin. Delmålet er et niveau
på mindst 90 % i 2021. Det er skolens ledelse, der foretager vurderingen af, om de enkelte
lærere på skolen har undervisningskompetence eller kompetencer svarende til
undervisningskompetence i de forskellige fag, de underviser i.
Det skal bemærkes, at de lærere, som er i gang med videreuddannelse i undervisningsfagene,
endnu ikke medregnes i resultaterne om kompetencedækning. De konkrete tiltag og en
oversigt over afviklingen af kompetenceløftet i undervisningsfagene fremgår af
kompetenceplanerne3 for Silkeborg Kommunes medarbejdere på skoleområdet.
Figur 4: Samlet kompetencedækning

Note: Følgende skoletyper er indeholdt i tallene: Folkeskoler. Kompetencedækning forstås som undervisning af lærere,
som enten har undervisningskompetencer (tidligere linjefag) fra læreruddannelsen i de fag, de underviser i, eller har
opnået en tilsvarende faglig kompetence via deres efteruddannelse mv.
Kilde: Uddannelsesstatistik.dk (STIL).

Figuren illustrerer den samlede kompetencedækning for alle fag på kommuneniveau.
Resultaterne viser, at Silkeborg Kommune har en positiv udvikling mod målet om
kompetencedækning på 90 % i 2021.
Kompetencedækningen i Silkeborg Kommune ligger på 88 % i 2018/19, hvilket svarer til
landstallet. Kommunens samlede kompetencedækning er steget med 3 procentpoint fra 16/17
til 18/19. Dog er udviklingen stagneret fra 17/18 til 18/19.

3

https://skoleudvikling.silkeborg.dk/Kompetenceudvikling/Maalsaetning
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Figur 5: Kompetencedækning opdelt på fag

Note: Følgende skoletyper er indeholdt i tallene: Folkeskoler. Kompetencedækning forstås som undervisning af lærere,
som enten har undervisningskompetencer (tidligere linjefag) fra læreruddannelsen i de fag, de underviser i, eller har
opnået en tilsvarende faglig kompetence via deres efteruddannelse mv.
Kilde: Uddannelsesstatistik.dk (STIL).

Figuren illustrerer kompetencedækning opdelt på fag.
Resultaterne viser store forskelle i andelen af lærere med undervisningskompetence fagene
imellem. I fagene dansk, matematik og fysik/kemi er 2025-målet om fuld kompetencedækning
nået. Hertil er 2021-målet om 90 % kompetencedækning nået for tysk, biologi og idræt.
Samtidig skal det bemærkes, at kommunen har seks fag, som er mere end 20 procentpoint fra
2021-målsætningen.
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Figur 6: Kompetencedækning opdelt på klassetrin

Note: Følgende skoletyper er indeholdt i tallene: Folkeskoler. Kompetencedækning forstås som undervisning af lærere,
som enten har undervisningskompetencer (tidligere linjefag) fra læreruddannelsen i de fag, de underviser i, eller har
opnået en tilsvarende faglig kompetence via deres efteruddannelse mv.
Kilde: Uddannelsesstatistik.dk (STIL).

Figuren illustrerer kompetencefordeling opdelt på klassetrin.
Resultaterne viser, at kompetencedækningen er højest på de ældste klassetrin, hvor den ligger
på henholdsvis 93 % i 8. klasse og 97 % i 9. klasse. Den laveste kompetencedækning ses på
5. klassetrin, hvor den ligger på 83 %.
Figur 7: Samlet kompetencedækning opdelt på skoler over en treårig periode
18/19

17/18

16/17

Ans Skole

79,1%

74,8%

78,1%

Balleskolen

92,5%

89,9%

91,7%

Bryrup Skole

83,2%

87,4%

85,7%

Buskelundskolen

98,8%

93,1%

86,2%

Dybkærskolen

81,5%

74,4%

69,1%

Frisholm Skole

90,0%

91,8%

90,8%

Funder-Kragelund Skole,
Afdeling Funder

90,0%

87,1%

Funder-Kragelund Skole,
Afdeling Kragelund

88,9%

77,9%

Funder-Kragelund Skole,
Silkeborg

87,6%

89,7%

84,9%

Fårvang Skole

91,2%

92,5%

85,9%

Gjern Skole

100,0%

100,0%

75,6%

Gjessø Skole

97,6%

97,0%

100,0%

Grauballe Skole

91,6%

95,2%

93,9%
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18/19

17/18

16/17

Gødvadskolen

89,2%

83,4%

88,3%

Hvinningdalskolen

87,8%

84,5%

88,4%

Langsøskolen

86,8%

81,6%

78,7%

Resenbro Skole

85,2%

83,8%

84,1%

Sejs Skole

88,0%

91,0%

85,4%

Skægkærskolen

92,4%

90,8%

87,3%

Sorring Skole

94,5%

96,6%

92,9%

Sølystskolen

89,2%

90,6%

80,9%

Thorning Skole

70,6%

73,5%

69,8%

Trekløverskolen, Afdeling
Kjellerup

92,1%

Trekløverskolen, Afdeling
Sjørslev

82,4%

Trekløverskolen, Afdeling
Vinderslev

77,1%

Trekløverskolen, Silkeborg

84,4%

88,7%

88,0%

Vestre Skole

96,4%

97,0%

85,4%

Virklund Skole

88,1%

83,7%

79,8%

Voel Skole

81,6%

85,6%

Kommunen

88,1%

87,6%

84,6%

Landstal

87,6%

86,7%

85,1%

Note: Følgende skoletyper er indeholdt i tallene: Folkeskoler. Kompetencedækning forstås som undervisning af lærere,
som enten har undervisningskompetencer (tidligere linjefag) fra læreruddannelsen i de fag, de underviser i, eller har
opnået en tilsvarende faglig kompetence via deres efteruddannelse mv.
Kilde: Uddannelsesstatistik.dk (STIL).

Figuren illustrerer kompetencedækning opdelt på skoler
Resultaterne viser, at der er variationer i kompetencedækningen skolerne i mellem. 10 af
skolerne i Silkeborg Kommune har opnået 2021-målsætningen om 90 % kompetencedækning.
Fire af disse skoler har desuden nået 2025-målsætningen om 95 % kompetencedækning.

4.2 Inklusion
Nærværende afsnit præsenterer Silkeborg Kommunes resultater vedrørende inklusion og
segregering.
Et væsentligt element i at sikre det kommunale mål om at etablere læringsmiljøer, der sikrer
alle elevers ret til at indgå i fællesskaber, er at skabe pædagogiske rammer, der gør det muligt
for så stor en del af eleverne som muligt at inkluderes i den almene folkeskole. Dette betyder,
at Silkeborg Kommune har en målsætning om, at inklusionsgraden skal stige og
segregeringsgraden tilsvarende skal falde.
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Figur 8: Inklusionsgrad (andel elever, der modtager undervisning i den almene undervisning)

Note: Følgende skoletyper er indeholdt i tallene: Folkeskoler, kommunale ungdomsskoler, specialskoler og
dagbehandlingstilbud og anbringelsessteder. Nøgletallet er opgjort i forhold til elevernes bopælskommune og beregnes
som andelen af elever, der er inkluderet i den almindelige undervisning i forhold til det samlede antal elever. Det vil
sige elever, der ikke modtager undervisning i specialklasser i forhold til det samlede antal elever. Elever i specialskoler
og dagbehandlingstilbud og anbringelsessteder er per definition specialklasseelever.
Kilde: Uddannelsesstatistik.dk (STIL).

Figuren illustrerer andelen af elever, der modtager almenundervisning i Silkeborg Kommune.
Resultaterne viser, at inklusionsgraden gennem de sidste tre år har ligget på 96 %, hvilket er
1 procentpoint højere end landstallet (95 %).
Det skal pointeres, at figuren ikke viser decimaler, hvilket betyder, at variationer på mindre
end 1 procentpoint ikke fremgår af grafen. Nedenstående figur viser, at segregeringsgraden er
steget gennem de sidste tre år, dette betyder, at inklusionsgraden har været tilsvarende
faldende, selvom dette ikke fremgår af figuren.

Figur 9: Segregeringsgrad (antal og andel af elever, der er segregeret til inklusionscentre og specialskole)
Antal

Procent

Kommunen,
19/20

510

4,3%

Kommunen,
18/19

463

3,8%

Kommunen,
17/18

437

3,5%

Kommunen,
16/17

431

3,5%

Note: Segregeringsgraden er et udtryk for, hvor mange elever i Silkeborg kommune, der er segregeret til et
inklusionscenter eller specialskole (opgjort pr 5/9 hvert år). Procentangivelsen er beregnet ved at dividere det samlede
antal elever i Silkeborg Kommunes folkeskoler og privatskoler med antal elever i inklusionscentre og specialskole
(eksklusivt elever fra andre kommuner). Eleverne på inklusionscentrene kan både komme fra privatskoler, børnehaver
og almenskoler.

Figuren illustrerer antal og andel af elever, der er segregeret til inklusionscentre og
specialskole i Silkeborg Kommune.
Resultaterne viser, at segregeringsgraden er steget gennem de sidste tre år fra 3,5 % i 16/17
til 4,3 % i 19/20. Dette er en stigning på 0,8 procentpoint svarende til 79 elever.
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Figur 10: Antal klager til ’Klagenævnet for Specialundervisning’ opdelt på afgørelsestyper
Samlet antal klager

Antal hjemviste
klagesager

Antal stadfæstede
klagesager

Antal
ændrede/ophævede
klagesager

Kommunen, 18/19

2

0

1

1

Kommunen, 17/18

1

1

0

0

Kommunen, 16/17

0

0

0

0

Kilde: Ankestyrelsen, Klagenævnet for Specialundervisning.

Figuren illustrerer antal klager til ’Klagenævnet for Specialundervisning’ opdelt på
afgørelsestyper.
Resultaterne viser, at der har været en stigning i antallet af klager fra 0 i 16/17 til 2 i 18/19.

4.3 Elever
Dette afsnit præsenterer Silkeborg Kommunes resultater vedrørende undervisning i dansk som
andetsprog.
Nedenstående tabeller giver overblik over antal og andel af elever, der modtager undervisning
i dansk som andetsprog på kommune- og skoleniveau. Der gøres opmærksom på, at data er
forbundet med stor usikkerhed. Flere skoler oplyser, at data ikke er retvisende. Dette kan
være et udtryk for fejl i såvel indberetning som databehandling. Skoleafdelingen undersøger
årsager hertil.
Figur 11: Antal og andel af elever, der modtager undervisning i dansk som andetsprog
Antal
Samlet elevtal

Andel

Undervisning i dansk som Undervisning i dansk som
andetsprog
andetsprog

Kommunen, 18/19

10.840

391

3,6%

Kommunen, 17/18

10.975

355

3,2%

Kommunen, 16/17

11.054

248

2,2%

-

-

5,7%

Landstal, 18/19

Note: Følgende skoletyper er indeholdt i kommunetallene: Folkeskoler, kommunale ungdomsskoler, specialskoler og
dagbehandlingstilbud og anbringelsessteder. Elevtallet er opgjort den 5. september i starten af skoleåret.
Kilde: Uddannelsesstatistik.dk (STIL).

Figuren illustrerer antal og andel af elever, der modtager undervisning i dansk som
andetsprog.
Resultaterne viser en stigning fra 2,2 % i 16/17 til 3,6 % i 18/19 i andelen af elever, som
modtager dansk som andetsprog. Dette er en stigning på 1,4 procentpoint svarende til 143
elever.
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Figur 12: Elevtal og andel elever, der modtager undervisning i dansk som andetsprog i 18/19 opdelt på skoler og køn
Elevtal

Andel af elever med undervisning i dansk som andetsprog
Samlet

Ans Skole

457

Balleskolen

680

Bryrup Skole

299

Buskelundskolen

517

Dybkærskolen

647

Frisholm Skole

470

Funder-Kragelund
Skole, Silkeborg

496

Fårvang Skole

302

Gjern Skole

145

Gjessø Skole

135

Grauballe Skole

142

Gødvadskolen
Hvinningdalskolen

Drenge

2,8%

Piger

4,2%

6,3%

5,2%

7,4%

294

9,5%

8,3%

10,6%

748

10,3%

7,4%

13,7%

Langsøskolen

468

12,4%

10,9%

14,8%

Resenbro Skole

159

Sejs Skole

720

Silkeborg
Ungdomsskole

266

5,6%

6,8%

4,7%

Skægkærskolen

332

4,5%

5,0%

4,1%

Sorring Skole

207

Sølystskolen

709

10,9%

9,0%

12,9%

Thorning Skole

379

Trekløverskolen,
Silkeborg

899

7,1%

7,5%

6,8%

Vestre Skole

529

3,4%

3,1%

3,7%

Virklund Skole

470

Voel Skole

231

Kommunen

10.840

3,6%

3,2%

4,1%

Note: Følgende skoletyper er indeholdt i kommunetallene: Folkeskoler, kommunale ungdomsskoler, specialskoler og
dagbehandlingstilbud og anbringelsessteder. Elevtallet er opgjort den 5. september i starten af skoleåret.
Kilde: Uddannelsesstatistik.dk (STIL).
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4.4 Økonomi
Nærværende afsnit præsenterer Silkeborg Kommunes resultater vedrørende udgifter til
folkeskolen.

Figur 13: Udgifter til folkeskolen (netto) pr. elev

Note: Udgifterne er nettoudgifter til folkeskolen. Det vil sige bruttoudgifterne fratrukket indtægter og statsrefusion på
funktion 3.22.01. Elevtallet omfatter normalklasseelever i 0. – 10. klasse.Tallene indlæses af Rambøll i efteråret,
derfor er tal for nyeste år baseret på budgettal og for tidligere år baseret på regnskabstal. Udgifterne er korrigeret for
udviklingen i priser og lønninger med nyeste år som basisår.
Kilde: Social- og Indenrigsministeriets nøgletalsdatabase.

Figuren illustrerer udvikling i udgifter til folkeskolen (netto) pr. elev.
Resultaterne viser en stigning fra 61.986 kr. i 16/17 til 64.340 kr. i 18/19. Dette svarer til en
stigning på 2.354 kr. pr elev.
Silkeborg Kommune ligger i 18/19 7.125 kr. under landstallet i udgift pr. elev.
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5.0 ELEVERNES LÆRING OG UDVIKLING
Dette afsnit omhandler skolernes evne til at understøtte elevernes faglige udvikling og
opnåelse af gode resultater i de nationale test og afgangsprøver.

5.1 Nationale test
Elevernes evne til at læse og regne er en central forudsætning for at kunne opnå gode faglige
kvalifikationer i de øvrige fag, ligesom det er helt centralt i forhold til deres fremadrettede liv,
hvorfor resultaterne i de nationale tests fokuserer på dansk læsning og matematik.
Det er et centralt formål med folkeskolereformen, at skolerne skal understøtte alle elever i at
udfolde deres faglige potentialer og blive så dygtige, de kan. På landsplan er målene, at:
1) 80 % af alle elever opnår gode resultater i dansk læsning og matematik
2) Andelen af elever med ’fremragende’ resultater stiger
3) Andelen af elever med ’dårlige’ resultater i de nationale test reduceres
Nedenfor præsenteres Silkeborg Kommunes resultater fra de nationale test med fokus på
udvikling og opnåelse af de nationale målsætninger.

5.1.1 Elever med ’gode’ resultater i nationale test
Figur 14: Oversigt over om andelen af elever med 'gode' resultater i dansk læsning og matematik er mindst 80% for
den samme årgang
Dansk, læsning
8. årg. 18/19

6. årg. 18/19

Matematik
4. årg.
18/19

2.
årg.
18/
19

8. årg. 18/19

6. årg.
18/19

3.
årg.
18/
19

12/1 14/1 16/1 18/1 14/1 16/1 18/1 16/1 18/1 18/1 13/1 16/1 18/1 15/1 18/1 18/1
3
5
7
9
5
7
9
7
9
9
4
7
9
6
9
9
Ans Skole
Balleskolen
Bryrup Skole
Buskelundskolen

Ja

Nej

Nej

Nej

Ja

Nej

Nej

Ja

Nej

Ja

Ja

Ja

Nej

Nej

Ja

Nej

Ja

Ja

Nej

Ja

Ja

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Ja

Ja

Nej

Ja

Ja

Nej

Nej

Nej

Nej

Ja

Nej

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Nej

Nej

Nej

Ja

Nej

Ja

Ja

Nej

Ja

Ja

Ja

Ja

Dybkærskolen

Nej

Ja

Nej

Nej

Ja

Nej

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Nej

Ja

Nej

Frisholm Skole

Nej

Nej

Nej

Ja

Nej

Nej

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Funder-Kragelund
Skole, Afdeling
Funder

Ja

Nej

Nej

Ja

Nej

Ja

Ja

Ja

Ja

Funder-Kragelund
Skole, Afdeling
Kragelund

Nej

Nej

Nej

Ja

Ja

Ja

Nej

Ja

Ja

Funder-Kragelund
Skole, Silkeborg

Nej

Nej

Nej

Nej

Ja

Nej

Nej

Ja

Nej

Nej

Nej

Ja

Ja

Ja

Ja

Nej

Fårvang Skole

Ja

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Ja

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Gjern Skole

Ja

Ja

Nej

Ja

Ja

Nej

Ja

Nej

Nej

Nej

Nej

Ja

Ja

Ja

Gjessø Skole

Nej

Nej

Ja

Ja

Nej

Nej

Ja

Ja

Ja

Nej

Nej

Nej

Ja

Nej
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Dansk, læsning

Matematik

Grauballe Skole

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Ja

Ja

Ja

Nej

Ja

Nej

Nej

Ja

Gødvadskolen

Nej

Nej

Ja

Ja

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Ja

Ja

Nej

Ja

Ja

Hvinningdalskolen

Nej

Nej

Nej

Ja

Ja

Nej

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Ja

Nej

Nej

Ja

Langsøskolen

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Ja

Resenbro Skole

Ja

Nej

Nej

Ja

Nej

Nej

Ja

Nej

Ja

Ja

Nej

Ja

Ja

Ja

Sejs Skole

Ja

Nej

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Nej

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Nej

Nej

Nej

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Ja

Nej

Nej

Ja

Nej

Nej

Nej

Ja

Nej

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Skægkærskolen

Nej

Nej

Nej

Sorring Skole

Ja

Nej

Ja

Sølystskolen

Nej

Nej

Nej

Ja

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Thorning Skole

Ja

Nej

Nej

Ja

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Ja

Nej

Nej

Nej

Ja

Nej

Nej

Trekløverskolen,
Afdeling Kjellerup

Ja

Nej

Nej

Nej

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Trekløverskolen,
Afdeling Sjørslev

Nej

Ja

Nej

Nej

Nej

Ja

Ja

Ja

Nej

Trekløverskolen,
Afdeling Vinderslev

Ja

Ja

Nej

Nej

Nej

Ja

Nej

Nej

Nej

Trekløverskolen,
Silkeborg

Ja

Nej

Nej

Ja

Nej

Nej

Nej

Ja

Nej

Nej

Nej

Ja

Ja

Nej

Ja

Nej

Vestre Skole

Ja

Nej

Nej

Ja

Nej

Nej

Nej

Ja

Ja

Ja

Nej

Nej

Nej

Ja

Nej

Ja

Virklund Skole

Ja

Nej

Ja

Nej

Nej

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Nej

Ja

Ja

Nej

Ja

Ja

Voel Skole

Ja

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Ja

Ja

Nej

Ja

Nej

Nej

Ja

Nej

Nej

Nej

Ja

Nej

Nej

Nej

Nej

Ja

Nej

Ja

Ja

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Kommunen
Landstal

Note: Følgende skoletyper er indeholdt i tallene: Folkeskoler. Tabellen beskriver hvor stor en andel af eleverne på en
given årgang, der har opnået et resultat i de nationale test, der karakteriseres som ’godt’, ’rigtigt godt’ eller
’fremragende’ på den kriteriebaserede skala. ’Ja’ angiver, at andelen er mindst 80%, ’Nej’ angiver, at andelen er under
80%, ’-’ angiver, at der ikke er data for skolen. For skoler af typen 0.-6. klasse forekommer også historisk data i
kolonnen ”8. årgang”. Dette skyldes, at fx for elever, der gik i 6. klasse på skolen 2 år tilbage, men som nu går i 8.
klasse, vil data fortsat ligge på den skole de tog den nationale test på.
Kilde: Uddannelsesstatistik.dk (STIL).

Figuren illustrerer, hvorvidt de enkelte skoler lever op til målsætningen om, at 80 % af
eleverne skal opnå ‘gode’ resultater i de nationale test i dansk læsning og matematik.
Resultaterne viser, at 1 ud af 4 årgange i 18/19 indfrier målet om, at 80 % af eleverne skal
opnå ’gode’ resultater i de nationale test i dansk læsning. Det skal dog bemærkes, at 2.
årgang 18/19 er mindre end 2 procentpoint fra at nå målsætningen. Hertil indfrier alle tre
årgange målet i matematik i 18/19.
Silkeborg Kommune ligger desuden over landstallet på seks af de syv årgange i 18/19, hvilket
kan aflæses i den fortrolige rapport 4. I den fortrolige rapport fremgår det ligeledes, at der
fortsat ses et fald i andelen af ’gode læsere’ i overgangen fra indskoling til mellemtrin, men
samtidig er der en positiv udvikling fra mellemtrin til overbygning. Samme tendens gør sig
gældende i landstallene.

Nationale test - Detaljeret rapport 2018/19 som dog ikke kan rapporteres direkte i rapporten som beskrevet i
‘Særligt om offentliggørelse af resultater af de nationale test’ i afsnit 1.2
4
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Ligeledes fremgår det af figuren, at der er variation i resultaterne mellem skolerne. Den
fortrolige rapport viser, at forskellene endog er store5. For eksempel har en af skolerne tæt på
100 % i andelen af elever, som er ‘gode til matematik’ på 3. årgang, mens en anden skole har
ca. 50 % på samme årgang.
Ser man på resultaterne for dansk læsning, er der ligeledes forskelle. For eksempel for andelen
af elever som er ‘gode til dansk læsning’ på 4. årgang ligger yderværdierne på henholdsvis
43 % og 95 %.
Figur 15: Udviklingen i andelen af elever med 'gode' resultater i dansk, læsning og matematik for den samme
årgang, angivet i procentpoint
Dansk, læsning
8. årg. 18/19

Matematik

6. årg. 18/19

4. årg.
18/19

8. årg. 18/19

6. årg.
18/19

2. årg.
4. årg.
6. årg.
2. årg.
4. årg.
2. årg.
3. årg.
6. årg.
3. årg.
12/13 ift. 14/15 ift. 16/17 ift. 14/15 ift. 16/17 ift. 16/17 ift. 13/14 ift. 16/17 ift. 15/16 ift.
4. årg.
6. årg.
8. årg.
4. årg.
6. årg.
4. årg.
6. årg.
8. årg.
6. årg.
14/15
16/17
18/19
16/17
18/19
18/19
16/17
18/19
18/19
Ans Skole

-6,8

-15,4

7,4

-26,7

12,4

-24,6

-3,8

-2,2

1,1

Balleskolen

-11,3

-6,1

9,3

-23,1

-5,5

-11,5

24,9

-4,1

2,5

Bryrup Skole

-24,2

7,5

7,2

-18,1

4,2

-9,4

-6,8

7,0

5,1

Buskelundskolen

-0,6

-4,4

5,6

-5,9

0,6

-18,9

-15,1

12,0

5,8

Dybkærskolen

7,2

-4,8

-8,5

-15,1

2,3

-24,9

32,2

-16,3

19,3

3,1

8,5

-5,1

-30,4

26,0

-0,6

3,8

Frisholm Skole

-4,4

7,7

Funder-Kragelund
Skole, Afdeling
Funder

-15,8

3,5

-8,4

-1,5

Funder-Kragelund
Skole, Afdeling
Kragelund

19,9

-13,9

0,0

11,0

Funder-Kragelund
Skole, Silkeborg

-2,3

-2,6

9,1

-6,4

-5,8

-26,4

3,1

7,8

-1,5

-12,0

-1,2

-3,3

-5,3

-21,1

-23,0

4,2

24,8

-14,6

Gjern Skole

-4,3

-22,0

-7,5

-18,1

-8,8

-14,2

7,9

Gjessø Skole

-6,4

25,2

-16,0

4,0

-5,8

-0,2

14,6

Grauballe Skole

-5,6

21,4

3,9

3,5

4,8

31,2

21,3

Gødvadskolen

10,3

7,1

-13,6

8,0

-20,7

11,8

5,4

Hvinningdalskolen

-5,1

3,0

9,7

-24,0

-2,1

-13,8

14,1

7,7

-1,6

Langsøskolen

0,4

1,1

16,0

21,9

-22,5

1,2

12,8

21,7

-35,1

Resenbro Skole

-8,2

-4,3

-8,6

-6,4

-21,6

-8,1

-17,7

14,1

-1,8

-3,6

-5,3

-23,0

4,4

4,0

3,8

-4,9

-1,3

-10,5

-31,9

29,4

-2,0

-2,1

2,0

-20,1

-16,7

8,3

Fårvang Skole

Sejs Skole
Skægkærskolen
Sorring Skole
Sølystskolen
Thorning Skole

5

3,5

0,3

7,7

-20,2

14,5

5,8

-16,6

43,2

-9,5

-12,7

-24,2

13,3

15,6

2,5

-26,1

12,2

15,8

-27,0

10,8

-25,2

-5,4

7,1

-12,1

Se note 2.
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Dansk, læsning

Matematik

Trekløverskolen,
Afdeling Kjellerup

-14,5

2,2

-19,7

39,1

Trekløverskolen,
Afdeling Sjørslev

1,1

-7,8

-12,6

3,3

Trekløverskolen,
Afdeling Vinderslev

0,0

-19,0

23,1

-25,0

Trekløverskolen,
Silkeborg

-9,1

-2,8

12,1

-12,3

-5,6

-21,8

26,4

4,4

18,7

Vestre Skole

-16,7

5,2

8,3

-1,4

-16,7

-17,3

7,4

-0,1

-2,6

Virklund Skole

-12,2

6,0

-6,5

3,0

19,2

Voel Skole

-13,3

0,0

Kommunen

-7,3

1,4

Landstal

-6,1

1,5

8,8

-0,4

-9,1

11,4

-1,8

-6,2

-3,9

-3,6

5,2

-8,7

-4,4

-18,0

10,0

2,9

4,2

7,6

-8,4

-0,9

-12,1

10,6

4,2

3,6

4,6

Note: Følgende skoletyper er indeholdt i tallene: Folkeskoler. Tabellen viser, hvordan eleverne på en given årgang, der
har opnået et resultat i de nationale test, udvikler sig fra test til test. Elever med 'gode' resultater betegner elever, der
opnår et resultat karakteriseret som ’godt’, ’rigtigt godt’ eller ’fremragende’ på den kriteriebaserede skala. Mørkegrøn
indikerer, at andelen af elever med gode resultater for den samme årgang er steget med mere end 5 procentpoint (fx
fra 66% til 72% = +6 procentpoint), lysegrøn indikerer, at andelen af elever med gode resultater for den samme
årgang er steget, men med mindre end 5 procentpoint (fx fra 66% til 70% = +4 procentpoint), orange indikerer, at
andelen af elever med gode resultater for den samme årgang er faldet, men med mindre end 5 procentpoint (fx fra
70% til 66% = -4 procentpoint) og rød indikerer, at andelen af elever med gode resultater for den samme årgang er
faldet med mere end 5 procentpoint (fx fra 72% til 66% = -6 procentpoint). Hvis en celle er blank, skyldes det, at der
i ét eller begge af de to år, der sammenholdes, ikke er et resultat i kategorien.
Kilde: Uddannelsesstatistik.dk (STIL).

Figuren illustrerer udviklingen i andelen af elever med 'gode' resultater i dansk læsning og
matematik for den samme årgang, angivet i procentpoint.
Resultaterne viser en tendens til en negativ udvikling i andelen af elever med ’gode’ resultater
i dansk læsning i overgangen fra 2.-4. klassetrin. For 8. årgang 18/19 ses et fald på -7,3
procentpoint i overgangen fra 2.-4. klasse, mens faldet ligger på -8,7 procentpoint for 6.
årgang 18/19 og -18 procentpoint for 4. årgang 18/19. Samme tendens ses i landstallene.
For 8. årgang 18/19 vender den negative udvikling fra 4. klasse. Resultaterne viser en stigning
i andelen af elever med ’gode’ resultater i dansk læsning fra henholdsvis 4.-6. klasse (1,4
procentpoint) og 6.-8. klasse (5,2 procentpoint). For 6. årgang 18/19 fortsætter den negative
udvikling fra 4.-6. klasse med et fald på -4,4 procentpoint. Dog er den negative udvikling
reduceret.
Resultaterne viser en positiv udvikling i andelen af elever med ’gode’ resultater i matematik.
Særligt for 8. årgang fra 3.-6. klasse ses en positiv udvikling på 10 procentpoint. Denne
udvikling fortsætter fra 6.-8. klasse, hvor andelen af elever med ’gode’ resultater stiger med
2,9 procentpoint. For 6. årgang 18/19 ses en positiv udvikling på 4,2 procentpoint fra 3.-6.
klasse. Den positive udvikling er i overensstemmelse med landstallene.
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5.1.2 Elever med ’fremragende’ resultater i nationale test
Figur 16: Udviklingen i andelen af de 'allerdygtigste' elever i dansk, læsning og matematik for den samme årgang,
angivet i procentpoint
Dansk, læsning
8. årg. 18/19

Matematik

6. årg. 18/19

4. årg.
18/19

8. årg. 18/19

6. årg.
18/19

2. årg.
4. årg.
6. årg.
2. årg.
4. årg.
2. årg.
3. årg.
6. årg.
3. årg.
12/13 ift. 14/15 ift. 16/17 ift. 14/15 ift. 16/17 ift. 16/17 ift. 13/14 ift. 16/17 ift. 15/16 ift.
4. årg.
6. årg.
8. årg.
4. årg.
6. årg.
4. årg.
6. årg.
8. årg.
6. årg.
14/15
16/17
18/19
16/17
18/19
18/19
16/17
18/19
18/19
Ans Skole

-0,3

-1,4

10,1

-19,0

Balleskolen

2,7

-10,0

9,4

-7,8

Bryrup Skole

-15,2

Buskelundskolen

11,3

-14,6

12,1

0,0

Dybkærskolen

10,4

-14,3

11,7

-5,7

Frisholm Skole

2,5

-1,3

33,0

0,8

Funder-Kragelund
Skole, Afdeling
Funder

-3,6

Funder-Kragelund
Skole, Silkeborg

-3,4

Fårvang Skole

0,0

Gjern Skole

0,0

-5,6

13,5

5,1
1,4

5,6

2,7

-2,2

Resenbro Skole
Sejs Skole

4,6

-12,9

7,7

Skægkærskolen
Sorring Skole

2,9

-1,3

3,3

3,4

4,7

6,2

2,2

3,2

-3,9

1,9

4,0

-11,1

12,7

-6,6

0,2

-0,9

1,1

-0,1

-1,8
-5,4

-2,7

1,7

-2,6

1,0

5,8

1,8

-4,4

34,1

-1,5

5,1

4,3

3,6

-10,3

-0,2
-5,3

-3,4

1,0

-2,5

-2,7

8,3

21,7

8,4

-9,5

-21,1

1,8

-12,2

-5,8

0,2
-3,4

3,0

Sølystskolen
Trekløverskolen,
Afdeling Kjellerup

-7,0

6,7

Gødvadskolen

Langsøskolen

6,5

-1,7

0,0

-3,7

-4,5

-10,0

Gjessø Skole

Hvinningdalskolen

-4,2

-16,4

-0,2

0,2
-2,9

1,8

Trekløverskolen,
Afdeling Sjørslev

-3,9

Trekløverskolen,
Silkeborg

1,3

1,2

Vestre Skole

-2,0

-4,1

Virklund Skole

11,5

-16,3

0,1

0,2

0,1

3,1

2,8

2,4

-0,1

-2,4

-4,2

13,5

Voel Skole

-0,3

-10,6

Kommunen

0,8

-5,4

11,6

-1,6

-3,5

-2,9

3,9

-2,5

0,9

Landstal

1,2

-4,1

9,0

1,8

-4,5

-0,9

4,5

-2,4

0,4
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Note: Følgende skoletyper er indeholdt i tallene: Folkeskoler. Tabellen viser, hvordan eleverne på en given årgang, der
har opnået et resultat i de nationale test, udvikler sig fra test til test. De 'allerdygtigste' betegner elever, der opnår et
resultat karakteriseret som ’fremragende’ på den kriteriebaserede skala. Mørkegrøn indikerer, at andelen af elever
med fremragende resultater for den samme årgang er steget med mere end 5 procentpoint (fx fra 66% til 72% = +6
procentpoint), lysegrøn indikerer, at andelen af elever med fremragende resultater for den samme årgang er steget,
men med mindre end 5 procentpoint (fx fra 66% til 70% = +4 procentpoint), orange indikerer, at andelen af elever
med fremragende resultater for den samme årgang er faldet, men med mindre end 5 procentpoint (fx fra 70% til 66%
= -4 procentpoint) og rød indikerer, at andelen af elever med fremragende resultater for den samme årgang er faldet
med mere end 5 procentpoint (fx fra 72% til 66% = -6 procentpoint). Hvis en celle er blank, skyldes det, at der i ét
eller begge af de to år, der sammenholdes, ikke er et resultat i kategorien.
Kilde: Uddannelsesstatistik.dk (STIL).

Figuren illustrerer udviklingen i andelen af de ’allerdygtigste’ elever i dansk læsning og
matematik for den samme årgang, angivet i procentpoint.
Resultaterne viser, at der for 8. årgang 18/19 er en positiv udvikling i andelen af elever med
’fremragende’ resultater i dansk læsning i overgangen fra henholdsvis 2.-4. klasse (0,8
procentpoint) og 6.-8. klasse (11,6 procentpoint). I overgangen fra 4.-6. klasse falder andelen
dog med -5,4 procentpoint. Samme tendens ses i landstallene.
For 6. årgang ses et fald i andelen af elever, som opnår ’fremragende’ resultater i dansk
læsning fra 2.-4. klasse (-1,6 procentpoint) og 4.-6. klasse (-3,5 procentpoint).
For 4. årgang 18/19 ses ligeledes en negativ udvikling fra 2.-4. klasse (-2,9 procentpoint).
Samme tendens ses i landstallene.
Resultaterne viser, at der for 8. årgang 18/19 er en positiv udvikling i andelen af elever med
’fremragende’ resultater i matematik fra 3.-.6 klasse (3,9 procentpoint). Dog ses samtidig et
fald i andelen på -2,5 procentpoint fra 6.-8. klasse.
For 6. årgang 18/19 ses ligeledes en positiv udvikling i andelen af elever med ’fremragende’
resultater i matematik fra 3.-6. klasse (0,9 procentpoint). Samme tendens ses i landstallene.
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5.1.3 Elever med ’dårlige’ resultater i nationale test
Figur 17: Udviklingen i andelen af elever med 'dårlige' resultater i dansk, læsning og matematik for den samme
årgang, angivet i procentpoint
Dansk, læsning
8. årg. 18/19

Matematik

6. årg. 18/19

4. årg.
18/19

8. årg. 18/19

6. årg.
18/19

2. årg.
4. årg.
6. årg.
2. årg.
4. årg.
2. årg.
3. årg.
6. årg.
3. årg.
12/13 ift. 14/15 ift. 16/17 ift. 14/15 ift. 16/17 ift. 16/17 ift. 13/14 ift. 16/17 ift. 15/16 ift.
4. årg.
6. årg.
8. årg.
4. årg.
6. årg.
4. årg.
6. årg.
8. årg.
6. årg.
14/15
16/17
18/19
16/17
18/19
18/19
16/17
18/19
18/19
Ans Skole

7,0

-4,0

3,9

Balleskolen

-1,5

4,4

-2,6

1,7

-2,3

Bryrup Skole
Buskelundskolen
Dybkærskolen

2,8

-2,4

8,6

Frisholm Skole

1,1

-3,1

-1,7

10,8

-11,3

Funder-Kragelund
Skole, Afdeling
Funder

-12,4

10,3

3,2

5,7

2,3

10,6

-8,3

16,3

-1,3

3,4

-8,0

-5,8

-0,7

2,0

-2,1

-9,5

-1,9

0,0

-1,4

2,6

6,7

-15,5

5,6

-5,7

Fårvang Skole

-7,5

Gjern Skole

6,3

-1,4

5,1

0,2

15,8

Gjessø Skole
Grauballe Skole
Gødvadskolen

-3,7

0,5

Hvinningdalskolen

-0,3

-1,9

1,6

Langsøskolen

1,5

12,1

-18,7

Resenbro Skole
Skægkærskolen

Thorning Skole
Trekløverskolen,
Afdeling Kjellerup

8,8

Virklund Skole

15,8

4,2

6,1

-8,0

1,8

-11,2

-2,5

0,0

-5,8

2,0

-5,0

-2,7

7,7

-8,3

-5,7

8,7

6,1

-24,6

0,9

9,1

-3,8

-7,6

7,2

8,4

-22,0

9,1

-1,1

14,1

7,9

-20,8

-1,8

-17,4

-0,3

19,3

-5,8

8,1

0,0

-3,1

0,3

-8,4

5,5

-19,6

17,3

Trekløverskolen,
Afdeling Vinderslev

Vestre Skole

-1,9

-4,4

Trekløverskolen,
Afdeling Sjørslev

Trekløverskolen,
Silkeborg

-2,4

5,0

-2,7

12,5

17,0

1,0

-3,1

Sorring Skole
Sølystskolen

-3,3
-14,8

Funder-Kragelund
Skole, Afdeling
Kragelund
Funder-Kragelund
Skole, Silkeborg

0,7

0,0
5,5

-5,8

2,8

-5,2

-0,1

7,1

-4,3
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Dansk, læsning
Voel Skole

1,0

Matematik

-0,3

0,4

6,9

2,0

Kommunen

4,4

-2,2

-0,0

5,0

0,3

7,9

-2,2

-5,2

-1,6

Landstal

3,3

-2,4

-1,6

3,7

-1,4

6,4

-1,8

-7,1

-2,0

Note: Følgende skoletyper er indeholdt i tallene: Folkeskoler. Tabellen viser, hvordan eleverne på en given årgang, der
har opnået et resultat i de nationale test, udvikler sig fra test til test. Elever med 'dårlige' resultater betegner elever,
der opnår et resultat karakteriseret som ’mangelfuld’ eller ’ikke tilstrækkelig’ på den kriteriebaserede skala. Mørkegrøn
indikerer, at andelen af elever med dårlige resultater for den samme årgang er faldet med mere end 5 procentpoint (fx
fra 72% til 66% = -6 procentpoint), lysegrøn indikerer, at andelen af elever med dårlige resultater for den samme
årgang er faldet, men med mindre end 5 procentpoint (fx fra 70% til 66% = -4 procentpoint), orange indikerer, at
andelen af elever med dårlige resultater for den samme årgang er steget, men med mindre end 5 procentpoint (fx fra
66% til 70% = +4 procentpoint) og rød indikerer, at andelen af elever med dårlige resultater for den samme årgang
er steget med mere end 5 procentpoint (fx fra 66% til 72% = +6 procentpoint). Hvis en celle er blank, skyldes det, at
der i ét eller begge af de to år, der sammenholdes, ikke er et resultat i kategorien.
Kilde: Uddannelsesstatistik.dk (STIL).

Figuren illustrerer udviklingen i andelen af elever med 'dårlige' resultater i dansk læsning og
matematik for den samme årgang, angivet i procentpoint.
Resultaterne viser generelt en tendens til en stigning i andelen af elever med ’dårlige’
resultater i dansk læsning i overgangen fra 2.-4. klassetrin. For 8. årgang 18/19 ses en
stigning på 4,4 procentpoint i overgangen fra 2.-4. klasse, mens stigningen ligger på 5,0
procentpoint for 6. årgang 18/19 og 7,9 procentpoint for 4. årgang 18/19. Samme tendens ses
i landstallene.
For 8. årgang 18/19 vender den negative udvikling i overgangen fra 4.-6. klasse, hvor andelen
af elever med ’dårlige’ resultater i dansk læsning falder med -2,2 procentpoint. I overgangen
fra 6.-8. klasse er resultat uændret (0,0).
For 6. årgang 18/19 fortsætter den negative udvikling i overgangen fra 4.-6. klasse med en
stigning på 0,3 procentpoint. Dog er den negative udvikling reduceret.
Resultaterne viser generelt et fald i andelen af elever med ’dårlige’ resultater i matematik. På
8. årgang 18/19 falder andelen med henholdsvis -2,2 procentpoint i overgangen fra
3.-6. klasse og -5,2 procentpoint fra 6.-8. klasse. Andelen falder ligeledes på 6. årgang 18/19
med -1,6 procentpoint fra 3.-6. klasse. Samme tendens ses i landstallene.
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5.2 Folkeskolens prøver
En central målsætning i folkeskolereformen er, at alle elever skal forlade skolen med et
karaktergennemsnit på mindst 02 i både dansk og matematik.
I nærværende afsnit præsenteres Silkeborg Kommunes resultater fra folkeskolens prøver.

5.2.1 Karakterer ved afslutningen af 9. klasse
Figur 18: Karaktergennemsnit ved FP9 i dansk, matematik og bundne prøvefag
Dansk

Matematik

Bundne prøvefag i alt

Kommunen, 18/19

7,0

7,6

7,4

Kommunen, 17/18

7,0

7,5

7,2

Kommunen, 16/17

7,1

7,1

7,1

Landstal, 18/19

6,8

7,0

7,0

Note: Følgende skoletyper er indeholdt i tallene: Folkeskoler og kommunale ungdomsskoler. Følgende klassetyper er
indeholdt i tallene: Normalklasser - fuldt årgangsopdelte og normalklasser - ikke fuldt årgangsopdelte. Gennemsnittet
er beregnet for de elever, som har aflagt mindst 4 ud af 8 prøver.
Kilde: Uddannelsesstatistik.dk (STIL).

Figuren illustrerer karaktergennemsnit ved FP9 i dansk, matematik og bundne prøvefag.
Resultaterne viser, at Silkeborg Kommune i 18/19 har et gennemsnit på 7,0 i dansk, 7,6 i
matematik og 7,4 i de bundne prøver. Karaktergennemsnittene ligger generelt over landstallet,
særligt i matematik, hvor gennemsnittet er 0,6 højere. Hertil bemærkes, at
karaktergennemsnittet for matematik har været stigende over de sidste tre år i Silkeborg
Kommune. Ligeledes ser vi en positiv udvikling i de bundne prøver, hvorimod
karaktergennemsnittet i dansk er faldet med 0,1.
Figur 19: Karaktergennemsnit ved FP9 i dansk, matematik og bundne prøvefag opdelt på køn
Dansk

Matematik

Bundne prøvefag (i alt)

Drenge

Piger

Drenge

Piger

Drenge

Piger

Kommunen,
18/19

6,4

7,8

7,7

7,6

7,0

7,8

Kommunen,
17/18

6,3

7,6

7,5

7,4

6,8

7,6

Kommunen,
16/17

6,5

7,7

7,4

6,8

6,9

7,4

Landstal, 18/19

6,1

7,5

7,1

6,8

6,6

7,5

Note: Følgende skoletyper er indeholdt i tallene: Folkeskoler og kommunale ungdomsskoler. Følgende klassetyper er
indeholdt i tallene: Normalklasser - fuldt årgangsopdelte og normalklasser - ikke fuldt årgangsopdelte. Gennemsnittet
er beregnet for de elever, som har aflagt mindst 4 ud af 8 prøver.
Kilde: Uddannelsesstatistik.dk (STIL).
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Figuren illustrerer karaktergennemsnit ved FP9 i dansk, matematik og bundne prøvefag, opdelt
på køn.
Resultaterne viser, at pigerne i Silkeborg Kommune i gennemsnit får højere karakter end
drengene i dansk (1,4) og de bundne prøvefag (0,8), mens gennemsnittet for drengene er 0,1
karakter højere end pigerne i matematik
Figur 20: Karaktergennemsnit ved FP9 i alle prøvediscipliner
Dansk
læsning

Dansk
mundtlig

Dansk
retskrivnin
g

Dansk
skriftlig

Matematik Matematik
med
uden
hjælpemid hjælpemid
ler
ler

Engelsk

Fællesprøv
ei
fysik/kemi
, biologi
og
geografi

Kommunen,
18/19

6,5

7,9

7,2

6,5

7,7

7,6

8,2

7,3

Kommunen,
17/18

6,4

7,9

7,1

6,7

7,5

7,4

7,7

7,1

Kommunen,
16/17

6,6

7,8

7,4

6,6

6,9

7,4

7,7

7,0

Landstal,
18/19

6,1

8,0

6,8

6,4

7,0

6,9

7,9

7,4

Note: Følgende skoletyper er indeholdt i tallene: Folkeskoler og kommunale ungdomsskoler. Følgende klassetyper er
indeholdt i tallene: Normalklasser - fuldt årgangsopdelte og normalklasser - ikke fuldt årgangsopdelte. Gennemsnittet
er beregnet for de elever, som har aflagt mindst 4 ud af 8 prøver.
Kilde: Uddannelsesstatistik.dk (STIL).

Figuren illustrerer karaktergennemsnit ved FP9 i alle prøvediscipliner.
Resultaterne viser, at Silkeborg Kommune ligger over landstallet i 6 ud af 8 prøvediscipliner. I
dansk mundtlig og fællesprøve i fysik/kemi, biologi og geografi ligger Silkeborg kommune 0,1
karakter under landstallet.
Det skal endvidere bemærkes, at der i 1 ud af 4 prøvediscipliner i dansk har været en positiv
udvikling på 0,1 karakter fra 16/17. I de resterende prøvediscipliner i dansk er
karaktergennemsnittet faldet. Dog har karaktergennemsnittene generelt været stigende i
prøvedisciplinerne i matematik og engelsk.
Figur 21: Karaktergennemsnit ved FP9 i dansk, matematik og bundne prøvefag opdelt på skoler over en treårig
periode
Dansk

Matematik

Bundne prøvefag (i alt)

18/19

17/18

16/17

18/19

17/18

16/17

18/19

17/18

16/17

Ans Skole

6,4

6,2

6,7

6,8

6,0

5,7

6,9

6,2

6,4

Balleskolen

7,0

6,8

6,9

7,6

6,5

7,2

7,3

6,8

7,1

Bryrup Skole

7,3

7,2

7,9

7,5

8,1

7,2

7,5

7,6

7,8

Buskelundskolen

7,9

7,4

8,1

8,8

9,5

8,2

8,2

8,2

8,1
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Dansk

Silkeborg Kommune

Matematik

Bundne prøvefag (i alt)

Dybkærskolen

7,4

8,3

7,7

8,5

8,6

8,5

7,7

8,3

7,8

Frisholm Skole

7,4

7,3

7,1

7,6

7,0

7,1

7,6

7,3

7,1

Funder-Kragelund
Skole, Afdeling
Funder

7,5

8,9

8,1

Funder-Kragelund
Skole, Silkeborg

6,8

7,1

7,5

8,7

7,9

8,9

7,7

7,5

8,1

Fårvang Skole

6,5

6,9

6,6

6,3

7,4

6,6

6,5

7,1

6,7

Hvinningdalskolen

7,6

7,8

7,5

8,1

7,6

7,5

7,7

7,8

7,5

Langsøskolen

5,7

5,9

7,1

6,0

6,4

6,4

6,1

6,3

6,9

Sejs Skole

8,1

7,5

7,5

9,2

8,5

8,3

8,7

7,8

7,8

Silkeborg
Ungdomsskole

4,6

4,0

3,6

5,2

2,8

2,5

5,1

3,5

3,7

Skægkærskolen

7,7

7,7

6,6

7,8

8,2

7,2

7,7

7,8

6,7

Sølystskolen

7,0

7,2

7,0

7,5

8,1

6,9

7,2

7,6

7,1

Thorning Skole

7,5

6,5

6,5

7,0

6,9

6,5

7,3

6,5

6,7

Trekløverskolen,
Afdeling Kjellerup

6,9

6,4

6,7

Trekløverskolen,
Silkeborg

6,5

6,0

6,9

7,5

6,1

6,4

6,9

6,0

6,7

Vestre Skole

6,8

7,5

6,6

8,3

8,4

7,1

7,4

7,6

6,7

Virklund Skole

7,5

7,5

7,2

7,9

7,8

7,4

7,9

7,4

7,6

Kommunen

7,0

7,0

7,1

7,6

7,5

7,1

7,4

7,2

7,1

Landstal

6,8

6,7

6,9

7,0

6,9

6,7

7,0

7,0

7,0

Note: Følgende skoletyper er indeholdt i kommune- og landstallene: Folkeskoler og kommunale ungdomsskoler.
Følgende klassetyper er indeholdt i tallene: Normalklasser - fuldt årgangsopdelte og normalklasser - ikke fuldt
årgangsopdelte. Gennemsnittet er beregnet for de elever, som har aflagt mindst 4 ud af 8 prøver.
Kilde: Uddannelsesstatistik.dk (STIL).

Figuren illustrerer karaktergennemsnit ved FP9 i dansk, matematik og bundne prøvefag opdelt
på skoler over en treårig periode
Resultaterne viser, at karaktergennemsnittet på kommuneniveau dækker over forskelle i
skolernes resultater.

30

Kvalitetsrapport

2018/19

Silkeborg Kommune

5.2.2 Andel med 02 eller derover i dansk og matematik
Figur 22: Andel af 9. klasseelever med 02 eller derover i både dansk og matematik

Note: Følgende skoletyper er indeholdt i tallene: Folkeskoler og kommunale ungdomsskoler. Følgende klassetyper er
indeholdt i tallene: Normalklasser - fuldt årgangsopdelte og normalklasser - ikke fuldt årgangsopdelte. Kun elever, der
har aflagt alle prøver i både dansk og matematik, indgår i beregningen.
Kilde: Uddannelsesstatistik.dk (STIL).

Figuren illustrerer andelen af 9. klasses elever med 02 eller derover i både dansk og
matematik.
Figuren viser, at skolerne i Silkeborg i 2018/19 endnu ikke indfrier målsætningen om, at alle
elever forlader folkeskolen med karakteren 02 eller derover i dansk og matematik. Andelen af
elever, som opnå 02 eller derover i dansk og matematik er 93,3 %, hvilket er en stigning på
1,6 procentpoint siden 16/17.
Silkeborg Kommune ligger i 18/19 1,7 procentpoint over landstallet, som er på 91,6 %.
Figur 23: Andel af elever i 9. klasse med karakteren 02 eller derover i både dansk og matematik opdelt på skoler
18/19

17/18

16/17

Ans Skole

97,2%

88,2%

93,8%

Balleskolen

94,7%

90,2%

92,0%

Bryrup Skole

86,8%

95,2%

89,7%

Buskelundskolen

97,7%

100,0%

97,9%

Dybkærskolen

98,3%

95,8%

96,6%

Frisholm Skole

95,9%

86,7%

97,3%

Funder-Kragelund Skole,
Afdeling Funder

96,8%

Funder-Kragelund Skole,
Silkeborg

90,9%

94,1%

96,8%

Fårvang Skole

92,5%

95,9%

80,0%

Hvinningdalskolen

95,7%

100,0%

95,0%

Langsøskolen

90,2%

97,8%

91,1%

Sejs Skole

98,6%

98,4%

95,7%

Silkeborg Ungdomsskole

34,6%

35,7%

51,9%

Skægkærskolen

97,4%

96,7%

92,9%

Sølystskolen

94,2%

94,1%

93,5%

Thorning Skole

95,5%

100,0%

95,7%
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17/18

Trekløverskolen, Afdeling
Kjellerup

16/17
88,9%

Trekløverskolen, Silkeborg

94,4%

89,7%

88,9%

Vestre Skole

98,0%

93,5%

91,8%

Virklund Skole

96,1%

100,0%

95,3%

Kommunen

93,3%

93,1%

91,7%

Landstal

91,6%

91,3%

90,3%

Note: Følgende skoletyper er indeholdt i kommune- og landstallene: Folkeskoler og kommunale ungdomsskoler.
Følgende klassetyper er indeholdt i tallene: Normalklasser - fuldt årgangsopdelte og normalklasser - ikke fuldt
årgangsopdelte. Kun elever, der har aflagt alle prøver i både dansk og matematik, indgår i beregningen.
Kilde: Uddannelsesstatistik.dk (STIL).

Figuren illustrerer andelen af elever i 9. klasse med karakteren 02 eller derover i både dansk
og matematik opdelt på skoler.
Resultaterne viser, at der er variationer mellem skolerne i Silkeborg, og at ingen af skolerne
indfrier målsætningen. Dog er 10 af kommunens skoler i 18/19 under 5 procentpoint fra, at
alle elever forlader folkeskolen med mindst 02 i dansk og matematik.

5.2.3 Andel elever der har aflagt alle prøver
I nærværende afsnit præsenteres resultaterne for, hvor stor en andel af eleverne i Silkeborg
Kommune, der har aflagt alle prøver ved folkeskolens prøver i 9. klasse.
Figur 24: Andel elever i 9. klasse, der har aflagt alle prøver ved FP9

Note: Følgende skoletyper er indeholdt i tallene: Folkeskoler og kommunale ungdomsskoler. Følgende klassetyper er
indeholdt i tallene: Normalklasser - fuldt årgangsopdelte, normalklasser - ikke fuldt årgangsopdelte og kommunale
ungdomsskoler, heltidsundervisning. Andelen af elever, der har aflagt alle prøver i 9. klasse er beregnet på baggrund
af elever, der har aflagt mindst én prøve ved FP9 samt elever, der er udeblevet/fritaget/sygemeldt fra alle prøver.
Elever, som ikke indberettes, indgår ikke i beregningerne.
Kilde: Uddannelsesstatistik.dk (STIL).

Figuren illustrerer andelen af elever, der har aflagt alle prøver ved FP9.
Resultaterne viser, at andelen af elever, som har aflagt alle prøver er 93,1 % i 18/19, hvilket
er en stigning på 3,9 procentpoint siden 16/17.
Silkeborg Kommune ligger i 18/19 0,1 procentpoint over landstallet.
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Figur 25: Andel elever i 9. klasse, der har aflagt alle prøver ved FP9 i 18/19 opdelt på skole

Note: Følgende skoletyper er indeholdt i kommunetallene: Folkeskoler og kommunale ungdomsskoler. Følgende
klassetyper er indeholdt i tallene: Normalklasser - fuldt årgangsopdelte, normalklasser - ikke fuldt årgangsopdelte og
kommunale ungdomsskoler, heltidsundervisning. Andelen af elever, der har aflagt alle prøver i 9. klasse er beregnet
på baggrund af elever, der har aflagt mindst én prøve ved FP9 samt elever, der er udeblevet/fritaget/sygemeldt fra
alle prøver. Elever, som ikke indberettes, indgår ikke i beregningerne.
Kilde: Uddannelsesstatistik.dk (STIL).

Figuren illustrerer andelen af elever, der har aflagt alle prøver ved FP9 opdelt på skoler
Resultaterne viser, at skolerne i Silkeborg Kommune ligger mellem cirka 90 % og 100 % i
andelen af elever, som har aflagt alle prøver. Der er således variationer inden for cirka 10
procentpoint.
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5.2.4 Socioøkonomisk reference
I nedenstående afsnit præsenteres skolernes karaktergennemsnit i bundne prøver holdt op
imod socioøkonomiske referencer.
Det er velkendt, at der er en sammenhæng mellem elevers sociale baggrund og deres faglige
niveau. Derfor er det relevant at se, hvordan skolerne præsterer i forhold til elevernes faglige
niveau, når man tager højde for forskelle i elevernes socioøkonomiske reference.
Figur 26: Socioøkonomiske referencer for 9. klasse for bundne prøver ved FP9 opdelt på skoler over en treårig
periode
18/19

17/18
Forskel Karakte
rgns.

Socio.
ref.

16/17

Karakte
rgns.

Socio.
ref.

Forskel Karakte
rgns.

Socio.
ref.

Forskel

Ans Skole

6,9

6,6

0,3

6,2

6,3

-0,1

6,4

6,6

-0,2

Balleskolen

7,3

7,4

-0,1

6,8

7,3

-0,5

7,1

7,3

-0,2

Bryrup Skole

7,5

7,5

0,0

7,6

7,4

0,2

7,8

7,2

0,6

Buskelundskolen

8,2

7,9

0,3

8,2

8,1

0,1

8,1

7,8

0,3

Dybkærskolen

7,7

7,2

0,5

8,3

7,2

1,1 *

7,8

7,5

0,3

Frisholm Skole

7,6

7,4

0,2

7,3

7,3

0,0

7,1

6,8

0,3

8,1

7,5

0,6

Funder-Kragelund Skole,
Afdeling Funder
Funder-Kragelund Skole,
Silkeborg

7,7

7,5

0,2

7,5

7,3

0,2

Fårvang Skole

6,5

6,5

0,0

7,0

6,6

0,4

6,7

6,8

-0,1

Hvinningdalskolen

7,7

7,8

-0,1

7,8

7,7

0,1

7,5

7,8

-0,3

Langsøskolen

6,1

6,7

-0,6 *

6,3

6,6

-0,3

6,9

6,9

0,0

Sejs Skole

8,7

8,2

0,5 *

7,8

7,8

0,0

7,8

7,7

0,1

Skægkærskolen

7,7

7,1

0,6 *

7,8

7,5

0,3

6,7

6,7

0,0

Sølystskolen

7,2

6,8

0,4

7,6

6,9

0,7 *

7,1

7,0

0,1

Thorning Skole

7,3

7,1

0,2

6,5

6,4

0,1

6,7

6,6

0,1

6,7

6,9

-0,2

Trekløverskolen, Afdeling
Kjellerup
Trekløverskolen, Silkeborg

6,9

6,9

0,0

6,0

6,5

-0,5 *

Vestre Skole

7,4

7,5

-0,1

7,6

7,4

0,2

6,7

7,2

-0,5

Virklund Skole

7,9

7,7

0,2

7,4

7,4

0,0

7,6

7,7

-0,1

Note: Den socioøkonomiske reference er et statistisk beregnet udtryk, som viser, hvordan elever på landsplan med
samme baggrundsforhold som skolens elever har klaret FP9. En stjernemarkering angiver, at skolens
karaktergennemsnit er statistisk signifikant forskelligt (ved et 95% signifikansniveau) fra dens socioøkonomiske
reference. Dette betyder at der med 95% sandsynlighed kan siges at være forskel mellem karaktergennemsnittet og
den socioøkonomiske reference. Den mørkegrønne farve angiver at der er en signifikant positiv forskel, og den
lysegrønne farve angiver, at forskellen er positiv men ikke signifikant. Den røde farve angiver at der er en signifikant
negativ forskel, og den orange farve angiver, at forskellen er negativ men ikke signifikant.
Kilde: Uddannelsesstatistik.dk (STIL).
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Figuren illustrerer karaktergennemsnittet for overbygningsskolerne i Silkeborg og deres
socioøkonomiske reference. Den socioøkonomiske reference viser, hvordan eleverne på
landsplan med samme økonomiske og sociale baggrund, som eleverne på den pågældende
skole, klarer sig. Den socioøkonomiske reference illustrerer således, hvad en skole med
samme elevsammensætning i gennemsnit vil præstere, og dermed kan man se, om den
enkelte skole klarer sig bedre eller dårligere end forventet.
Resultaterne viser, at 10 ud af 17 overbygningsskoler ligger over den socioøkonomiske
reference, hvoraf 2 skoler ligger signifikant højere. Endvidere præsterer 3 skoler på forventet
niveau i forhold til den socioøkonomiske reference, imens 4 skoler ligger under. En enkelt skole
har signifikant lavere karaktergennemsnit end den socioøkonomiske reference.
Siden 16/17 har der været en stigning fra 8 til 10 skoler, som ligger højere end den
socioøkonomiske reference. Tilsvarende har der været et fald fra 7 til 4 skoler, som har et
karaktergennemsnit, der ligger lavere end den socioøkonomiske reference.
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6.0 OVERGANG TIL
UNGDOMSUDDANNELSE
Målsætning for arbejdet i folkeskolen er, at 90 % af en ungdomsårgang under 25 år skal
gennemføre mindst en ungdomsuddannelse i 2030. Skolerne i Silkeborg har med andre ord et
væsentligt ansvar for at sikre, at eleverne har motivationen samt de fornødne færdigheder og
kompetencer til at kunne blive optaget på og gennemføre en ungdomsuddannelse.
Udover at følge elevernes faktiske uddannelsesaktiviteter bruger man den såkaldte
profilmodel. Profilmodellen er en prognosemodel, som under en række antagelser fremskriver
uddannelsesniveauet for en given ungdomsårgang. I profilmodellen beregnes en
ungdomsårgangs samlede uddannelsesstatus fra de går i 9. klasse og 25 år frem 6
(Undervisningsministeriet, 2016).
I dette afsnit præsenteres resultaterne vedrørende andel elever, der er i gang med en
ungdomsuddannelse, uddannelsesstatus efter 9. og 10. klasse samt uddannelsesparathed.

6.1 Andel elever der er i gang med en ungdomsuddannelse
Nedenstående tabeller præsenterer resultaterne for, hvor stor en andel af eleverne i Silkeborg
Kommune, der er i gang med eller forventeligt fuldfører en ungdomsuddannelse efter
9. klasse.
Figur 27: Andel elever, der er i gang med en ungdomsuddannelse, hhv. 3 måneder, 15 måneder efter afsluttet 9.
klasse, samt andel af elever, der forventes at fuldføre mindst en ungdomsuddannelse inden for 6 år efter 9. klasse

Note: Følgende skoletyper er indeholdt i tallene: Folkeskoler og kommunale ungdomsskoler og ungdomskostskoler.
Den uddannelse personen er i gang med på statustidspunktet omfatter: forberedende uddannelser og øvrige
ungdomsuddannelser, gymnasiale uddannelser og erhvervsfaglige uddannelser. Der importeres for alle
uddannelsestyper, som ved STIL indgår i de tre hoveduddannelsestyper. Året angiver det år, hvor eleven har afsluttet
9. klasse. At forventes at fuldføre ’mindst en ungdomsuddannelse’ efter 6 år vil sige, at man forventes enten at have
gennemført en ungdomsuddannelse eller en videregående uddannelse. Andelen, der forventes at fuldføre mindst en
ungdomsuddannelse inden for 6 år er beregnet ud fra UVM's profilmodel, der foretager visse antagelser, og derfor er
behæftet med statistisk usikkerhed (se yderligere på uvm.dk).
Kilde: Uddannelsesstatistik.dk (STIL).

6

Det er væsentligt at være opmærksom på, at Profilmodellen er en fremskrivning og derfor behæftet med usikkerhed
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Figuren illustrerer andelen af elever, der er i gang med en ungdomsuddannelse hhv. 3 og 15
måneder efter afsluttet 9. klasse samt andelen af eleverne, som ifølge Profilmodellen må
forventes at gennemføre en ungdomsuddannelse inden for 6 år efter afsluttet 9. klasse.
Resultaterne viser, at 30 % af eleverne i 2018 er i gang med en ungdomsuddannelse 3
måneder efter, at de har afsluttet 9. klasse, hvilket er 14,5 procentpoint under landstallet. Det
skal bemærkes, at andelen desuden har været faldende over de seneste to år. Andelen i 2018
ligger 6,5 procentpoint under niveauet for 2016 og 2 procentpoint under niveauet i 2017.
Figuren viser også, at andelen af elever, som påbegynder en ungdomsuddannelse, stiger
betragteligt, når eleverne er blevet et år ældre, idet 93,7 % i 2016 og 88,6 % i 2017 var i
gang med en ungdomsuddannelse 15 måneder efter endt 9. klasse. Dog viser nærværende
procentangivelser samtidig, at der har været et fald på 5,1 procentpoint i andelen af elever,
som påbegynder en ungdomsuddannelse efter 15 måneder.
Det skal bemærkes, at en større del af en årgang i Silkeborg kommune forventes at have
fuldført mindst en ungdomsuddannelse inden for 6 år efter endt 9. klasse end i resten af
landet. I 2018 ligger andelen af elever fra Silkeborg, som forventes at afslutte en
ungdomsuddannelse inden for 6 år på 83,4 %, mens den tilsvarende andel på landsplan er på
80,6 %.
Ovenstående tegner et billede af, at eleverne i Silkeborg generelt er længere tid om at komme
i gang med en ungdomsuddannelse end eleverne i resten af landet. Til gengæld ligger eleverne
efter 15 måneder på niveau med resten af landet.
Figur 28: Andel elever, der er i gang med en ungdomsuddannelse, hhv. 3 og 15 måneder efter afsluttet 9. klasse
opdelt på skoler over en treårig periode
3 måneder

15 måneder

2018

2017

2016

2017

2016

2015

Ans Skole

30,2%

31,7%

38,7%

80,5%

90,3%

91,2%

Balleskolen

38,0%

34,0%

56,5%

90,0%

97,1%

96,4%

89,7%

96,3%

96,2%

95,8%

97,9%

100,0%

77,8%

66,7%

77,8%

Bryrup Skole
Buskelundskolen

24,1%
33,3%

18,8%

29,2%

Dybkær Specialskole
Dybkærskolen

51,1%

61,0%

39,7%

98,3%

96,6%

97,4%

Frisholm Skole

23,3%

41,7%

21,3%

88,9%

100,0%

97,7%

46,5%

96,8%

97,7%

100,0%

46,5%

96,8%

97,7%

100,0%

Funder-Kragelund
Skole, Afdeling
Funder
Funder-Kragelund
Skole, Silkeborg

23,5%

Fårvang Skole

49,0%

30,4%

39,1%

87,5%

93,5%

96,8%

Hvinningdalskolen

26,3%

38,3%

33,3%

93,3%

97,0%

95,1%

Langsøskolen

37,3%

31,1%

43,5%

80,3%

93,5%

92,4%

Sejs Skole

30,2%

39,1%

38,3%

95,7%

95,0%

95,4%
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3 måneder
Silkeborg
Ungdomsskole

15 måneder

27,6%

29,2%

62,1%

70,8%

53,8%

Skægkærskolen

31,0%

21,4%

27,0%

85,7%

94,6%

95,5%

Sølystskolen

38,9%

37,8%

48,1%

93,9%

88,3%

93,9%

Thorning Skole

17,8%

38,7%

36,1%

80,6%

80,6%

82,6%

27,8%

38,1%

77,8%

94,0%

96,1%

Trekløverskolen,
Afdeling Kjellerup
Trekløverskolen,
Silkeborg

31,6%

27,8%

38,1%

77,8%

94,0%

96,1%

Vestre Skole

26,1%

24,5%

38,3%

93,9%

93,6%

100,0%

Virklund Skole

15,8%

20,9%

15,8%

83,7%

94,7%

100,0%

Kommunen

30,7%

32,7%

37,2%

88,6%

93,7%

94,3%

Landstal

45,2%

45,7%

46,3%

88,9%

90,5%

91,9%

Note: Følgende skoletyper er indeholdt i tallene: Folkeskoler og kommunale ungdomsskoler og ungdomskostskoler.
Den uddannelse personen er i gang med på statustidspunktet omfatter: forberedende uddannelser og øvrige
ungdomsuddannelser, gymnasiale uddannelser og erhvervsfaglige uddannelser. Der importeres for alle
uddannelsestyper, som ved STIL indgår i de tre hoveduddannelsestyper. Året angiver det år, hvor eleven har afsluttet
klassetrinnet. Skoler, hvor der ikke er tilgængelige nøgletal i LIS, vises ikke og indgår ikke i kommunegennemsnittet.
Kilde: Uddannelsesstatistik.dk (STIL).

Figuren illustrerer andelen af elever, der er i gang med en ungdomsuddannelse, hhv. 3 og 15
måneder efter afsluttet 9. klasse opdelt på skoler over en treårig periode
Resultaterne viser, at der er variation mellem skolerne i forhold til antallet af elever, der
starter på en ungdomsuddannelse. Desuden viser figuren, at der er lokale forskelle i, hvornår
eleverne påbegynder deres ungdomsuddannelse – om man begynder umiddelbart efter 9.
klasse, eller om man venter et år.
Figur 29: Andel elever, der forventes at fuldføre mindst én ungdomsuddannelse inden 6 år efter afsluttet 9. klasse,
opdelt på uddannelsestype

Note: Året angiver det år, hvor eleven har afsluttet 9. klasse. At forventes at fuldføre ’mindst en ungdomsuddannelse’
efter 6 år vil sige, at man forventes enten at have gennemført en ungdomsuddannelse eller en videregående
uddannelse. Andelen, der forventes at fuldføre mindst en ungdomsuddannelse inden for 6 år er beregnet ud fra UVM's
profilmodel, der foretager visse antagelser, og derfor er behæftet med statistisk usikkerhed (se yderligere på uvm.dk).
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Kilde: Uddannelsesstatistik.dk (STIL).

Figuren illustrerer andelen af elever, der forventes at fuldføre én ungdomsuddannelse inden 6
år efter afsluttet 9. klasse, opdelt på uddannelsestype. Årstallet angiver det år, hvor eleverne
har afsluttet 9. klasse.
Resultaterne viser, at størstedelen forventes at fuldføre én gymnasial uddannelse inden for 6
år efter afsluttet 9. klasse i 2018 (69,4%). Andelen er steget med 1,2 procentpoint fra 2016
(68,2%) til 2018 (69,4%). Dog er andelen af elever, som forventes at fuldføre en gymnasial
uddannelse stagneret fra 9. årgang 2017 til 9. årgang 2018. I 2018 ligger den forventelige
andel 2,6 procentpoint over landstallet.
Det ses desuden, at andelen af elever, som forventes at fuldføre en erhvervsfaglig uddannelse,
er stigende med 1,8 procentpoint fra 9. årgang 2016 (11,3%) til 9. årgang 2018 (13,1%). I
2018 ligger den forventelige andel 0,7 procentpoint over landstallet.
6.1.1 Status 9 mdr. efter afsluttet 9. og 10. klasse
Figur 30: Uddannelsesstatus 9 måneder efter afsluttet 9. klasse

Note: Følgende skoletyper er indeholdt i kommunetallene: Folkeskoler, Kommunale ungdomsskoler, Specialskoler for
børn, Dagbehandlingstilbud og anbringelsessteder. For Indikatoren Ungdomsuddannelsesstatus 9 mdr. er der ikke
mulighed for at udvælge tal for bestemte skoletyper, og derfor er de fire ovenstående skoletyper standard. Elever,
som har fuldført et grundforløb på erhvervsuddannelserne tæller som værende i gang med en erhvervsuddannelse,
selvom de ikke er i gang med et hovedforløb 9 mdr. efter afgang fra 9. klasse. Året angiver det år, hvor eleven har
afsluttet 9. klasse. På trods af, at grafen afspejler de tilgængelige data i uddannelsesstatistik.dk, kan der
forekommeenkelte barer i grafen, som ikke summerer til '100%'. 9. klasseelever der fortsætter i 10. klasse, er
indeholdt i kategorien ’Ikke påbegyndt ungdomsuddannelse’ i tallene for 9. klasse.
Kilde: Uddannelsesstatistik.dk (STIL).

Figuren illustrerer andelen af elever, der er i gang med en ungdomsuddannelse 9 måneder
efter 9. klasse herunder andelen, der har afbrudt en ungdomsuddannelse og andelen, der ikke
har været i gang med en ungdomsuddannelse i perioden.
Resultatet viser, at 76,8 % af 9. årgang 16/17 var i gang med en ungdomsuddannelse 9
måneder efter afsluttet 9. klasse, mens 2 % har afbrudt en ungdomsuddannelse inden for
denne periode. Hertil var 21,2 % ikke påbegyndt en uddannelse.

39

Kvalitetsrapport

2018/19

Silkeborg Kommune

Figur 31: Uddannelsesstatus 9 måneder efter afsluttet 10. klasse

Note: Følgende skoletyper er indeholdt i kommunetallene: Folkeskoler, Kommunale ungdomsskoler, Specialskoler for
børn, Dagbehandlingstilbud og anbringelsessteder. For Indikatoren Ungdomsuddannelsesstatus 9 mdr. er der ikke
mulighed for at udvælge tal for bestemte skoletyper, og derfor er de fire ovenstående skoletyper standard. Elever,
som har fuldført et grundforløb på erhvervsuddannelserne tæller som værende i gang med en erhvervsuddannelse,
selvom de ikke er i gang med et hovedforløb 9 mdr. efter afgang fra 10. klasse. Året angiver det år, hvor eleven har
afsluttet 10. klasse. På trods af, at grafen afspejler de tilgængelige data i uddannelsesstatistik.dk, kan der forekomme
enkelte barer i grafen, som ikke summerer til '100%'.
Kilde: Uddannelsesstatistik.dk (STIL).

Figuren illustrerer andelen af elever, der er i gang med en ungdomsuddannelse 9 måneder
efter 10. klasse, herunder andelen, der har afbrudt en ungdomsuddannelse og andelen, der
ikke har været i gang med en ungdomsuddannelse i perioden.
Resultatet viser, at 69 % af 10. årgang 16/17 var i gang med en ungdomsuddannelse 9
måneder efter afsluttet 10. klasse, mens 3 % har afbrudt en ungdomsuddannelse inden for
denne periode. Hertil var 28 % ikke påbegyndt en uddannelse.

6.2 Uddannelsesparathed
Nærværende afsnit præsenterer udviklingen i andelen af elever, der erklæres
uddannelsesparate i Silkeborg Kommune.
Vurderingen af elevernes uddannelsesparathed er en væsentlig indikator for, om skolen har
formået at klæde eleverne på til at påbegynde og gennemføre en ungdomsuddannelse.
Figur 32: Andel af elever i 9. og 10. klasse som vurderes uddannelsesparate
9. Klasse

10. Klasse

Parate

Ikke parate

Parate

Ikke parate

Kommunen, 18/19

95%

5%

74%

26%

Kommunen, 17/18

95%

5%

87%

13%

Kommunen, 16/17

95%

5%

89%

11%

Landstal, 18/19

92%

8%

77%

23%

Note: Følgende skoletyper er indeholdt i tallene: Folkeskoler og kommunale ungdomsskoler.
Kilde: Uddannelsesstatistik.dk (STIL).
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Figuren illustrerer andelen af elever i 9. og 10. klasse, som henholdsvis vurderes
uddannelsesparate og ikke uddannelsesparate.
Resultaterne viser, at 95% af eleverne i 9. klasse i Silkeborg kommune de seneste tre år har
været erklæret uddannelsesparate. Silkeborg Kommune ligger således stabilt og 0,3
procentpoint over landstallet. Modsat har der været et fald på 15 procentpoint i andelen af
elever, som erklæres uddannelsesparate i 10. klasse fra 16/17 (89 %) til 18/19 (74 %).
Kommunen ligger i 18/19 3 procentpoint under landstallet.
Figur 33: Andel elever, der vurderes uddannelsesparate i 9. og 10. klasse i 18/19, opdelt på køn og skoler
9. Klasse

10. Klasse

Samlet

Drenge

Piger

100%

100%

100%

96%

92%

100%

Bryrup Skole

100%

100%

Buskelundskolen

100%

100%

100%

Dybkærskolen

96%

100%

91%

Frisholm Skole

100%

100%

100%

Funder-Kragelund
Skole, Silkeborg

100%

100%

95%

92%

100%

100%

100%

100%

Langsøskolen

89%

89%

89%

Sejs Skole

96%

93%

100%

Silkeborg
Ungdomsskole

100%

100%

Skægkærskolen

100%

100%

86%

83%

90%

Ans Skole
Balleskolen

Fårvang Skole
Hvinningdalskolen

Sølystskolen
Thorning Skole

Samlet

Drenge

Piger

74%

76%

73%

74%

76%

73%

100%

Trekløverskolen,
Silkeborg

97%

94%

100%

Vestre Skole

94%

93%

100%

Virklund Skole

88%

80%

100%

Kommunen

95%

94%

97%

Note: Følgende skoletyper er indeholdt i tallene: Folkeskoler og kommunale ungdomsskoler. Andelen af elever, der
vurderes uddannelsesparat pr. 1. marts til deres 1. prioritetsvalg i forhold til antal elever, som har søgt en
ungdomsuddannelse.
Kilde: Uddannelsesstatistik.dk (STIL).

Figuren illustrerer andelen af elever i 9. og 10. klasse, som henholdsvis vurderes
uddannelsesparate og ikke uddannelsesparate opdelt på køn og skoler.
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Resultaterne viser, at 97 % af pigerne og 94 % af drengene erklæres uddannelsesparate,
hvilket er en forskel på 3 %. Hertil ses variationer i andelen af elever, som erklæres
uddannelsesparate skolerne i mellem.

7.0 ELEVERNES TRIVSEL
Det er et centralt mål i folkeskolereformen at øge trivslen i folkeskolen. Elevernes trivsel er
dermed både et væsentligt mål i sig selv, men også en helt central forudsætning for, at de
lærer. Derfor gennemføres der årligt en national trivselsmåling. Trivselsmålingen er en
spørgeskemaundersøgelse, der undersøger, hvordan eleverne oplever deres trivsel. Alle
folkeskoler skal gennemføre trivselsmålingen hvert år i perioden januar til marts.
Trivselsmålingen skal fungere som et arbejdsredskab for skolerne til at forbedre trivslen og
undervisningsmiljøet lokalt. For skolerne kan resultaterne af trivselsmålingen danne grundlag
for et systematisk arbejde med elevernes trivsel og skolens undervisningsmiljø som helhed og
i den enkelte klasse.
Det skal bemærkes, at trivselsdata i denne rapport stammer fra den nationale undersøgelse,
som blev gennemført i foråret 2019.
I nedenstående afsnit præsenteres resultater fra trivselsmålingen.

7.1 Trivsel i 0.-3. klasse
For elever i indskolingen (0.-3. klasse) består undersøgelsen af 20 spørgsmål.
Generelt ligger trivslen hos 0.-3. årgang i Silkeborg Kommune på niveau med landstallene.
På tværs af de syv nedenstående figurer kan det konkluderes, at der generelt er sket et fald i
andelen af elever med høj trivsel. Det skal bemærkes, at der modsat har været en stigning i
andelen af elever i moderat trivsel. Hertil er der under nogle af spørgsmålene en lille stigning i
andelen af elever, som ikke er i trivsel.
Det kan endvidere konkluderes, at en stor andel af eleverne fortsat ikke synes, at de har
medbestemmelse i timerne.
Figur 34: Er du glad for din klasse?
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Note: Følgende skoletyper er indeholdt i tallene: Folkeskoler og kommunale ungdomsskoler. Den nationale
trivselsmåling består af 20 spørgsmål for elever i indskolingen. Ovenstående spørgsmål er udvalgt som pejlemærke for
trivslen efter anbefaling fra Dansk Center for Undervisningsmiljø.
Kilde: Uddannelsesstatistik.dk (STIL).

Andelen af elever, der er meget glade for deres klasse, er faldet med 6 procentpoint fra 16/17
(77%) og 18/19 (71%). Denne andel ligger i 18/19 på niveau med landstallet (71 %). Det skal
bemærkes, at der har været en stigning på 5 procentpoint i andelen af elever, der er lidt glade
for deres klasse samt en stigning på 1 procentpoint i andelen af elever, der ikke er glade for
deres klasse.
Figur 35: Føler du dig alene i skolen?

Note: Følgende skoletyper er indeholdt i tallene: Folkeskoler og kommunale ungdomsskoler. Den nationale
trivselsmåling består af 20 spørgsmål for elever i indskolingen. Ovenstående spørgsmål er udvalgt som pejlemærke for
trivslen efter anbefaling fra Dansk Center for Undervisningsmiljø.
Kilde: Uddannelsesstatistik.dk (STIL).

Andelen af elever, der føler sig alene i skolen er faldet med 1 procentpoint fra 17/18 (6%) til
18/19 (5%), men ligger på niveau med 16/17 (5%). Denne andel ligger 18/19 1 procentpoint
under landstallet (6%).
Figur 36: Er der nogen, der driller dig, så du bliver ked af det?

Note: Følgende skoletyper er indeholdt i tallene: Folkeskoler og kommunale ungdomsskoler. Den nationale
trivselsmåling består af 20 spørgsmål for elever i indskolingen. Ovenstående spørgsmål er udvalgt som pejlemærke for
trivslen efter anbefaling fra Dansk Center for Undervisningsmiljø.
Kilde: Uddannelsesstatistik.dk (STIL).

Andelen af elever, der bliver drillet, så de bliver kede af det er steget med 1 procentpoint fra
16/17 (7%) til 18/19 (8%). Denne andel er i 18/19 på niveau med landstallet (8%).
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Figur 37: Er du glad for dine lærere?

Note: Følgende skoletyper er indeholdt i tallene: Folkeskoler og kommunale ungdomsskoler. Den nationale
trivselsmåling består af 20 spørgsmål for elever i indskolingen. Ovenstående spørgsmål er udvalgt som pejlemærke for
trivslen efter anbefaling fra Dansk Center for Undervisningsmiljø.
Kilde: Uddannelsesstatistik.dk (STIL).

Andelen af elever, der er meget glade for deres lærere, er faldet med 3 procentpoint fra 16/17
(86%) og 18/19 (83%). Denne andel ligger i 18/19 1 procentpoint over landstallet (82 %). Det
skal bemærkes, at der har været en stigning på 2 procentpoint i andelen af elever, der er lidt
glade for deres lærere.
Figur 38: Er lærerne gode til at hjælpe dig?

Note: Følgende skoletyper er indeholdt i tallene: Folkeskoler og kommunale ungdomsskoler. Den nationale
trivselsmåling består af 20 spørgsmål for elever i indskolingen. Ovenstående spørgsmål er udvalgt som pejlemærke for
trivslen efter anbefaling fra Dansk Center for Undervisningsmiljø.
Kilde: Uddannelsesstatistik.dk (STIL).

Andelen af elever, der synes, at lærerne er meget gode til at hjælpe dem er faldet med 4
procentpoint fra 16/17 (81%) til 18/19 (77%). Det skal bemærkes, at der har været en
stigning på 4 procentpoint i andelen af elever, der synes, at lærerne er lidt gode til at hjælpe.
Figur 39: Lærer du noget spændende i skolen?
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Note: Følgende skoletyper er indeholdt i tallene: Folkeskoler og kommunale ungdomsskoler. Den nationale
trivselsmåling består af 20 spørgsmål for elever i indskolingen. Ovenstående spørgsmål er udvalgt som pejlemærke for
trivslen efter anbefaling fra Dansk Center for Undervisningsmiljø.
Kilde: Uddannelsesstatistik.dk (STIL).

Andelen af elever, der synes, at de lærer meget spændende i timerne er faldet med 6
procentpoint fra 16/17 (62%) til 18/19 (56%). Denne andel ligger i 18/19 1 procentpoint
under landstallet (57 %). Det skal bemærkes, at der har været en stigning på 6 procentpoint i
andelen af elever, der synes, at lærerne er lidt gode til at hjælpe.
Figur 40: Er du med til at bestemme, hvad I skal lave i timerne?

Note: Følgende skoletyper er indeholdt i tallene: Folkeskoler og kommunale ungdomsskoler. Den nationale
trivselsmåling består af 20 spørgsmål for elever i indskolingen. Ovenstående spørgsmål er udvalgt som pejlemærke for
trivslen efter anbefaling fra Dansk Center for Undervisningsmiljø.
Kilde: Uddannelsesstatistik.dk (STIL).

Andelen af eleverne, der synes, at de ikke har medbestemmelse er faldet med 4 procentpoint
fra 16/17 (45%) til 18/19 (41%). Denne andel er i 18/19 1 procentpoint over landstallet
(40%). Det skal bemærkes, at der har været en stigning på 5 procentpoint i andelen af elever,
som synes, at de nogle gange har medbestemmelse.

45

Kvalitetsrapport

2018/19

Silkeborg Kommune

Figur 41: Andel elever der på udvalgte spørgsmål har angivet den ‘ringest mulige trivsel’ i 18/19
Er du glad
for din
klasse?

Føler du
Er der
dig alene i nogen, der
skolen?
driller dig,
så du
bliver ked
af det?

Er du glad
for dine
lærere?

Er lærerne Lærer du Er du med
gode til at
noget
til at
hjælpe
spændend bestemme,
dig?
e i skolen? hvad I skal
lave i
timerne?

'Nej'

'Ja, tit'

'Ja, tit'

'Nej'

'Nej'

'Nej'

'Nej'

Ans Skole

7,0%

5,3%

12,4%

3,9%

9,0%

12,0%

52,3%

Balleskolen

1,1%

4,5%

10,6%

0,4%

4,5%

4,4%

50,7%

Bryrup Skole

3,0%

5,1%

5,1%

2,0%

1,0%

2,0%

44,3%

Buskelundskolen

1,0%

5,0%

6,3%

2,0%

2,0%

7,5%

38,6%

Dybkærskolen

0,6%

8,8%

11,5%

1,3%

5,6%

48,8%

Frisholm Skole

1,1%

1,7%

7,0%

1,7%

1,7%

2,3%

39,8%

Funder-Kragelund
Skole, Silkeborg

1,0%

3,0%

3,7%

0,5%

0,5%

3,6%

34,5%

Fårvang Skole

1,4%

1,4%

8,6%

2,7%

4,1%

35,3%

1,4%

5,6%

1,4%

6,9%

39,1%

6,7%

4,9%

6,8%

47,5%

2,7%

1,3%

2,6%

39,0%

Gjern Skole
Gjessø Skole

1,7%

Grauballe Skole

1,4%

Gødvadskolen

4,4%

4,5%

10,6%

1,9%

1,9%

3,9%

33,3%

Hvinningdalskolen

2,7%

3,9%

6,0%

0,4%

0,4%

2,7%

23,5%

Langsøskolen

8,4%

7,2%

6,0%

7,1%

2,4%

11,6%

35,3%

Resenbro Skole

1,0%

3,0%

6,1%

1,0%

2,0%

4,0%

42,6%

Sejs Skole

0,8%

4,9%

2,9%

0,4%

0,4%

4,0%

50,2%

Skægkærskolen

1,0%

8,5%

13,8%

4,3%

4,2%

13,7%

35,8%

1,9%

7,7%

2,8%

2,8%

5,7%

53,8%

Sorring Skole
Sølystskolen

2,5%

6,3%

12,1%

2,5%

1,0%

4,8%

40,1%

Thorning Skole

3,6%

10,3%

9,6%

3,7%

5,8%

8,1%

56,2%

Trekløverskolen,
Silkeborg

5,4%

6,6%

13,3%

6,6%

6,3%

10,2%

37,5%

Vestre Skole

2,3%

6,2%

8,3%

0,6%

2,9%

4,7%

34,5%

Virklund Skole

2,3%

7,8%

8,5%

1,1%

2,8%

6,8%

43,5%

Voel Skole

2,4%

7,3%

8,5%

1,6%

1,6%

4,0%

34,7%

Kommunen

2,4%

5,3%

8,3%

2,0%

2,6%

5,8%

41,0%

Note: Følgende skoletyper er indeholdt i kommunetallene: Folkeskoler og kommunale ungdomsskoler. Den nationale
trivselsmåling består af 20 spørgsmål for elever i indskolingen. De syv viste spørgsmål, er udvalgt som pejlemærker
for trivslen efter anbefaling fra Dansk Center for Undervisningsmiljø. Eleverne har for hvert spørgsmål haft mulighed
for at svare på en 3-gradsskala – tabellen her viser andelen, der har angivet den ‘ringest mulige trivsel’.
Kilde: Uddannelsesstatistik.dk (STIL).

Figuren illustrerer andelen af elever, der på udvalgte spørgsmål har angivet den ‘ringest
mulige trivsel’ i 18/19 fordelt på skoler.
Resultaterne viser variationen i andelen af elever, der udtrykker den laveste trivsel både i
forhold til de enkelte spørgsmål på den enkelte skole, men også mellem skolerne.
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7.2 Trivsel i 4.-9. klasse
Trivslen for eleverne på mellemtrinnet og i udskolingen måles via flere forskellige parametre
eller temaer for trivsel. Den samlede trivselsindikator er dannet på baggrund af statistiske
analyser og er udtryk for grupperinger af spørgsmål, som grundlæggende måler den samme
underliggende holdning hos eleverne. Elever på mellemtrinnet og i udskolingen besvarer 40
spørgsmål.
De fire indikatorer er:
▪ ‘Social trivsel’ bygger på 10 spørgsmål. Spørgsmålene omhandler elevernes opfattelse
af deres tilhørsforhold til skolen, klassen og fællesskabet samt tryghed og mobning.
▪ ‘Faglig trivsel’ består af 8 spørgsmål. Spørgsmålene omhandler elevernes oplevelse af
egne faglige evner, koncentrationsevne og problemløsningsevne.
▪ ‘Støtte og inspiration i undervisningen’ består af 7 spørgsmål. Spørgsmålene omhandler
elevernes oplevelse af motivation og medbestemmelse samt af lærernes hjælp og
støtte.
▪ ‘Ro og orden’ indeholder 4 spørgsmål. Spørgsmålene omhandler elevernes oplevelse af
ro og støj i klassen samt klasseledelse.

7.2.1 Samlet resultat på tværs af temaer
Figur 42: Samlet indikator for trivsel og indikatorer opdelt på temaer i 18/19

Note: Følgende skoletyper er indeholdt i tallene: Folkeskoler og kommunale ungdomsskoler. Den nationale
trivselsmåling består af 40 spørgsmål for elever på mellemtrinnet og i udskolingen. 29 af de 40 spørgsmål indgår i
beregningen af de fire viste temaer. Den nationale trivselsmåling for elever på mellemtrinnet og i udskolingen opgøres
på en skala fra 1 til 5, hvor 1 repræsenterer den ringest mulige trivsel og 5 repræsenterer den bedst mulige trivsel.
Den samlede indikator beregnes som et gennemsnit af de 29 spørgsmål, som indgår i de fire temaer.
Kilde: Uddannelsesstatistik.dk (STIL).

Figuren illustrerer den samlede trivselsscore og scoren for hvert af de fire temaer på
kommuneniveau over de sidste tre år.
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Den samlede trivselsscore for 4.-9. klasse ligger på niveau med landstallet. Eleverne vurderer
deres sociale trivsel højest, mens støtte og inspiration scorer lavest.
Resultaterne viser, at elevernes vurdering af egen trivsel ligger stabilt. Den samlede
trivselsscore er faldet med 0,1 procentpoint fra 16/17 til 18/19. Dette fald dækker over et fald
på 0,1 procentpoint inden for tre af de fire indikatorer (social trivsel, støtte og inspiration samt
ro og orden), mens den faglige trivsel er uændret.
Figur 43 Indikatorer for trivsel fordelt på temaer opdelt på skoler over en treårig periode
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4,0

Thorning Skole

4,0

4,1

4,0

3,6

3,6

3,6

3,2

3,2

3,1

3,7

3,7

3,6

Trekløverskolen, Afdeling
Kjellerup

4,2

3,7

3,3

3,8

Trekløverskolen, Afdeling
Sjørslev

4,3

3,8

3,6

3,8

Trekløverskolen, Afdeling
Vinderslev

4,3

3,6

3,4

3,8

Trekløverskolen, Silkeborg

4,2

4,1

4,2

3,7

3,7

3,7

3,2

3,3

3,4

3,7

3,7

3,8

Vestre Skole

4,1

4,2

4,2

3,7

3,8

3,8

3,0

3,2

3,3

3,7

3,8

3,8

Virklund Skole

4,2

4,3

4,4

3,8

3,8

3,8

3,2

3,3

3,3

3,8

3,9

3,9

Voel Skole

4,4

4,2

4,3

3,9

3,7

3,8

3,6

3,3

3,5

4,0

3,8

4,0
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Faglig trivsel

Støtte og
inspiration

Ro og orden

Kommunen

4,1

4,2

4,2

3,7

3,8

3,7

3,2

3,3

3,3

3,8

3,8

3,9

Landstal

4,1

4,1

4,1

3,7

3,7

3,7

3,2

3,2

3,3

3,7

3,8

3,8

Note: Følgende skoletyper er indeholdt i kommune- og landstallene: Folkeskoler og kommunale ungdomsskoler. Den
nationale trivselsmåling for elever på mellemtrinnet og i udskolingen opgøres på en skala fra 1 til 5, hvor 1
repræsenterer den ringest mulige trvisel og 5 repræsenterer den bedst mulige trivsel. Den nationale trivselsmåling
består af 40 spørgsmål for elever på mellemtrinnet og i udskolingen. 29 af de 40 spørgsmål indgår i beregningen af de
fire viste temaer.
Kilde: Uddannelsesstatistik.dk (STIL).

Figuren illustrerer indikatorer for trivsel fordelt på temaer opdelt på skoler over en treårig
periode. Det kan konkluderes, at størstedelen af skolerne har en værdi på 3.1 eller derover
inden for samtlige indikatorer, hvilket betyder, at de placeres i de to højeste scoringsintervaller
(grønne).

7.2.2 Fordeling for gennemsnittet opdelt på temaer
På tværs af de fire nedenstående temaer kan det konkluderes, at der generelt er sket et fald i
andelen af elever med høj trivsel (mørkegrøn). Det skal bemærkes, at der samtidig har været
en stigning i andelen af elever i mindre trivsel (gul) og nogle steder moderat trivsel (lysegrøn).
Hertil er der under nogle af spørgsmålene en stigning i andelen af elever, som ikke er i trivsel
(rød).
Figur 44: Social trivsel

Note: Følgende skoletyper er indeholdt i tallene: Folkeskoler og kommunale ungdomsskoler. Den nationale
trivselsmåling for elever på mellemtrinnet og i udskolingen opgøres på en skala fra 1 til 5, hvor 1 repræsenterer den
ringest mulige trivsel og 5 repræsenterer den bedst mulige trivsel. Figurerne viser fordelingen af elevernes gennemsnit
på denne skala opdelt i grupperne: Andel elever med et gennemsnit fra 1,0 til 2,0; andel elever med et gennemsnit fra
2,1 til 3,0; andel elever med et gennemsnit fra 3,1 til 4,0 samt andel elever med et gennemsnit fra 4,1 til 5,0.
Kilde: Uddannelsesstatistik.dk (STIL).

Figur 45: Faglig trivsel
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Note: Følgende skoletyper er indeholdt i tallene: Folkeskoler og kommunale ungdomsskoler. Den nationale
trivselsmåling for elever på mellemtrinnet og i udskolingen opgøres på en skala fra 1 til 5, hvor 1 repræsenterer den
ringest mulige trivsel og 5 repræsenterer den bedst mulige trivsel. Ovenstående figur viser fordelingen af elevernes
gennemsnit på denne skala opdelt i grupperne: Andel elever med et gennemsnit fra 1,0 til 2,0; andel elever med et
gennemsnit fra 2,1 til 3,0; andel elever med et gennemsnit fra 3,1 til 4,0 samt andel elever med et gennemsnit fra 4,1
til 5,0.
Kilde: Uddannelsesstatistik.dk (STIL).

Figur 46; Støtte og inspiration

Note: Følgende skoletyper er indeholdt i tallene: Folkeskoler og kommunale ungdomsskoler. Den nationale
trivselsmåling for elever på mellemtrinnet og i udskolingen opgøres på en skala fra 1 til 5, hvor 1 repræsenterer den
ringest mulige trivsel og 5 repræsenterer den bedst mulige trivsel. Ovenstående figur viser fordelingen af elevernes
gennemsnit på denne skala opdelt i grupperne: Andel elever med et gennemsnit fra 1,0 til 2,0; andel elever med et
gennemsnit fra 2,1 til 3,0; andel elever med et gennemsnit fra 3,1 til 4,0 samt andel elever med et gennemsnit fra 4,1
til 5,0.
Kilde: Uddannelsesstatistik.dk (STIL).

Figur 47: Ro og orden

Note: Følgende skoletyper er indeholdt i tallene: Folkeskoler og kommunale ungdomsskoler. Den nationale
trivselsmåling for elever på mellemtrinnet og i udskolingen opgøres på en skala fra 1 til 5, hvor 1 repræsenterer den
ringest mulige trivsel og 5 repræsenterer den bedst mulige trivsel. Ovenstående figur viser fordelingen af elevernes
gennemsnit på denne skala opdelt i grupperne: Andel elever med et gennemsnit fra 1,0 til 2,0; andel elever med et
gennemsnit fra 2,1 til 3,0; andel elever med et gennemsnit fra 3,1 til 4,0 samt andel elever med et gennemsnit fra 4,1
til 5,0.
Kilde: Uddannelsesstatistik.dk (STIL).
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7.3 Fravær
En væsentlig forudsætning for at eleverne kan lære, det de skal og blive så dygtige, de kan er,
at de er til stede i undervisningen. Det er derfor væsentligt, at skolerne arbejder aktivt med at
skabe et undervisningsmiljø, der motiverer eleverne til at deltage i undervisningen og
fællesskabet i og omkring skolen. Fravær kan i sig selv ses som et tegn på mistrivsel.
I nærværende afsnit præsenteres udviklingen i det gennemsnitlige elevfravær i Silkeborg
Kommune
Figur 48: Det gennemsnitlige elevfravær i procent opdelt på fraværstype

Note: Følgende skoletyper er indeholdt i tallene: Folkeskoler.
Kilde: Uddannelsesstatistik.dk (STIL).

Figuren illustrerer det gennemsnitlige elevfravær opdelt i forhold til fraværstyper, herunder
sygefravær, lovligt fravær (fravær med tilladelse) og ulovligt fravær.
Det gennemsnitlige fravær for eleverne i Silkeborg Kommune i 18/19 ligger på 4,6 %, hvilket
er 1,2 % under det gennemsnitlige fravær på landsplan (5,8 %). Tallene viser imidlertid også
en stigning i det samlede fravær på 0,2 procentpoint fra 16/17 (4,4) til 18/19 (4,6).
Resultaterne viser desuden, at det ulovlige fravær i 18/19 udgør 0,7 %, hvilket er 0,3
procentpoint under landstallet.

51

Kvalitetsrapport

2018/19

Figur 49: Det gennemsnitlige elevfravær i procent i 18/19, opdelt på fraværstype og skoler

Note: Følgende skoletyper er indeholdt i tallene: Folkeskoler.
Kilde: Uddannelsesstatistik.dk (STIL).
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Figuren illustrerer det gennemsnitlige elevfravær i procent i 18/19, opdelt på fraværstype og
skoler.
Resultaterne viser, at det kommunale gennemsnit dækker over relativt store forskelle, idet det
samlede fravær på nogle skoler er over dobbelt så højt som på andre. Hertil er det ulovlige
fravær relativt højt på enkelte skoler.
Det skal bemærkes, at tre skoler i Silkeborg har et samlet elevfravær, der ligger over
landsgennemsnittet på 5,8 %. Hertil er det ulovlige fravær højere end landstallet på seks af
kommunens skoler.
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8.0 OPFØLGNING OG TILBAGEBLIK PÅ
KVALITETSRAPPORTEN 2016/17
Siden kvalitetsrapport 2016/17 har der fortsat været fokus på at udvikle kvaliteten på
skoleområdet. Ambitionen er, at vi på alle niveauer udvikler undervisningsmiljøet med afsæt i
viden og data, så det understøtter elevernes læring og trivsel bedst muligt.
Den sammenfattende konklusion i kvalitetsrapporten 2016/17 viste følgende
opmærksomhedspunkter:
• Læseindsatsen - i forhold til overgangen fra indskoling til mellemtrin
• Elevernes kompetencer og motivation til at tage en ungdomsuddannelse
• Medarbejdernes adgang til ressourcepersoner i forhold til faglig sparring og støtte
direkte ind i undervisningen
• Ledelse tæt på elevernes læring og trivsel
De enkelte skolers kvalitetsrapporter og de kommunale opmærksomhedspunkter for 2016/17
blev i foråret 2018 drøftet på læringssamtaler mellem skolernes ledelser og Skoleafdelingen
(skolechef og områdeledere). Resultatet af samtalerne var formuleringen af mål for den
enkelte skole. Herefter blev der afholdt opfølgende læringssamtaler, hvor skolens ledelse i
samarbejde med konsulenter fra Skoleafdelingen udarbejdede en udviklingsplan med mål og
indsatser gældende for to år. I foråret 2019 blev der i nye samtaler gjort status på
udviklingsplanerne.
Opmærksomhedspunkterne har været behandlet på Skoleafdelingens emnemøder for
skolernes ledelser med oplæg af både interne og eksterne konsulenter og videnspersoner.
Efterfølgende har skolerne fulgt op blandt andet gennem skolens ressourcepersoner –
læsevejledere, PLC-ressourcepersoner, de nye PLF-ressourcepersoner m.fl.
Hertil har de kommunale videncentre og skoleafdelingens konsulenter løbende understøttet
skolerne i arbejdet med de kommunale opmærksomhedspunkter.
• Videncenter for sproglig, kulturel og social integration
• Videncenter for udskoling
• Videncenter for inkluderende lærings- og trivselsmiljøer
• Videncenter for designtænkning og digital fabrikation
• Videncenter for naturfag og naturformidling
• Videncenter for nye praksisformer og aldersintegrering
Flere af nedenstående indsatser er ikke afsluttede, men vil også i de kommende to år
understøtte arbejdet med de opmærksomhedspunkter, som fremstår i Kvalitetsrapporten
2018/19
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Læseindsatsen - i forhold til overgangen fra indskoling til mellemtrin
Opmærksomhedspunktet vedrørende ”Læseindsatsen – i overgangen fra indskoling til
mellemtrin” afstedkom ønsket om en indsats, som kunne kvalificere elevernes læsefærdighed
på mellemtrinnet.
Af løbende indsatser kan nævnes uddannelsen af ressourcepersoner i læsning,
læsevejledernetværksmøderne og læsevejlederdage, hvor der arbejdes målrettet med at
kvalificere kvaliteten af læseundervisningen. Desuden understøtter læsekonsulenterne
kontinuerligt skolernes arbejde med elevernes læseudvikling gennem blandt andet deltagelse i
læsekonferencer og sparring.
Indsatsen ”Læsning i fagene” blev grundet kommunale økonomiske og organisatoriske
omstændigheder forsinket, men iværksættes i 2020. ”Læsning i fagene” indeholder et
kompetenceløft for alle skoler, der har fokus på såvel analog som digital læsefærdighed ind i
alle fag.
Der er desuden en forventning, at det nye ”Videnscenter for sprog og læsning” vil få en
fremtrædende rolle i at understøtte skolerne helt tæt på praksis.
Elevernes kompetencer og motivation til at tage en ungdomsuddannelse
Opmærksomhedspunktet vedrørende ‘Elevernes kompetencer og motivation til at tage en
ungdomsuddannelse’ har betydet, at Skoleafdelingen gennem ”Videncenter for udskoling”, har
iværksat flere indsatser på udskolingsområdet med særligt fokus på at fremme, at alle unge på
et kvalificeret grundlag, skal blive mere afklarede i forhold til valg af ungdomsuddannelse.
Målet med denne afklaringsproces er, at flere unge vælger en erhvervsuddannelse.
Indsatserne er delvist politisk initieret (bl.a. Videncenter for Udskoling og det fælles
bevillingsmål ‘Flere unge skal vælge en erhvervsuddannelse’ med Arbejdsmarkedsudvalget),
og delvis initieret fra skolerne eller Skoleafdelingen. Flere af indsatserne er igangsat og er lige
nu i en fase, hvor de går fra udvikling til drift.
Styregruppen for det fælles bevillingsmål mellem Beskæftigelsesafdelingen og Skoleafdelingen,
‘Flere unge skal vælge en erhvervsuddannelse’ igangsatte i 2017 et udviklingsarbejde med
henblik på at udarbejde en kommunal strategi og handleplan for det obligatoriske emne
‘Uddannelse og job’. Udviklingsarbejdet er afsluttet og Videncenter for udskoling understøtter
nu skolerne i at få strategien og handleplanen implementeret på skolerne.
Kommunens handleplan for Uddannelse og job, der direkte understøtter lærerne i at inddrage
eksterne læringsmiljøer, herunder erhvervslivet og uddannelser, bygger på tre pejlemærker:
1. Kommunal læseplan for uddannelse og job.
2. Kapacitets- og kompetenceopbygning af fagprofessionelle i udskolingen.
3. Styrkelse af skole-virksomhedssamarbejdet.
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Af konkrete indsatser kan desuden nævnes:
Eud10
10HUMAN, 10BUSINESS, 10TECH – et tilbud på Silkeborg Ungdomsskole (igangsat 1. august
2015). Eud10 er et samarbejde mellem Skoleafdelingen og erhvervsuddannelserne i
kommunen, som er målrettet unge i 10. klasse. Skoleafdelingens erfaringer viser, at Eud10
har succes med at afklare de unge.
Kloge Hænder og Virksomhedssafari
Folkeskoleelever fra udskolingen, primært 8. klasser, i Silkeborg Kommune besøger lokale
virksomheder. I alt er 29 virksomheder med i Kloge Hænder Silkeborg, der skal inspirere de
unge til en faglært fremtid. Kloge Hænder er også kompetence- og kapacitetsopbygning af de
fagprofessionelle. Erfaringer viser, at Kloge Hænder åbner mange elevers refleksioner
vedrørende valg af ungdomsuddannelse.
Den konstruktive uddannelsesparathedsvurderings-proces (UPV)
Sammen med UU Silkeborg, har ”Videncenter for udskoling” igangsat udvikling af den
konstruktive pædagogiske og didaktiske UPV-proces. Dette skal understøtte
afklaringsprocessen vedrørende valg af ungdomsuddannelse hos alle elever.
Øget praksisfaglighed i folkeskolen
Den 12. juni 2018 blev der indgået en national aftale om at styrke praksisfagligheden i
folkeskolen.
De nye obligatoriske valgfag i overbygningen er i gang. Videncenter for udskoling har afviklet
kompetenceløft for medarbejdere ift. fagenes indhold og prøveafvikling. Det er endnu for tidligt
at sige noget om erfaringerne herfra.
Fokusdag for 8. klasse elever
Grundskolernes 8. klasse elever besøger foråret 2020 College360, hvor College360 og SOSUskolen præsenterer deres uddannelser. Målet er, at kommunens 8. klasse elever skal blive
bekendte med kommunens erhvervsuddannelser og derigennem kvalificere deres valg af
ungdomsuddannelse.
Medarbejdernes adgang til ressourcepersoner i forhold til faglig sparring og støtte
direkte ind i undervisningen og ledelse tæt på elevernes læring og trivsel
I forbindelse med opmærksomhedspunkterne ”Medarbejdernes adgang til ressourcepersoner i
forhold til faglig sparring og støtte direkte i undervisningen” og ”Ledelse tæt på elevernes
læring og trivsel” har Skoleafdelingen igangsat ”PK PLF” og ”Projekt PLC”.
PK PLF
Den fælles kommunale indsats ”Styrkelse af den professionelle kapital gennem udviklingen af
professionelle læringsfællesskaber” har indeholdt en række kompetenceløftsaktiviteter som
skolerne har deltaget i.
Aktiviteterne har overordnet set fordelt sig på fire forskellige spor.
Spor 1: Ledelsessporet
Siden skoleåret 2017/18 har skoleledelserne på årlig basis deltaget i tre enkeltstående
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seminardage samt en årlig ledelseskonference af to dages varighed. Fokus har været på
ledelsesrollen i arbejdet med professionelle læringsfællesskaber og ledelsesteamets eget
arbejde som lærende fællesskab. Ledelserne har med afsæt i en kulturundersøgelse arbejdet
med at skabe en tydelig vision og strategi for arbejdet med udviklingen af professionelle
læringsfællesskaber på egen skole. Desuden har der i forhold til opmærksomhedspunktet
”Ledelse tæt på elevernes læring” været fokus på begreberne ”distribueret ledelse” herunder
også ledelse gennem ressourcepersoner.
Spor 2: Skolesporet
Alle skoler har i skoleåret 2018/19 og skoleåret 2019/20 indgået i et samarbejde med en
ekstern konsulent fra VIA University College, der har haft til opgave at understøtte skolerne i
udviklingen af professionelle læringsfællesskaber. Hver skole har afholdt 2 workshops pr. skole
pr. skoleår for alle pædagogiske medarbejdere og ledelse. Indholdet har varieret fra skole til
skole, men fælles for alle er, at der har været fokus på: hvad er PLF, hvorfor arbejde som PLF
og hvordan griber vi det an. Der er mange måder at gribe arbejdet med professionelle
læringsfællesskaber an på. skoleledelse, ressourcepersoner og VIA konsulent har i samarbejde
planlagt workshops. Foruden de afholdte workshops har der været afholdt sparringsmøder på
skolerne, hvor ledelse og ressourcepersoner sammen med VIA-konsulenten har forholdt sig til
den løbende udvikling på skolerne.
Spor 3: Ressourcesporet
Formålet med uddannelsen af ressourcepersoner har været at give skolerne en merviden om
arbejdet med og i professionelle læringsfællesskaber gennem en række forandringsagenter.
Fokus har blandt andet været på arbejdet med reflekterende dialoger, pædagogiske data,
forandringsteori og den lærende organisation. Skolerne har selv peget på, hvem de ønskede
skulle have denne uddannelse, og hvor mange personer de ønskede at få uddannet.
Uddannelsen har bestået af 5 moduler af 6 timers varighed.
Spor 4: Evalueringssporet
Endelig har skolernes ledelser deltaget på evalueringsporet, der har til formål at understøtte
skolerne i løbende at evaluere på deres arbejde med udviklingen af professionelle
læringsfællesskaber. Ledelserne er blevet introduceret til arbejdet med kvalitative og
kvantitative data og deres anvendelse i evalueringssammenhæng. Forløbet strækker sig over 4
workshops a’ tre timers varighed.
Det skal bemærkes, at de professionelle læringsfællesskaber ikke er et mål i sig selv. Målet er,
at vi gennem udviklingen af de professionelle læringsfællesskaber får styrket den
professionelle kapital og skabt en lærings- og samarbejdskultur, hvor vi udvikler en
pædagogisk praksis med inkluderende læringsmiljøer, der understøtter alle elevers adgang til
læring og trivsel, og som kan håndtere de mange udfordringer skolerne møder i en kompleks
verden.
Projekt PLC
Projektet har haft til formål at undersøge, hvor skolerne er i arbejdet med realiseringen af
bekendtgørelsen om skolernes Pædagogiske Læringscentre (Bekendtgørelse om folkeskolens
pædagogiske læringscentre7) samt udvikle kompetenceløfttilbud til skolerne.

7

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=163930
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Gennem en forudsætningsanalyser, som skolerne udarbejdede i efteråret 2018 og foråret
2019, indsamlede og analyserede Skoleafdelingen data om skolernes arbejde med PLC. Med
afsæt i denne viden blev der udviklet en kursusrække, som medarbejdere og ledelse har haft
mulighed for at deltage i efter behov. Der har været fokus på:
▪

Organisering og ledelse af PLC og ledelse af PLC’s ressourcepersoner

▪

Rollen som intern ressourceperson

▪

Skolebibliotekets rolle i PLC og vejledningen af børns fritidslæsning

▪

Praksisnær vejledning

▪

PLC’s rolle i skolernes arbejde med anvendelse af pædagogiske data og
forskningsbaseret viden

▪

Koblingen mellem Professionelle læringsfællesskaber og det pædagogiske læringscenter

20 ud af 24 folkeskoler har benyttet sig af tilbuddet om deltagelse i kompetenceløft.
Som afslutning på projektet bliver der i foråret 2020 udarbejdet en PLC guide med en
erfaringsudveksling af de gode erfaringer, skolerne har med at efterleve PLC bekendtgørelsen
samt en række pejlemærker for arbejdet med skolernes PLC’er.
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2018/19 for Silkeborg Kommunes folkeskoler

Svarfrist den 21. februar 2020
Folkeskoler

Udtalelser til Kvalitetsrapport 2018/19 for Silkeborg Kommunes folkeskoler

Ans Skole

Den 17. februar er kvalitetsrapporten drøftet i skolebestyrelsen på Ans Skole. Det har givet anledning til følgende bemærkninger:
1. Skolebestyrelsen er enige i skolechefens anbefaling af, at der skal være særlig fokus
på inklusion, læseindsats og elevernes kompetencer og motivation til at tage en ungdomsuddannelse. Men skolebestyrelsen vil også påpege, at man ikke ukritisk må
bruge kvalitetsrapportens statistikker til at drage konklusioner. F.eks. er inklusion
mere end et tal for den samlede eksklusion. Det rummer mere. Det er også fejlkilder
i tabellerne – f.eks. viser antallet af elever, der ikke er i gang med en ungdomsuddannelse både elever fra distriktsskolen og fra inklusionscenteret, så tallet giver ikke
et retvisende billede af hverken distriktsskolen eller inklusionscenteret.
2. Kvalitetsrapporten viser også, at der er en stor negativ forskel på landstallet i udgifter pr. elev i forhold til kommunetallet. Det vidste vi godt i forvejen, og vi ved der politisk er en vilje til at få formindsket den forskel. Det håber vi stadig vil være et mål i
årene fremover.
M.v.h. Skolebestyrelsen, Ans Skole
Indledningsvist undrede vi os over, hvori forskellen mellem denne høring og den påbudte
høring i starten af januar består? Derfor har vi tilladt os at inddrage tidligere fremsendte
bemærkninger i dette svar, idet vi håber, at vores betragtninger vil blive læst og taget til
efterretning af både forvaltning og politikere.
Som skolebestyrelse ønsker vi i høj grad at fremme læringen og trivslen blandt alle kommunens skolebørn.
Vi har derfor ikke kun kigget på, hvorvidt vi i Balle, men også i hele Silkeborg Kommune
er lykkedes med ikke blot at opfylde nationale og kommunale mål på skoleområdet, men
også haft en fortsat positiv udvikling for øje.
Skolechefen indleder rapporten med bl.a. ordene om, at: ”Kvalitetsrapporten synliggør
således den kvalitet, som skolerne leverer på udvalgte områder.” Som skolebestyrelse beklager vi, at fokus ikke er bredere, og at vores muligheder for at give input til fremme af
kvaliteten på folkeskoleområdet dermed ikke er større. Desuden er der en række af måltallene, som i præsentationsformen er meget lidt informative og dermed ikke
brugbare. Det gælder for eksempel figur 14 i afsnit 5.1.1. på side 20-21.
I forlængelse heraf har vi også et spørgsmål til byråd/udvalg/forvaltning vedrørende det
aktuelle udvalg af indikatorer: Hvorfor ses der alene på klasser i ulige år, når andre kommuner lykkes med at gøre det mere fyldestgørende?
Vi anerkender ønsket om at styrke folkeskolerne i Silkeborg, ”så alle elever oplever sig inkluderet og i udvikling,” samt skolechefens udtrykte ønske om at få ”løst udfordringen
med den stigende segregering af elever til specialtilbud, så flere elever kan forblive i nærmiljøet.” Derfor vil vi gerne påpege den åbenlyse kendsgerning, som er fremhævet under
rapportens punkt 3.4, at selv om udgiften pr. elev er steget med 2.354 kr. i forhold til
status for 2 år siden, ses Silkeborg Kommune fortsat at ligge 7.125 kr. under landsgennemsnittet.
Vi vil gerne påpege den åbenlyst mulige sammenhæng mellem den lave udgift pr. elev og
den øgede segregering. Vi finder, at målsætningen om at øge inklusionsgraden er utopisk
inden for den nuværende økonomiske ramme på normalområdet, og vi henviser i den forbindelse til, at beløbet for Silkeborg Kommune for sidste skoleår (2018/19) ses at være
lavere, end dengang da skolereformen trådte i kraft ved skoleåret 2014/15. Vi henviser i
den forbindelse til figur 13 på side 20 i det udsendte rapportudkast.
Herudover bekymrer det os, at Balleskolens læseresultater ikke længere er så opløftende,
som vi kunne ønske os. Se hertil figur 15 og 17 på henholdsvis side 22 og 26. Desuden
fremgår det af figur 21 på side 29-30, at skolens karaktergennemsnit i modsætning til de
øvrige skoler i området ikke er steget, hvilket ærgrer os.
Svarene på spørgsmål om elevernes trivsel er desværre også lettere nedslående, jf. svarene på spørgsmål 3, 5 og 6. Disse kvalitetsmålsresultater kunne også tænkes at hænge
sammen med ovenstående. Vi ser gerne hjælp til en styrket indsats til at vende denne
udvikling, lokalt som kommunalt.
Med afsæt i det, der bliver aftalt i en kommende udviklingsplan for skolen og for dette
kommunale område, ønsker skolebestyrelsen at følge den videre udvikling.
Heri indgår - som udtrykt i skolebestyrelsens tidligere bemærkninger til skolens egen rapport på området - at det at følge kvalitetsarbejdet også er meget andet end de her udvalgte parametre. Som skolebestyrelse interesserer vi os for det bredere perspektiv. Vi
henviser derfor til disse bemærkninger, som kan genfindes her: https://balleskolen.aula.dk/vores-skole/kvalitetsrapport
Afslutningsvist vil jeg gerne benytte dette høringssvar og offentliggørelsen af kvalitetsrapporten som anledning til at takke ikke kun for den store og vigtige indsats, som medarbejdere og ledere i kommunens skoler hver dag yder, men også til at takke alle de forældre, skolebestyrelser og frivillige kræfter, som samarbejder med skolerne om at sikre aktiviteter og omsorg for fællesskabet. Hvad ikke så mange ved eller bemærker, arbejder
forældre- og elevrådsrepræsentanter i kommunens 24 skolebestyrelser ulønnet og uden
honorar eller anden anerkendelse for også at bidrage til skolebørnenes læring og trivsel,
og de danner sammen med medarbejderrepræsentanterne formelt set den strategiske del
af skolernes ledelse. Uden dette frivillige arbejde ville det slet ikke være muligt for skolerne at leve op til de første ord i folkeskolens formålsbestemmelse: ”§ 1. Folkeskolen
skal i samarbejde med forældrene give eleverne kundskaber og færdigheder (…)”

Balleskolen
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Med venlig hilsen Skolebestyrelsen på Balleskolen v/Susanne Gade Clausen, formand
Bryrup Skole

Ingen udtalelse

Buskelundskolen

Skolebestyrelsen ved Buskelundskolen har gennemlæst Kvalitetsrapporten for Silkeborg
Kommunes folkeskoler 2018/2019 og er generelt positive over de resultater, som rapporten viser. Skolerne i Silkeborg ligger generelt fint med landsgennemsnittet og der er ikke
nævneværdige områder, hvor der er behov for ekstraordinære tiltag.
Vi rejser dog samme spørgsmål som præsenteret i Skoleledelsens konklusion; Vi gør det
godt - men gør vi det godt nok? Kan vi i en kommune som Silkeborg stille os tilfredse
med at følge landstallet, eller bør vi i forhold til vores socioøkonomiske grundlag præstere
bedre og sikre en positiv udvikling? Vi bemærker på Buskelundskolen også et behov for
blandt andet at skærpe opmærksomheden på læseindsatsen, specielt for eleverne i overgangen fra 3. til 4. klassetrin.
Det er vores klare opfattelse, at skolernes kvalitet har stor betydning for at kunne tiltrække nye borgere til Silkeborg Kommune, hvilket der på infrastruktur og byudvikling arbejdes intenst på fra Kommunens side. Vi er her bekymrede for, at ressourcerne på skoleområdet ikke er tilstrækkelige til at sikre en fastholdelse - og slet ikke en forbedring - af
kvaliteten, der kan bringe Silkeborgs Kommunes skoler over landsgennemsnittet.
Det er vores opfattelse, at der allerede i Silkeborg Kommune drives en meget effektiv
skole, hvor eleverne får et utroligt fint tilbud med de begrænsede økonomiske rammer,
der findes i dag. Vi hæfter os naturligvis ved, at Silkeborg Kommune i 18/19 ligger 7.125
kr. under landstallet i udgifter pr. elev. Delkonklusionen her må være, at skolerne i Silkeborg præsterer ekstraordinært godt ift. de tildelte ressourcer for fortsat at kunne levere et
resultat på landsgennemsnittet. Det bør dog ikke være en ambition i sig selv, når Kommunen generelt ønsker et højt kvalitetsniveau og en tilflytning af nye borgere til Kommunen.
Vi vil som forældrebestyrelse gerne påpege, at grunden til, der drives en effektiv skole på
Buskelundskolen, er den store faglighed, der findes blandt personalet på skolen, hvor ledelsen, det faglige personale og administrationen på skolen gennem de seneste år har udnyttet de midler, der har været til rådighed, på en måde, der fortsat har sikret kvaliteten
af undervisningen og trivslen for eleverne.
Buskelundskolen er nu drevet på så effektiv måde, at der både kommer fagligt kompetente elever ud fra skolen, samtidig med at skolen fortsat er en anerkendt reference i
Danmark indenfor aldersintegreret undervisning.
Vi er dog stadig bekymrende for, at der - på trods af hensigtserklæringer om at yde en
indsat på de udfordringer, den seneste kvalitetsrapport viste - ikke er tilført de enkelte
skoler midler til at kunne lave et løft blandt eleverne på områder som f.eks. læsning på 3.
og 4. klassetrin. Den nye kvalitetsrapport taler netop for, at der skal ydes en ekstra indsats på dette område for at opnå en forbedring.
Det er vores opfattelse, at hvis en kvalitetsrapport skal bruges til andet end et pejlemærke, om man er ”over eller under barren”, så er det vigtigt, at der tages beslutning om
konkrete tiltag og der bevilges synlige midler til disse tiltag. Buskelundskolen sparer i forvejen på så mange sociale og tværfaglige områder, at der ikke er midler på skolen til ekstraordinære tiltag.
Vores anbefaling er derfor, at der i kommende budgettildelinger vil blive dedikeret ekstra
ressourcer til en indsats indenfor læseindsatsen, specielt for eleverne i overgangen fra 3.
til 4. klassetrin.
På vegne af Buskelundskolen Bestyrelse Torben Ali, Formand
Ingen udtalelse

Dybkærskolen
Frisholm Skole

Funder-Kragelund
Skole

Skolebestyrelsen på Frisholm Skole finder det glædeligt, at det ser ud til at man, på kommunalt plan, løfter matematik til det målsatte niveau. Det er dog bekymrende, at læsning
ikke følger trop.
Det kan læses i rapporten, at der skal arbejdes yderligere med inklusion på den enkelte
skole. Dette skal ske gennem udviklingen af fleksible inkluderende læringsmiljøer og gennem praksisnær kompetenceudvikling på de enkelte skoler. Det kan også læses, at segregeringsprocenten er stigende i kommunen og bestyrelsen finder det bekymrende, at der
er meget langt til landsgennemsnittet i tildeling pr. elev, når en øget inklusion må formodes at koste flere penge på de lokale skoler.
Trivslen blandt eleverne i Silkeborg ligger endnu en gang på landsgennemsnit og har ikke
rykket sig nævneværdigt siden sidste rapport. Det må være kommunens ambition at øge
trivslen på skolerne, så det ligger over landsgennemsnittet.
Venlig hilsen Skolebestyrelsen på Frisholm Skole
Skolebestyrelsen ved Funder-Kragelund Skole har gennemgået den udsendte kvalitetsrapport for skolerne i Silkeborg Kommune.
Vi hilser rapporten velkommen som et redskab, som vi i skolebestyrelsen kan bruge som
et værktøj til dialog om, hvilke indsatser vi lokalt på skolerne ønsker at sætte fokus på i
forhold til elevernes læring og trivsel. Bestyrelsen finder det spændende at følge, hvordan
børnenes læring og trivsel udvikler sig både på den enkelte skole, samt i det samlede
kommunale skolevæsen. Vi er optaget af, at ”Vi gør det godt, men gør vi det godt nok?”
Der er for skolebestyrelsen på Funder-Kragelund skole ingen tvivl om, at udviklingen på
skolerne påvirkes af flere faktorer. En væsentlig faktor er selvfølgelig den økonomiske
ramme og dermed de vilkår, der gives for at drive skole lokalt i Silkeborg Kommune. Bestyrelsen er derfor optaget af, at man i Silkeborg Kommune i skoleåret 18/19 har fået en
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Fårvang Skole

Gjern Skole

Gjessø Skole

Grauballe Skole

Gødvadskolen

stigning pr. elev, men fortsat ligger 7.125 kr. under landsgennemsnittet i udgifter pr.
elev. Kvalitet koster.
Funder-Kragelund Skoles bestyrelse ser positivt på tankerne om at omprioritere midlerne
til inklusionsopgaven og ser her muligheder i, at der kan tænkes i lokale tværfaglige samarbejder for herved at sikre, at flere elever kan blive i nærmiljøet og løse opgaven lokalt.
Men som bestyrelse ønsker vi samtidig også at understrege, at det aldrig må blive den
økonomiske tildeling, der afgør det pædagogiske tilbud til det enkelte barn. Det vigtigste
er, at det enkelte barn er inkluderet i et tilbud, der gør, at det bliver i stand til at mestre
sit eget liv, og samtidig kræver den pædagogiske opgave fortsat, at der bliver kompetenceudviklet i et PLF på det pædagogiske personale, der i dagligdagen skal arbejde med inklusionsopgaverne.
På vegne af skolebestyrelsen på Funder-Kragelund Skole Tor H. Westerheim
Fårvang Skoles skolebestyrelse ser positivt på, at Silkeborg Kommunes skoler generelt
gør det godt, hvor det faglige niveau følger landstallene og på mange parametre ligger
over landstallene. Dog ligger skolebestyrelsen også mærke til, at der er faldende præstationer i dansk læsning og i elever med høj trivsel.
Samtidig ser skolebestyrelsen positivt på, at skolechefen ser det som afgørende, at Silkeborgs skoler skal styrkes, så alle elever føler sig inkluderet, samtidig med der skal være
en skærpet indsats i forhold at forbedre læseindsatsen generelt.
Fårvang Skole har de seneste tre år i samarbejde PPR arbejdet med særligt tilrettelagte
læringsmiljøer og praksisnær kompetenceudvikling. Her er erfaringen, at Fårvang Skole
på flere parametre er lykkes med dette. Dette både i forhold til at lærerne arbejder med
at udvikle de kompetencer det kræver, for at kunne lykkes, men også at der har været
økonomiske midler til at kunne lave de særligt tilrettelagte læringsrum. Derfor vil skolebestyrelsen ved Fårvang Skole gøre opmærksom på, at hvis skolerne skal lykkes med dette,
er det vigtigt, at de har det rette økonomiske råderum for at kunne lykkes med dette. Det
samme gælder, hvis der skal ske en forbedring af læse- og matematikresultaterne.
Derfor vil skolebestyrelsen gøre opmærksom på det løfte, der blev lavet efter kommunevalget i 2017 om, at Silkeborg Kommunes Skolevæsen skal ligge på landsgennemsnittet,
så der kan komme flere midler ud på de enkelte skoler, som kan være med til at højne
elevernes læring og trivsel. Her hæfter skolebestyrelsen sig positivt ved, at der er sket en
øgning på 2.354 kr. tildelt pr. elev. Dog hæfter skolebestyrelsen sig også ved, at der stadig mangler 7.125 kr. for at ligge på landsgennemsnittet.
Skolebestyrelsen ved Fårvang Skole
Bestyrelsen konstaterer, at vi – på trods af, at der er tilført midler - stadig ligger ret langt
under landsgennemsnittet ift. gennemsnitlig udgift pr. skoleelev. Det er nærliggende at
antage, at nogle af de punkter rapporten peger på bør løftes, er svære at løfte med nuværende tildelte resurse. Fx høj segregeringsgrad, færre elever i høj trivsel, læseresultater, ungemålsætningen.
Gjern Skole har 148 elever. Hvis hver af de elever udløste 7000 kr. mere, så ville det hele
konkret betyde rundt regnet 1 million kr. mere til Gjern Skole. Godt 2 lærere eller 20%
flere lærere, end skolen har nu…
I forhold til sprogbrug vil vi påpege forskellen mellem at betragte hele det økonomiske
felt som ”en udgift pr. barn” - fremfor ”en investering” i det enkelte barns dannelse og
uddannelse, og dermed i fremtiden for os alle.
I forhold til nationale test vil vi påpege den massive kritik af nationale test, som har fyldt i
medierne i en lang periode. Måler de nationale test det, som har værdi og kvalitet? Bør de
nationale test fylde så meget i kvalitetsrapporterne?
På Gjern Skoles skolebestyrelses vegne Karin Bank Lindberg, formand
Fællesbestyrelsen i Gjessøs Børn har med interesse beskæftiget sig med udkastet til Kvalitetsrapporten for 18/19.
Bestyrelsen i Gjessø har ikke yderligere kommentarer til rapporten. Vores udtalelse til den
lokale rapport er dækket ind af det foreliggende.
På vegne af bestyrelsen, Jens Møller
Grauballe Skoles bestyrelse ser med bekymring på de øgede segregeringstal for kommunens børn. Det understreger nødvendigheden af, at vi kan lave lokale mellemløsninger for
de elever der har brug for en mere specialiseret skolehverdag. For at kunne tilbyde disse
børn et rimeligt lokalt skoletilbud kræver det ressourcer på hver enkelt skole. Ressourcer i
en grad, så der kan laves et troværdigt og ordentligt tilbud også på de små skoler. Vi vil
derfor ønske, at man gør alt for at lægge så mange ressourcer som muligt ud decentralt
på skolerne, så denne meget vigtige opgave kan løses bedre, end det er ressourcemæssigt muligt at gøre i dag.
Vi noterer også, at der fortsat er langt op til landstallet for udgiften pr. elev i Silkeborg
Kommune. Et tal som ikke nås inden 2022 med de budgetaftaler der ligger i dag.
Med venlig hilsen Metus Kristensen, skolebestyrelsesformand
Den samlede kvalitetsrapport har været forelagt skolebestyrelsen på Gødvadskolen, som
har følgende uddybende kommentarer:
Det er indtrykket at den samlede rapport muligvis kan være et pejlemærke for vores politikere omkring den gennemsnitlige kvalitet af skolevæsenet i Silkeborg Kommune, men
samtidig ikke synes at være fyldestgørende for kvaliteten på de respektive skoler. Vi vil
derfor opfordre politikerne til at gennemlæse kommentarerne som de enkelte skoler har
forfattet omkring de individuelle kvalitetsrapporter.
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Hvinningdalskolen

Langsøskolen
Resenbro Skole

Sejs Skole

I den samlede kvalitetsrapport er det særligt bemærkelsesværdigt at læsefærdighederne
for vores børn ikke er på et tilfredsstillende niveau trods en skærpet indsats. Selvfølgelig
vil dette derfor være et opmærksomhedspunkt, men hvis politikerne i Silkeborg virkelig
vil øge vores børns læsefærdigheder, er det også nødvendigt, at der følger flere økonomiske midler med. Det er derfor et paradoks at resultaterne fra kvalitetsrapporten sammenlignes med landsgennemsnittet på den faglige kvalitet, når udgifterne pr. elev i folkeskolen i Silkeborg Kommune ligger langt under landsgennemsnittet, faktisk på en 81. plads
ud af 98 kommuner vurderet i 2019 på tal fra Social og Indenrigsministeriet.
Skolebestyrelsen, Gødvadskolen.
Bestyrelsen for Hvinningdalskolen er enig i skolechefens ønske om, at alle elever oplever
sig inkluderet og i udvikling. Det er dog vigtigt at pointere, at det forudsætter de nødvendige rammer og økonomi for at skolerne har en chance for at kunne løse denne opgave.
Skolebestyrelsen er derfor spændt på, hvilke rammer man forestiller sig skolen kan tildeles for at udvikle et lokalt, fleksibelt specialiseret undervisningstilbud. Og baseret på tidligere erfaringer er vi skeptiske overfor om der gives tilstrækkeligt økonomisk grundlag?
Kompetenceudvikling alene kan ikke gøre det – det er også et spørgsmål om der er hænder nok.
Skolebestyrelsen har også hæftet sig ved, at kommunen på trods af at være et af de billigste skolevæsen i regionen laver gode resultater i forhold til landsgennemsnittet. Bestyrelsen har dog en bekymring for, om de gode resultater kan holde, idet konsekvensen af
det billige skolevæsen er høje klassekvotienter på Hvinningdalskolen uden mulighed for at
give ekstra resurser til to-lærertimer. Dermed bliver det en større opgave for den enkelte
lærer at udfordre alle elever uanset deres forudsætninger og målet om at løfte trivsel og
faglige kundskaber kan blive yderligere vanskeliggjort.
Vi vil gerne være en del af et skolevæsen med høje ambitioner for vores børns vegne,
men vi stiller krav om, at der er en realisme i vores fælles ambitioner. Konstitueringsaftalen om at løfte Silkeborg Kommunes skolevæsen op på landsgennemsnittet er derfor
fortsat en nødvendig forudsætning for at kunne sætte handling bag ambitionerne.
For at udnytte skolernes fysiske kapacitet bedst mulig foreslår skolebestyrelsen at der
kigges på skoledistriktsdelingen mellem Funder-Kragelund skoler og Hvinningdalskolen.
Den ene skole har kapacitetsudfordringer og den anden kan godt optage flere elever pga.
nedgang af skolebørn i distriktet. Allerede ved indskrivningen til næste skoleår er der søgning fra området i Lysbro.
Med venlig hilsen Skolebestyrelsen ved Hvinningdalskolen v/Annemette Lahrmann
Ingen udtalelse.
Det er godt at konstatere, at Silkeborg Kommune ligger på landsgennemsnit i forhold til
læring og trivsel. Det er også godt at konstatere, at kommunen ønsker at hæve sig over
landsgennemsnittet. Spørgsmålet er, om Silkeborg Kommune er villig til at tage næste
skridt?
Kvalitet og økonomi hænger ikke altid sammen, men med en nettoudgift pr. elev, der ligger 7125,- kr. under landsgennemsnittet, svarer det til, at det samlede skolevæsen
mangler omkring 70.000.000 kr. for at ligge på gennemsnittet. Det er mange penge, vi
tænker at dette kunne være en del af vejen for at nå målet om hæve sig over landsgennemsnittet.
Intentionen om, at tallet på segregerede børn i kommunen skal nedbringes, er en god
ide.
Dette kræver, at man tænker i langsigtede løsninger. Langsigtede løsninger kræver, at
man i en periode bør tilføre flere midler for at knække kurven. Uden holdbare løsninger ingen nedbringelse af tallet.
Der skal tænkes på tildelingen, så de små skole også får en mulighed for at kunne løfte
denne opgave – både økonomisk og med kurser og øget faglighed/viden inden for specialområdet.
Vores indtryk er, at lærerne og pædagogerne løber stærkt og løfter en stor opgave. Det
kræver meget af alle medarbejdere at få enderne til at hænge sammen. Vi skal være opmærksomme på, om medarbejderne på skolerne er pressede og kigge på APV samt, hvordan vi fastholder disse fantastiske medarbejdere, der knokler hver eneste dag.
Tænk hvor Silkeborg Kommune ville ligge, hvis man tilførte midler, der svarede til landsgennemsnittet. Eller blot noget der var tæt på?
I forhold til indsats på læseområdet, og de nationale tests resultater, stiller vi os spørgende til om det er noget der fortsat skal bruges i kommende kvalitetsrapporter, da de
nationale test – specielt i dansk, har været meget udskældt.
På vores skole, og i samarbejde med de andre skoler i vores fællesskab, er der oprettet et
”læsevejleder-skolenetværks-fællesskab” med netop fokus på en indsats inden for læsning.
På vegne af Resenbro Skolebestyrelse Casper Munch Chapelle, Skolebestyrelsesformand
Sejs Skoles bestyrelse udtaler nedenstående punkter til den kommunale kvalitetsrapport.
•
Skolerne bliver i rapporten ranket på forskellig vis, og det fremhæves i teksten, at
Silkeborg Kommune ligger over landsgennemsnittet i forhold til resultater. Men ligesom det ikke er interessant at se hvor godt Sejs Skole klarer sig, men i stedet hvilken
løfteevne skolen har, altså hvor godt klarer skolen sig i forhold til en socioøkonomisk
reference, så er det afgørende, at Silkeborg Kommunes resultater også bliver opgjort
i forhold til en socioøkonomisk reference. Vi kan ikke af rapporten se, om eleverne,
når de forlader 9. klasse, klarer sig godt ud over at deres faktuelle karakterer ligger
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Skægkærskolen

Sorring Skole

over landsgennemsnittet, men hvilken løfteevne har kommunen? Det bør klart og tydeligt fremgå, så vi kan vurdere, om det går godt i Silkeborg Kommune. Og gerne
med sammenligning til andre kommuner.
Særlige indsatser på bl.a. Thorning Skole viste, at det ved en fokuseret indsats, hvor
der anvendes flere resurser og eksperter, er muligt at nå signifikante bedre resultater. Derfor er det beskæmmende, at der stadig er ca. 7000 kr. op til landsgennemsnittet i forhold udgifter pr. elev. En skole som Sejs Skole med 730 børn ville kunne
ansætte 10 lærere mere, hvis Silkeborg Kommune lå på landsgennemsnittet i stedet
for en 95. plads jf. KL’s opgørelse i ”Kend din kommune 2020”, som omhandler 2018.
Der er vigende tendenser i forhold til trivsel og inklusion. Det er næsten status quo i
forhold til faglige resultater men med begyndende tegn på vigende resultater. Hvordan vil trivslen, resultaterne og inklusionen udvikle sig de næste 5 år, hvor vi ser den
fulde virkning (10 år efter) af både folkeskolereformen og lov 409, hvor lærere skulle
undervise mere og forberede sig mindre? Den lave prioritet af folkeskoleområdet i
Silkeborg Kommune kan frygtes at vise ringere trivsel, øget eksklusion samt ringere
faglige resultater, når der ikke afgørende sættes ind med flere resurser, som i Thorning har vist at være en sikker vej.
Rapporten udtrykker ønske om at fastholde de resultatmæssige niveauer. Man kunne
også have en ambition om at løfte niveauet samtidig med, at der foretages en investering.
Det fremhæves at videnscentrene har været med til at understøtte arbejdet på skolerne med de kommunale opmærksomhedspunkter, men det fremgår ikke på nogen
vis i rapporten, hvordan denne konklusion er fremkommet.
I forhold til de mange tabeller indeholdende data, så virker farverne dramatiske, idet
den røde farve mange steder får det til at se meget ringe ud. Når man går ind bag
ved tallene, og når man kender mere til baggrundene, så må man frygte, at tabellernes farver sender forkerte signaler og bliver tolket forkert. Ligeledes er der prioriteringer af hvilke tabeller og data, der optræder i rapporten, som giver anledning til undren. Hvorfor er fig. 41 på side 46 med alene, idet den udtrykker den negative side af
trivslen. Den burde som minimum sammenstilles med en tilsvarende positiv side af
samme sag, hvilket er tilgængeligt. I tabel 5.1.3 er alle skoler ikke med – bl.a. Sejs
Skole. Det er en tabel, som viser, hvor mange der har dårlige resultater i dansk og
matematik i de nationale test. Faktuelt har Sejs Skole nogle steder 0 elever i denne
kategori og andre steder under 3. I stedet for at udelade skolen(skolerne) burde alle
medtages og så få ”-” i tabellen, da skoler med ingen/meget få med dårlige resultater
i de nationale test i dansk og matematik er en del af det samlede billede af kvaliteten
i kommunen.
I prioriteringen af de mange data, man kan udvælge til en kommunal kvalitetsrapport, kunne det være interessant at medtage data, som viser noget om personalets
trivsel og forældrenes opfattelse af skolen, da disse data er tilgængelige.

Med venlig hilsen Skolebestyrelsen på Sejs Skole v/formand Morten Hæk
Skolebestyrelsen ved Skægkærskolen takker for invitationen til at komme med høringssvar.
Vi imødeser med stor forventning en fælles kommunal indsats for at fortsætte den – om
end-beskedne øgning af økonomien til at drive skole for i Silkeborg Kommune.
Der er i vores øjne en fuldstændig klar kobling mellem de udfordringer vi oplever som
skolevæsen omkring læsning, trivsel og inklusion OG vores meget begrænsede økonomiske tildelinger.
På Skægkærskolen ville en tildeling på landsgennemsnitligt niveau betyde 4-5 medarbejdere mere. Med denne virkelighed ville vores:
•
inklusionspotentiale stige betydeligt – og kommunens udfordring med pres på det
specialiserede område kunne afhjælpes.
•
læseindsats kunne understøttes væsentligt ved f.eks. mulighed for at læsevejledere
kan få tid til at bruge deres kompetencer med børn og kolleger. Hermed også mulighed for at kommunens læseudfordring kunne løses.
•
trivselsarbejde få bedre kår- opfølgning på udfordringer for enkelt elever og klasser
via f.eks. enkelte timer med to voksne i lokalet. Muligheden for at trivslen igen ville
gå frem kommunalt set.
Et mål om at vi tilbyder vores børn og unge en folkeskole på gennemsnitlige vilkår, må
være det mindste vi bør gå efter.
På bestyrelsens vegne Peter Bertelsen, formand Skægkærskolens bestyrelse
Skolechefen skriver i sit forord til kvalitetsrapporten, at resultaterne i Silkeborg Kommune
generelt følger landstallene. Samtidig udtrykkes der særlig tilfredshed med resultaterne i
matematik og bekymring over, at præstationerne i dansk læsning er faldende og at der
har været et fald i andelen af elever med høj trivsel.
Skolebestyrelsen for Sorring Skole tilslutter sig skolechefens fortolkning af resultaterne. Vi
mener, at ambitionerne i en kommune som Silkeborg må og skal være store - og at både
trivsel og faglige præstationer bør kunne ligge højere end landstallene. Potentialet er helt
klart til stede, og det er et fælles ansvar for kommune og skoler at indfri det.
Byrådets del af ansvaret for at sikre bedre trivsel og faglighed i skolerne er at sikre en ordentlig økonomi. Skolernes ansvar er at skabe en så god folkeskole som overhovedet muligt indenfor disse rammer.
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Sølystskolen

Thorning Skole

Trekløverskolen

Skoleområdet har i lang årrække været underprioriteret økonomisk i Silkeborg. Hvis skolerne skal have en reel chance for at øge trivslen og de faglige præstationer, er det afgørende, at skoleområdet friholdes for besparelser. Målet må i stedet være, at skoleområdet
- også økonomisk - prioriteres mindst lige så højt som i andre kommuner. Der er vi ikke i
dag. Det er særlig vigtigt i en tid, hvor Silkeborg Kommune arbejder på at skabe mere inkluderende læringsmiljøer.
Venlig hilsen, Skolebestyrelsen for Sorring Skole
Sølystskolen anerkender, at vi er en kommune med høje ambitioner for vores samlede
skolevæsen, men vi er helt uforstående overfor, at Silkeborg Kommune mener, at det er
acceptabelt at tildele så mangelfuld en ressource. Vi ved, at der sker en løbende øget tildeling, men er bange for, at den vil drukne i generelle kommunale besparelser. Med de
nuværende ambitioner må vi kunne forvente at ligge over landsgennemsnittet i forhold til
elevtildeling. Vi er en kommune med en ambition om fortsat at kunne tiltrække børnefamilier, og det kan vi kun blive, hvis vi lykkes med at prioritere vores børns læring og trivsel.
Som bestyrelse bliver vi i nogle af statistikkerne efterladt med spørgsmål. Eksempelvis giver oversigterne med ja/nej ikke noget særlig nuanceret billede af elevernes faglige progression og på samme måde er tildelingstallene ikke let gennemskuelige. Vi har fået det
gennemgået, men kunne ønske os, at det kunne gøres umiddelbart mere gennemskueligt
for læseren.
Vi har lokalt en opmærksomhed på, at en for stor del af vores elever tilkendegiver, at de
oplever, at de bliver drillet, så de bliver kede af det. Vi er klar over, at sådanne målinger
er forbundet med usikkerheder, men vi mener, at det også bør have en kommunal bevågenhed, eftersom det er et generelt billede for skolerne.
Vi er bekendt med, at der skal arbejdes med at nedbringe segregeringsprocenten, og vi
bakker op om grundidéen. Vi kan være bekymrede for, om målet kan nås, hvis ikke det er
forbundet med en massiv investering. Uden det kan vi være bange for, at det kommer til
at gå ud alle børns ret til at indgå i fællesskaber og vanskeliggøre opretholdelsen af læringsmiljøer, der sikrer børns ret til at udvikle egne faglige, personlige og relationelle potentialer.
Ligesom skolechefen vil vi lokalt kvittere for det store arbejde, der bliver gjort på skolen
for at sikre vores børn udvikling, læring og trivsel.
På vegne af skolebestyrelsen på Sølystskolen Jens Bach Nielsen, skolebestyrelsesformand
Thorning Skolebestyrelses udtalelse om den samlede kvalitetsrapport.
Bestyrelsen har på møde den 19.februar behandlet den samlede udtalelse i Silkeborg
Kommune vedr. kvalitetsrapporten.
Bestyrelsen hæfter sig ved følgende i udtalelsen:
Citat fra udtalelsen:
Det skal bemærkes, at der på mange kvalitetsparametre er store forskelle mellem skolerne, og der er behov for at igangsætte initiativer på de skoler, som ikke klarer sig som
forventet. Områdelederne aftaler løbende indsatser med skolelederne, hvorefter skoleafdelingen understøtter skolernes arbejde med disse indsatser.
Thorning Skole har i de seneste år profiteret af skoleafdelingens støtte i forbindelse med
projektet om fagligt løft. Vi er glade for den indsats og håber det fremover viser, at en
særlig indsats er både nødvendig og værd at investere i. Der forekommer at være en proportional sammenhæng imellem økonomisk investering og kvalitet i skolernes produkt.
Citat fra udtalelsen:
Silkeborg Kommune ligger i 18/19 7.125 kr. under landstallet i udgift pr. elev.
Bestyrelsen har store forhåbninger til, at politikernes løfte om flere ressourcer til Folkeskolen i Silkeborg Kommune kan være det tiltrængte løft, som giver den nødvendige kvalitet i elevernes læring og trivsel. Igen kan vi pege på at projektet med fagligt løft har vist
at flere ressourcer giver bedre resultater.
Med venlig hilsen Thorning Skoles bestyrelse
Det er skolebestyrelsens opfattelse, at rapporten giver et godt billede af det kommunale
skolevæsen ud fra de data, man har valgt at bruge.
Skolebestyrelsen opfatter rapporten som et redskab til skoleafdelingsledelsen og det politiske niveau, men også et redskab, der skal bruges forsigtigt, og data der skal tolkes forsigtigt, da der er meget information om de enkelte skoler og skolevæsnet i Silkeborg
Kommune, der ikke fremgår af rapporten.
Skolebestyrelsen tager derfor rapporten til efterretning med følgende kommentarer:
Selv om der er flere steder i ”skoleforløbet”, hvor resultaterne ikke er helt tilfredsstillende, f.eks. læseresultaterne, ser det dog ud til at slutresultatet, hvis resultaterne ved
afgangsprøverne kan kaldes det, er mere end tilfredsstillende set i forhold til landstallene.
Derfor skal man måske være lidt forsigtig med at lægge for meget i resultaterne på de
enkelte trinmål. Der er en tendens til en standardisering af, hvad børn skal kunne på et
bestemt tidspunkt i deres skoleforløb, som det kommer til udtryk i de faglige mål og nationale og kommunale mål, uden hensyn til at der er meget store forskelle i børnenes udvikling indenfor samme årgang.
Vi er selvfølgelig mest optaget af dataene fra vores egen skole. Her oplever vi, at der er
flere forhold, som vi skal være opmærksomme på og arbejde med. Det fremgår af skolens
egen kvalitetsrapport. Vi har dog også en nysgerrighed på om de forhold, der ligger bag
de socioøkonomiske referencer har en betydning på andre områder af det skolerne bliver
målt på end afgangsprøverne.
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Vestre Skole

Virklund Skole

Vi konstaterer med tilfredshed, at den økonomiske tildeling er steget svagt med 2354 kr.
pr. elev. Samtidig vil vi dog opfordre til, at Silkeborg øger tildelingen, så vi får udlignet
forskellen på tildelingen pr. elev i Silkeborg Kommune og på landsplan. Det er ikke tilfredsstillende i en kommune, der skilter med at være en af Danmarks store vækst kommuner, at vi lægger godt 7000 kr. under landsgennemsnittet. På den baggrund må vi
konkludere, at skolerne i Silkeborg klarer sig langt over det forventelige.
Vi bemærker, at både skolechefen og konklusionen i rapporten har en opmærksomhed på
den øgede segregering af elever, og et mål om at vende udviklingen. Der er blandt forældrene en udbredt opfattelse af, at inklusionen kan have en høj pris for de almindeligt fungerende elever. Vi vil derfor opfordre til, at der i indsatsen for at vende udviklingen med
den øgede segregering, tages hensyn til de almindeligt fungerende elever, og at der tilføres tilstrækkelige ressourcer og tilvejebringes de nødvendige kompetencer, så alle elever
tilgodeses i deres trivsel og udvikling.
Det er derudover skolebestyrelsens opfattelse, at de data rapportens faglige del bygger
på bekræfter, at længere skoledage, der blev indført med reformen, ikke har haft den forventede effekt på elevernes faglige udvikling.
Med venlig hilsen Anders Ahrenfeldt, Skolebestyrelsesformand Trekløverskolen
Skolebestyrelsen på Vestre skole har med interesse gennemgået Silkeborg kommunes
kvalitetsrapport 2018/2019.
Vi vil kommentere på følgende:
•
Økonomi
•
Trivsel
•
Læsning
•
Inklusion
•
Skole-hjemsamarbejdet.
Elever på folkeskolerne i Silkeborg kommune klarer sig fagligt på niveau med landsgennemsnittet. At folkeskolerne i Silkeborg kommune er i stand til at ligge på ovenstående
niveau, på trods af at udgiften pr. elev ligger 10 procent under landsgennemsnittet, vidner om en særdeles tilfredsstillende indsats af ansatte ved Silkeborg kommunes folkeskoler.
Vi stiller dog spørgsmålstegn ved, om det er ”godt nok” set i forhold til det socioøkonomiske grundlag, og det vil være nærliggende at mene, at en højere tildeling pr. elev vil gøre
en forskel.
Det var med stor tilfredshed for os, at der blev lovet flere penge til området med konstitueringsaftalen ved kommunalvalget. For os i en skolebestyrelse kan det være svært at
følge pengene i budgetterne. Vi ved dog, at grunden til, at vi ikke nødvendigvis kan
mærke pengene er, at elevtallet falder og at udgifterne til det specialiserede område er
stigende.
Det er afgørende at eleverne trives – ellers er deres betingelser for at lære noget for
ringe, og det er derfor med stor bekymring, at skolebestyrelsen ser, at der er et fald i elever, der har høj trivsel. Det vil vi opfordre til, at man er meget undersøgende på, da der
kan være mange faktorer, der spiller ind.
Det er med stor bekymring, at vi konstaterer, at der er et fald i læsning. Hvad skyldes
det? Nedprioritering af Pædagogisk Læringscenter? Manglende økonomi til bogindkøb?
Nedprioritering af læsning i timerne til fordel for andet?
Skolebestyrelsen er ligeledes bekymret over inklusionens konsekvenser, da inklusion aldrig må blive et spørgsmål om økonomi. Der må ikke være elever, der sendes afsted til
specialtilbud uden, at det er prøvet løst i klassen, og omvendt må der heller ikke være
elever, der ikke sendes afsted til det rette tilbud, fordi det vil koste skolen penge at gøre
det. Vi bakker op om, at man er nødt til at se på området – få styrket almendelen til gavn
for alle børn.
Som skolebestyrelse er vi selvfølgelig interesseret i at styrke samarbejdet mellem skolen
og forældrene. Vi mener, at det er vigtigt, at der fortsat er fokus på det – for børnenes
skyld.
Virklund Skoles skolebestyrelse har med stor interesse læst kvalitetsrapporten for Silkeborg Kommunes skoleområde. Vi genkender flere opmærksomhedspunkter fra skolens
egen kvalitetsrapport, og som det fremgår af kommentarerne til denne, arbejdes der løbende med at gøre en velfungerende skole endnu bedre.
Når man eksempelvis skal løfte børnenes læsning i overgangen fra indskoling til mellemtrinnet, så kræver det en vedholdende indsats fra både børn og voksne over en længere periode. Der er sjældent ”snuptags-løsninger” på de udfordringer, som en kvalitetsrapport afdækker. Det er derfor vigtigt, at skolens omgivelser, så vidt det overhovedet er
muligt, giver de involverede den fornødne ro til at nå de prioriterede mål.
Det er muligt, at der ikke er meget at gøre ved det, men en stilfærdig betragtning herfra
er, at den lokalpolitiske vekslen mellem spareplaner og nye bevillinger ikke understøtter
arbejdsroen i skolen. Det er kontraproduktivt. Den landspolitiske vekslen mellem reform
og nu (måske) reform af reformen understøtter heller ikke arbejdsroen. Man må spørge
sig selv, om de hyppige kursændringer er det optimale grundlag for at realisere folkeskolens formålsparagraf? Vi tror det ikke.
På skolerne lader adfærd og økonomi sig ikke adskille. Når der snart skal afholdes prøver i
de praktiske valgfag, så vil det blive mere omkostningskrævende i både tid og materialer
end en afgangsprøve i eksempelvis matematik. Hvis der politisk er gjort overvejelser om,
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Voel Skole

Dybkær Specialskole

hvilke dele af skolens øvrige virke der i den forbindelse skal nedprioriteres, så er det vigtigt, at disse overvejelser kommer frem.
Vi bifalder ambitionen om, at segregeringen skal holdes på et lavt – og gerne lavere – niveau, så sognets børn så vidt muligt kan gå i sognets skole. Men også her har en ændring
af praksis konsekvenser for økonomien. Vi ser frem til, at den fremtidige praksis i vor
kommune vil blive fastlagt i et tæt samarbejde med de pædagoger, lærere og ledelser,
som i det daglige skal stå med ansvaret. Som skolebestyrelse giver vi også gerne vores
besyv med, og vi håber, at de pædagogiske hensyn til (alle) børnene vil vægte højest –
med skyldig hensyntagen til økonomien.
Kvalitetsrapporten er et flot dokument, men den fanger ikke dannelsesdelen af folkeskolen. Det er vigtigt, også at fastholde fokus på, hvordan skolen understøtter børnenes udvikling til ”hele” mennesker og giver dem redskaber og kompetencer til at være selvstændige personer, som kan skabe og fastholde gode relationer med andre mennesker.
Det er vigtigt, at vi på Silkeborgs skoler tør. Vi skal turde fejle, turde blive klogere og
turde rette vores fejl – både børn og voksne. Det er nødvendigt, hvis vi skal fastholde vores nysgerrighed og vilje til at eksperimentere – og det skal vi.
Kun hvis vi prioriterer dannelsen, nysgerrigheden og viljen til at turde, kan vi ad åre få
kvalitetsrapporter med endnu bedre tal og målinger end i dag.
Skolebestyrelsen på Virklund Skole
Silkeborg kommune ligger på landsgennemsnittet i forhold til læring og trivsel og skolebestyrelsen på Voel Skole bakker op om ambitionen om, at hæve sig over dette gennemsnit.
Det bør tages i betragtning, at det nuværende resultat er lykkes med et ressourceforbrug,
som ligger væsentligt under landsgennemsnittet. Trods ekstra tilførte midler har Silkeborg
Kommune stadig en af landets billigste skolesystemer, som skal tilføres ca. 70.000.000
for at komme på landsgennemsnittet.
Det er også en ambition af segregeringstallet skal falde i Silkeborg Kommune. Denne ambition bakker skolebestyrelsen på Voel Skole også op om.
Det bør tages i betragtning at bevægelsen mod en (endnu) mere rummelig folkeskole,
som formår at skabe læringsmiljøer og sociale fællesskaber, der kan rumme en væsentlig
del at de børn der i øjeblikket bliver segregeret, kræver de rette forudsætninger for at
lykkes.
Det forudsætter at der er den nødvendige tid, de rette kompetencer og tilstrækkelige ressourcer. Tid til at forberede og implementere praksisændringer. Tid til at forberede undervisning og tid til, at understøtte det sociale sammenspil i en mere varieret børneflok. Det
kræver kompetencer i at kunne differentiere og det kræver kompetencer til at kunne
håndtere de særlige behov som børn med diagnoser mm. har.
Når lærere, pædagoger og pædagogmedhjælpere skal løfte en endnu større opgave, så
kræver det en investering, hvis det skal lykkes. Der skal afsættes tid og der skal sikres
opkvalificering. Begge dele er et ressourcespørgsmål, og det kan ikke forventes, at det
kan klares indenfor den nuværende tildelingsramme. De mindre skoler vil desuden have
en særlig opgave med at opbygge en tilstrækkelig faglighed indenfor specialområdet, da
de specialiserede kompetencer skal samles hos et mindre antal medarbejdere. Det er i
forvejen en udfordring at sikre linjefagsdækningen, og udfordringen bliver ikke mindre af
de ekstra kompetencekrav.
Det er vores oplevelse at skolens medarbejdere allerede løber stærkt og løfter en stor opgave. Vi oplever at de i dagligdagen står på tæer for at lave god skole. Vi er enige om at
være ambitiøse og ønsker også at lave en endnu bedre skole. Vi tror også på at det kan
lykkes, men vi opfordrer til at den økonomiske tildeling understøtter de pædagogiske, didaktiske og dannelsesmæssige ambitioner.
På vegne af skolebestyrelsen på Voel Skole Karen Damgaard Hansen, Formand og Jens
Ole Futtrup, Næstformand
Ingen udtalelse
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INTRO
VISION - MISSION - SUCCESKRITERIER
VISIONEN

VÆRDIER = SUCCESKRITERIER

Med visionen om at bygge FREMTIDENS SKOLE i Gødvad er der lagt op
til meget mere end behovet for nye fysiske rammer for skolen. Det er i
ligeså høj grad visionen om, i trygge og inspirerende læringsmiljøer-, at
klæde Dybkærskolens elever på til at mestre morgendagens kompetencer
og at skabe en nøgleinstitution, der samler lokalmiljøet, understøtter de
mangfoldige fællesskaber og rummer individet. Men det er også visionen
om at skabe et byggeri, der på mange niveauer vil bidrage aktivt til
løsningen af de klimaudfordringer, verden står overfor i dag og i fremtiden.

Dybkærskolens værdigrundlag - fællesskab, faglighed, nysgerrighed,
glæde - understøtter på bedste vis projektets visioner og vi har derfor i
designprocessen betragtet dem som de succeskriterier, der skal være
indfriet i projektet for at sikre, at den nye skole og helhedsplan er en
succes hos brugerne – skolens elever, personale og beboerne i Gødvad.

“MEDARBEJDERNE ANSER TRYGGE
RAMMER MED GODE RELATIONER
SOM ET VIGTIGT GRUNDFUNDAMENT”
Citat fra Pædagogisk - Arkitektonisk program for ny Dybkærskolen

Vi er derfor gået til opgaven med de flotte visioner i baghovedet og
arbejdet aktivt med programmets fokusområder og designprincipper,
Silkeborg Kommunes bæredygtige målsætninger samt stedets potentialer
og historiske spor.
MISSIONEN
Vores hovedgreb tager fat i STEDET og mødet mellem det historiske
bakkelandskab, områdets bebyggelser og den mulighed, der er for at
etablere et urbant miljø i sammenhæng med kirken, sportshallerne,
multihuset og dagligvarebutikkerne. Gennem arkitektur og landskabsdesign
har vi en mission om at skabe en bedre sammenhæng i området og
designe en bygning med udearealer, der formår at være katalysator for nye
muligheder i lokalområdet og som skaber grobund for fællesskaber- både i
skoletiden og fritiden og på tværs af alder.

“EN ARKITEKUR DER KAN SKABE
EN FØLELSE AF FÆLLESKAB,
HJEMLIGHED OG TRYGHED I BLANDT
BEBOERNE I LOKALMILJØET”
Vi har valgt ”bakken” som designmotiv for det landskabelige og taget fat i
de kvaliteter, der er i at opholde sig imellem bakker, at bevæge sig op og
ned ad bakker, at være på toppen af en bakke samt at bygge på en bakke.
For det urbane har vi valgt ”grid’et” og den geometriske, retvinklede og
ligesidede form som grundgeometri, og her fokuseret på den fleksibilitet
og robusthed, der er i at opdele og underdele i forhold til grid’ets
proportioner. Områdets bebyggelse og karakter har vi omsat til en
arkitektur, der i skala, materialitet og detaljering drager paralleller både til
de nærliggende bygninger, men også samler områdets mange boligtyper i
byggeriet. Derigennem vil vi skabe en arkitektur, der kan forankre en følelse
af fællesskab, hjemlighed og tryghed iblandt beboerne i lokalmiljøet.

Succeskriterierne kan ikke nødvendigvis ses, de kan mærkes og forankres
i brugerne i form af følelser. Vi har derfor haft de fire ord i baghovedet i
designprocessen og ladet dem præge indretninger og disponeringer, så
bygningen kærligt ”nudger” disse værdier til live i hverdagen.
- ”Nysgerrighed” vil kunne mærkes i kraft af bygningens oplevelsesrige
disponering, hvor lange kig, gennemkig, indkig og udkig er med til at
vække nysgerrigheden for, hvad der sker rundt omkring på skolen og det
vil øge motivationen for at prøve og lære noget nyt!

“SUCCESKRITERIERNE KAN IKKE
NØDVENDIGVIS SES, DE KAN MÆRKES OG
FORANKRES I BRUGERNE I FORM AF FØLELSER”
- ”Glæden” ved leg og bevægelse vil kunne mærkes i form af sjove og
udfordrende bevægelsesmønstre på tværs af etager og niveauer både ude
og inde, mens et fokus på gode dagslysforhold, akustik og materialer er
med til at sikre, at elevernes energiniveau er i top!
- ”Fagligheden” kan ikke kun mærkes, men også ses og opleves i form af
åbenhed til de fælles værkstedsmiljøer, både de fagfaglige lokaler, men
også de nære værkstedsfaciliteter ved klassebaserne. Her er rummets
åbenhed og udstillingsmuligheder med til at sikre, at eleverne kan følge
hinandens processer og resultater i den projektorienterede læring.
- ”Fællesskabet” vil være en altdominerende følelse ved elever og
personale overalt i den nye skole, da bygningen i kraft af sin organisering
både understøtter det store fællesskab, på tværs af afdelinger og mellem
børn og voksne, samt de små fællesskaber ude i læringsmiljøerne i
indskoling, mellemtrin og udskoling.
SKOLEN PÅ BAKKEN
Vi har med fokus på visionen for projektet, vores mission og, ikke mindst,
skolens værdigrundlag formet forslaget ”skolen på bakken”- en fremtidens
skole og et fremtidens fælleshus i lokalmiljøet i Gødvad. ”Skolen på bakken”
er et bud på hvordan arkitektur, landskabsdesign og læringsdesign kan
skabe helhed i området og hvordan en bygning og dets udearealer kan
skabe grobund for fællesskab, nysgerrighed, faglighed og glæde.
Vi håber, at I ser jeres drømme og visioner omsat på bedste vis og ønsker
god læselyst!
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VELKOMMEN TIL DYBKÆRSKOLEN
SET FRA ET PÆDAGOGISK PERSPEKTIV
MØDET MED FREMTIDEN FOR NUTIDENS BØRN
Velkommen til Dybkærskole i hjertet af Gødvad. En vibrerende læringsog kulturby, der folder sig generøst ud, inviterer nysgerrigheden og fletter
de lokale og skolemæssige fællesskaber. Huset kobler sig naturligt til både
hal og bycentrum som et indendørs og udendørs lærings-, kultur- og
bevægelsescentrum. Her er sat fysisk form på en læringskultur, der skaber
et motiverende møde mellem eleverne, deres omverden og fremtid med
en høj grad af autentiske og innovative ’røre-gøre’ læreprocesser. Det
mærker man lige så snart, man træder ind.
VELKOMMEN IND
Allerede ved ankomsten kan der sættes ansigt på ved kontoret og man
står med det samme, hvor Madtorvet og PLC-torvet mødes – med klare
invitationer til at dykke videre ind og ud i huset – dets kulturfunktioner,
bevægelsesfunktioner, fritidsfunktioner eller skole.
Herfra kan man bevæge sig over i madværkstedet, drivhuset og en af de
hyggelige opholdszoner. Man kan tage turen op ad PLC-bakken og dens
læringszoner, sætte kursen mod multihallen eller et af musikværkstederne,
der på hver sin fine måde åbner op til et større areal og kan være rammen om
små eller større events. Det ene ved at koble sig til et mindre spiseområde
og multihallen, og det andet med scene, der vender ud mod musiktorvet
og samlingsbakken. Måske klør det i hænderne for at få fingrene i FabLab
eller det kreative værkstedsområde, som har spændende udstillinger
stående på PLC-torvet og små pop-up-elevbutikker.
Eleverne kommer ind på skolen gennem afdelingernes lokale indgange og
trappetårne i syd og vest, der ubesværet leder til garderoberne udenfor
deres hjemområder. Det sikrer et smidigt ’morgenflow’ og et trygt sted
at møde ind, før man på mellemtrinnet og i højere grad i udskolingen
navigerer kompetent mellem husets mange muligheder.
Indskoling, mellemtrin og udskoling har alle en fod i stueplan og strækker
sig henholdsvis 1, 1 og 2 etager op i huset. I stueplan – hvor alle (også)
hører hjemme- kobler hver afdeling sig let med PLC og resten af helheden.
Vi har designet skolen sådan, at jo længere ud mod facaden, man
kommer, jo mere roligt og ”privat” er læringsmiljøet – og jo længere ind

mod midten, man bevæger sig, jo mere fletter det sig aktivt med PLC,
kreaværksteder og helheden. Alle områder har både rigt mål af zoner til
formidling, fordybelse, projekt/gruppearbejde og værkstedsarbejde – og
på den praktiske side et godt depot, som også bidrager til at bryde et
større område op i mindre.
Husets største og mest specialiserede kreative værksted åbner således
også op mod udeværksted i facaden i den ene ende og kobler sig ind mod
midten tæt til PLC’ens FabLab. Alle muligheder er åbne for eleverne.

”VI HAR BÅDE I MAKROPLAN OG MIKROPLAN
SKABT RIGE, VARIEREDE LÆRINGSMILJØER
MED MANGE DELTAGELSESMULIGHEDER
OG NATURLIGE AFSÆT FOR SAMARBEJDER,
INTERESSEFÆLLESSKABER, INKLUSION,
NYSGERRIGHED, FORDYBELSE OG KREATIV
UDFOLDELSE”
Klub og SFO ligger hver især centralt i stueplan som en anden blæksprutte,
der i dagligdagen ubesværet rækker armene ud mod alle de kreative
muligheder i stueplan – eller måske vælger at slå mere lukket ring om
sig selv til en klubaften eller SFO-lørdag, trække ud i solskin på terrassen,
hygge i køkkenet eller organisk flyde ind i henholdsvis indskolingsområdet
eller mellemtrinsområdet. Udstrækningen er – som med mange andre
funktioner i dette hus – dynamisk og kan på grund af gennemtænkte
koblinger tilpasse sig efter dagens aktuelle kapacitets- og funktionsbehov.
”NUDGENDE” MILJØER & KOBLINGER, DER INSPIRERER
Vi har hele vejen igennem tænkt koblingsmuligheder på tværs af husets
brugere, fagligheder og funktioner. De har alle et uforstyrret, fordybet
anker ud mod husets facade – og nogle også udeværksteder – og alle
rækker de åbent ind mod fællesskabet på måder, der let kan tilpasse sig
skiftende behov, organiseringer og udfoldelser – uden at andre må trække
sig af den grund. Her kan netop foregå mange ting samtidigt på måder,
hvor det beriger på tværs.
Vi ser spændende dage for os, hvordan skolen kan indbyde lokalsamfundet

til projektferniseringer. Udskolingen viser film i auditoriet og tester
sprængfarlige forsøg på sciencetaget, indskolingen laver teater og musik
på både musiktorvet og musiklokalet ved multihallen, og mellemtrinnet
er i fuld gang i madværkstedet med bæredygtige måltider til gæsterne
og børneguidede sanke-vandreture. PLC-torvet dirrer med udstillinger af
elevernes arbejde og i det åbne kreaværksted arbejder børn på fysiske
kampagner for bæredygtigt familieliv.
Og vi ser hverdage, hvor udskolingen tester Newtons lov med (objekt-)
faldforsøg fra plan 2 ned i det livlige atrium, og elevprodukter er spændt
ud på tværs højt i luften. SFO’en bager boller, og nogle elever har åbnet
kage- og bogbod på Madtorvet – egne produkter, som her får et publikum
fra både skole over omverden.
LÆG MÆRKE TIL…
Vi har både i makroplan og mikroplan skabt rige, varierede læringsmiljøer
med mange deltagelsesmuligheder og naturlige afsæt for samarbejder,
interessefællesskaber, inklusion, nysgerrighed, fordybelse og kreativ
udfoldelse. En skole til fremtiden skal systematisk understøtte dannelse
til det 21. århundrede og ikke mindst udviklingen af centrale kompetencer
som kollaboration, innovation, kreativitet og meget mere. Og helt nede på
jorden skal skolen noget så vigtigt og fint som at understøtte nye og gamle
venskaber – at børn naturligt møder hinanden i et positivt, respektfuldt
og anerkendende miljø med rammer for fordybelse og handlemuligheder.
Læg mærke til de mange små grupperum, fordybelsessteder, små
oplægszoner, pusterum osv., der er fordelt over hele huset for at sikre
positive handle- og deltagelsesmuligheder for børn (og voksne). Det lille
i det store.
Læg mærke til den store variation i rumlige muligheder og zoner, der
folder sig ud i årgangs-/fagbaserne, og hvordan de alle kobler sig let på
husets fælles muligheder med mangfoldige læringsmiljøer i mange skalaer.
Læg mærke til de mange små landsbytorve, der alle steder i huset inviterer
til samvær og samarbejde og understreger huset som social organisme,
hvor du inviteres til at høre til, fordi huset har noget på hjerte med dig.
Læring er en social proces – og den inviteres alle ind i.

Læg mærke til de rige rumlige oplevelser, som vi fra brugerprocesser ved
børn faktisk lægger stor vægt på: Det trippelhøje rum i centrum med lys
og luft, PLC- og samlingsbakkerne i centrum, indendørs udhængsaltaner i
atrium, sjove bevægelsesveje fra 2. sal til stueplan med rutchebane, grøn
glasgård med køkkenhave osv. Man kan hele tiden gå om et nyt hjørne og få
en ny oplevelse, der vil dig noget. Det er en bygning, man ikke bliver færdig
med lige med det første – og den har sine brugere på sinde. Samtidig er
den let at forstå, da de samme principper bærer områderne hele vejen
igennem.
Læg især mærke til, at huset er en robust og generøs ramme, som let kan
tilpasses med de ændringer, I måtte ønske i den videre bearbejdning – og
ikke mindst er det en robust ramme for fremtidige brugeres forestillinger
om, hvordan skolen i 2040 eller 2050 fortolker sin rolle som en af
samfundets vigtigste institutioner. Blot frem mod 2030 spår vi allerede
langt højere grad af samlokalisering af forskellige aktører på tværs af
offentlige, frivillige og private opgaver i mere foranderlige konstellationer
med forskellige grader af midlertidighed. Det er vigtigt, at bygningen kan
nyfortolkes, videreprogrammeres uden at gå for meget på kompromis og
stadig sættes stærkt i spil. Det kan denne bygning.
Vi har i udviklingen af dette forslag forsøgt at leve os helt ind i jeres
visionære intentioner og bringe dem kreativt til live. Vi bygger samtidig
på forskning og evidens i gode, stimulerende og sunde læringsmiljøer, der
giver vågne hjerner, muligheder for fællesskaberne og understøtter det
21. århundredes kompetencer.
Undervejs har vi især drøftet intenst, hvordan jeres årgangs- og fagområder
bedst imødekommer jeres drømme og forestillinger om den læringskultur
og ikke mindst de organiseringsformer, I gerne vil opleve folde sig ud
i praksis. Programmet taler både om mangfoldige læringsmiljøer med
varierede organiseringsformer og trygge klassebaser, noget som på sin vis
kan pege i lidt modsat retning. Når vi skaber en skole, er vi meget bevidste
om at skabe til både kort og lang sigt. Vi har derfor skabt en bygning, der
kan tages i brug på mange måder, kan åbne sig eller opdele sig, og hvor der
– når man zoomer helt ind på den enkelte årgang –er mulighed for både
at gå mere i retning af klassebaser eller gå længere i retning af moderne
”læringshubs” som semiåbne, koblede rumforløb i mange forskellige
størrelser. Begge dele er en mulighed for jer i Ny Dybkærskole.
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SITE

SITE

SITE

176 METER

STEDET
PÅ TOPPEN AF GØDVAD BAKKE
LOKALMILJØET

NATUR & ARKITEKTUR

GØDVAD er udsprunget af et vadested ved gudenåen. Gennem tiden er
bebyggelsen vokset op ad bakken og har udviklet sig til en typisk landsby
med tilknytning til Silkeborg. I dag er Gødvad et boligområde præget af
blandede boligtyper opdelt i områder med lejlighedsbebyggelser, rækkeog klyngehuse samt villakvarterer med fritliggende parcelhuse.

Her på toppen af Gødvad bakke har visionen været at skabe et organiseret
bymiljø for lokalmiljøet i området og med helhedsplanen for Gødvad bliver
visionen en realitet.

Det karakteristiske bakkede landskab, der stiger knap 50m fra motorvejen
og op til projektområdet, er særlig markant i området sydvest for den
nuværende Dybkærskole. Her er store naturområder med skovbeplantning
i det skrånende bakkelandskab, der gør området særlig attraktivt for et
aktivt fritidsliv for de mange beboere i området.
Dybkærskolen og projektområdet med Dybkær kirke, idrætshaller og
dagligvarerbutikker blev etableret i 70’erne og er karakteriseret ved
det terrasserende landskab der danner funktionsbestemte plateauer
til henholdsvis skole, boldspil og bycenter. Det er de store linjer der
præger projektområdet, understøttet af læbælter med beplantninger og
træer, lange og lige stiforbindelse samt den markante hovedfærdselsåre
”Arendalsvej” som fordelingnerve til områdets bebyggelser.

Vi har gået en tur i området og nydt den smukke natur og det bakkede
landskab. Vi har cyklet på de mange stiforbindelser der knytter alle
boligområderne sammen og fører cyklister i alle aldre trygt frem til det
kommende bymiljø der dannes af kirken, idrætshaller, dagligvarerbutikker
samt den nye skole. Og vi har opholdt os på den plads der i fremtiden
bliver omdrejningspunktet i Gødvad.
Vi ser her et stort potentiale i at vi i designet af den nye skole kan skabe
bedre sammenhænge mellem ”natur” og ”arkitektur”, og vi ser en stor
mulighed i, at vi gennem arkitekturen i bygningsdesign og landskabsdesign
kan skabe det sted der fremmer helhedstanken i Gødvad og skaber en
følelse af fælleskab blandt de mange beboergrupper i lokalmiljøet.
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UDGANGSPUNKT STED

BAKKEN IMØDEKOMMENHED

HOVEDGREB
BAKKEN, GRID’ET OG SKALA
”3 I ÉN”
Stedets karakter, med naturen og den omkringliggende bebyggelse som
den umiddelbare kontekst og skala, har vi omsat til et hovedgreb bestående
af tre primære delelementer. De tre delelementer danner referencer
til henholdsvis naturens topografi, byens organiserede strukturer samt
lokalmiljøets mangfoldige boligtyper. Vi kalder det for ”3 i én”!
BAKKEN
Som bekendt er projektgrunden placeret på toppen af Gødvad bakke og
landskabets topografi er præget af ”bløde bakker”, der danner toppe og
lavninger i det kuperede landskab. Vi har taget ”bakken” som naturens
element, der i arkitektoniske sammenhænge kan danne rumligheder
og variation. I hovedgrebet er bakken symbolet på Gødvad bakke og
de oplevelser, der ligger i at bevæge sig i det kuperede og smukke
naturområde.
”Bakken” er som designelement med til at skabe en naturlig overgang
mellem natur og arkitektur, så de nuværende etablerede plateauer
elimineres og oplevelsen af at være på toppen af Gødvad bakke gøres mere

mærkbar. ”Bakker” udføres af overskudsjord fra byggeriet så jordbalancen
kan holdes på projektgrunden, og da byggeriets forholdsvis store fodaftryk
efterlader en del jordmængde, er der mulighed for at skabe en stor
variation i skala, med markante og store bakker i de landskabelige rum og
mindre bakker i de bygningsnære områder.
”Bakken” ser vi også som et designmæssigt element i byggeriets indre,
hvor store og mindre bakker vil byde på ophold og fungere som aktivitetsog samlingsskabende elementer inde i den nye skole. På den måde
vil ”bakken” både indgå i det bygningsmæssige og landskabsmæssige
hovedgreb.
GRID’ET
Projektgrundens bymæssige kontekst er blandt andet de lokale
dagligvarebutikker, idrætshaller og multisalen samt Dybkær kirke.
Tilsammen skal de tre forskellige institutioner og dagligvarebutikker danne
det nye bycenter i Gødvad, med bytorvet som fælles omdrejningspunkt.
Vi har skelet til byrum i Europas hovedstæder, hvor træer i grid-formationer
danner grønne byrum midt i byen. Her kan de lokale opholde sig i læ for
vinden og i skygge for solen under træernes krone.

GRID SAMMENHÆNG

Vi har ført ideen om et ”grid”, i form af træer som byrumsskabende
elementer, ind i vores hovedgreb og overført det til en overordnet struktur
i bytorvet. Arkitektonisk strammer ”grid’et” byrummet op og danner en
klar randzone langs de omkringliggende bebyggelser. Ved at fjerne træer
i ”grid’et” dannes pladser i bytorvet og på den måde etableres der flere
mindre byrum i det store byrum, fra den store skala i helheden og ned til
den lille skala i det lokale.

“HVOR ”BAKKEN” OG ”GRIDDET” ER
MØDET MELLEM LANDSKAB OG BY,
SÅ ER ”SKALA” MØDET MED DEN
BYGNINGSMÆSSIGE KONTEKST”
”Grid’et” opleves ligeledes i bygningsarkitekturen, ofte i form af
konstruktioner - etagedæk og søjler - eller for at sikre gode proportioner
på rum, facader, vinduer mm. I bygningens hovedgreb er det ”grid’et” og
proportionerne i ”grid’et”, der danner byggeriet i form af en stram struktur,
der understøtter visionen om fleksibilitet i bygningen, så rum og rammer
kan have forskellige størrelser og proportioner.

SKALA IDENTITET

SKALA
Hvor ”bakken” og ”grid’et” er mødet mellem landskab og by, er ”skala”
mødet med den bygningsmæssige kontekst. I hovedgrebet kommer det til
udtryk dels i form af den skalamæssige sammenhæng til hallerne, kirken
og dagligvarebutikkerne, og dels i form af en abstraktion over de mange
boligtyper der præger det mangfoldige Gødvad.
Overordnet set er det bygningsmæssige hovedgreb ”grid’et”, der omdannes
til en treetagers bygning. ”Bakken” er landskabet, der kommer helt ind
i bygningens indre, mens ”skala” i hovedgrebet er omdannet til små og
store huse, der tilsammen danner en samling - de danner en ”by”. Vi har
skabt et husprofil, der ikke er det helt perfekte og symmetriske husprofil,
men et profil med en særegen form og dermed helt sin egen.
Man kan sige, at profilet repræsenterer individet og at de mange små og
store huse symboliserer mangfoldigheden.
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GLÆDE FLEKSIBILITET

FAGLIGHED INTERAKTION

er følelsen der opstår når tilværelsen er ukompliceret og meningsfuld.
I arkitekturen indtræffer den når bygningen smidigt faciliterer vores
umiddelbare behov uden at begrænse os.

er motoren i fremtidens skole. Vi vokser i mødet med andre, hvorfor nye
færdigheder skal udstilles i fælleszoner til glæde og inspiration for alle. I
fremtidens skole findes såvel store som små fællesrum - både inde og ude.

Vi har valgt at arbejde med en indvending bygningsdybde på 15 meter blot 4 meter dybere end den nuværende skole.
Herved opnås en gennemlyst bygning der tillader en høj grad af fleksibilitet
i indretningen og skaber lyse venlige rum til undervisningen - uanset form.

Som supplement til det nære fællesskab på etagen, skæres et hul i
forbindelse med afdelingens indgang. Her opstår en intern forbindelse i
afdelingen - et lokalt centrum, hvor afdelingens årgange kan samles, dyrke
det nære fællesskab og nærmeste udviklingszone.

ARKITEKTUR
EN FORTÆLLING
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NYSGERRIGHED VARIATION

FÆLLESSKAB FORBINDELSER

er den konstante trang til at undersøge og forstå det ukendte.
Et labyrintisk indre skal skal pirre nysgerrigheden, samt skabe rammer til ro
og fordybet undersøgelse.

er følelsen af sammenhold og om at høre til. Fremtidens skole huser et
utal af fællesskaber. Fra de åbenlyse - baseret på alder og interesse - til de
mere komplekse fælleskaber der bygger på tro, nabo- eller slægtskab. Det
store fælleskab og de mange små.

For at nedbryde de store rum, skabe kroge til fordybelse og variede
undervisningssituationer, vinkler vi hver etage i hver sin retning. Gevinsten
er skærmede udearealer, visuelle forbindelser på tværs af etager og
variation i rummenes orientering.

Vi har tegnet en skole der søger at favne alle typer af fællesskaber og
bygge bro imellem dem. Ved at styrke forbindelser mellem ude og inde,
oppe og nede, tror vi at tersklen fra et fællesskab til et andet sænkes.
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OVERBLIK SYNLIGHED

Med ”Den Røde hal” har Gødvad fået et nyt multihus, der søger at skabe en
fælles ramme for områdets borgere. Skolen kobler sig på intentionen om at
blive ”byens hus” med offentlige funktioner i stueplan. Madhusets lanterne
kaster lys og liv ud på pladsen, imens amfiscenen ved musiklokalerne
aktiverer hallens bagside og skaber et åbent og imødekommende miljø
mod cykelstien.

Administrationen fordeler sig over to etager, hvorved der frigøres plads til
at oplevelsen af skolens facade i stueplan præges af ”skoleliv”. I stueplan
kobler administrationen sig på indgangen med henblik på at sikre synlighed
i hverdagen. Arealerne på 1. sal ligger udspændt mellem torvet og skolens
centrale rum, en central placering med godt overblik og udgang til egne
udearealer.

ORGANISERING
MED FÆLLESSKABET I CENTRUM
SMÅ OG STORE LÆRINGSFÆLLESKABER
”I den nye skole skal mangfoldige læringsmiljøer være omdrejningspunkt for
både små og store læringsfællesskaber og relationer på tværs af årgange,
køn, alder, kompetencer, fag, undervisning og fritid mv. Det betyder at der
skal skabes rammer for forskellige læringsarenaer, faglige udfordringer
og tryghed for alle, en professionel samarbejdskultur og varierede og
inspirerende fysiske inde- og uderum, der understøtter nysgerrighed,
glæde og trivsel”
Citat fra Pædagogisk - Arkitektonisk program for en ny Dybkærskole
Indledningen fra programmets afsnit om ”fokusområder og
designprincipper” har vi genbesøgt gentagne gange i organiseringen af
projektets arealer og funktioner. Det er essensen af den nye skole, der står
beskrevet i denne indledning, og det har vi omsat til et projekt, der både
sætter de små og de store fællesskaber i centrum.
Skolens samlede areal er opdelt i fem områder, hvor de tre afdelinger
- indskoling, mellemtrin og udskoling - udgør størstedelen af arealet,
mens de øvrige arealer grupperer sig i de organisatoriske miljøer samt i
fællesarealer til samling, PLC, FabLab, musik samt Madhus. I organiseringen

af de fem områder har vi skabt en klar struktur, så bygningen i sig selv er
identitetsskabende for den enkelte afdeling og så det er er let for både
elever, personale og fritidsbrugere at orientere sig i bygningen.

OMDREJNINGPUNKTET
Mangfoldige læringsmiljøer er omdrejningspunktet, hvorfor vi har sat det
store fællesskab i centrum og omkranset det af de mindre fællesskaber i
skolens afdelinger og organisatoriske miljøer. Ved at vinkle afdelingerne
rundt om de centrale fællesrum, understøttes fællesskabsfølelsen og
der dannes gode fysiske og visuelle forbindelser mellem afdelinger og
fællesfaciliteter.
Rundt om fællesrummet har vi organiseret afdelingerne efter
rumprogrammets organisatoriske diagrammer og placeret indskolingen
længst mod sydøst i umiddelbar nærhed til de nye haller. Følger man urets
gang rundt om fællesrummet er mellemtrinnet placeret mod sydvest,
mens udskolingen er placeret mod nordvest.
Forløbet følger børnenes alderstrin og understøtter de mulige synergier,
der kan være på tværs af årgange og afdelinger.

ORIENTERING SMÅ MØDER

SYNERGI FÆLLESSKAB

De 3 undervisningsområder roteres omkring et centralt atrium.
Sammensætningen af de vinklede etager omsættes til en labyrintisk
bygningskrop, der både rummer tilbuddet om intimitet og muligheden for
at gå på opdagelse. I overgangen mellem de enkelte afdelinger styrkes de
tværgående relationer med funktioner som SFO, Klub og Kreaværkstedet.

Midt i alt det labyrintiske ligger skolens hjerterum, hvorfra samtlige
områder udspringer. Atriet bliver symbolet på det store fællesskab, hvor
alle er velkomne - omend man ønsker at give den gas på scenen eller følge
med på afstand. Herfra er det enkelt at danne sig et overblik over skolens
mange muligheder - såvel inde- som udendørs.

Rotationen bidrager til en kompakt skole uden lange gange.

Længst mod nord og i overgangen mellem udskolingen og indskolingen
har vi placeret de organisatoriske miljøer. Den centrale placering på
skolen er med til at sikre, at også lærere og pædagoger kan tage del i det
store fællesskab, og understøtter muligheden for samarbejder på tværs af
personalegrupper.

“I BEARBEJDNINGEN AF
BYGNINGSKROPPENE HAR VI HAFT FOKUS PÅ
RUMDANNELSER I MELLEM BYGNINGERNE,
SÅ DER VED ALLE INDGANGE DANNES NÆRE
UDEMILJØER TIL DE SMÅ FÆLLESSKABER I
AFDELINGERNE”
Skolens kantine indgår som en del af skolens fællesarealer, men for at
understøtte visionen om et fælles Madhus, der rækker ud over skoletiden,
har vi placeret det i overgangen til de nye haller og med facade ud mod det
nye byrum. På den måde vil kantinen både være et aktiv i byrummet og et
aktiv for de mange fritidsbrugere af hallerne.

Rumprogrammet foreskriver en bygning i tre etager og i den forbindelse
har vi arbejdet med skaleringen af bygningen, så den syner mere human
og vinklet. Derudover er bygningskroppene drejet, så der skabes mindre
rum rundt omkring bygningen.
Med reference til ”bakken” stiger bygningen gradvist fra én etage til tre
etager, og danner derved udtryksmæssigt en ”bakke” i landskabet. Det
giver samtidig muligheder for også i højden at skabe inspirerende udeindemiljøer, så eleverne, uanset hvilken etage de opholder sig på, kan
komme til det fri og få frisk luft i løbet af skoledagen.
Indskoling og mellemtrin er organiseret over to etager, mens udskolingen
fordeles over tre etager, derved har vi sikret, at alle afdelinger har indgang
og udgang i stueplan.
I bearbejdningen af bygningskroppene har vi haft fokus på at skabe
rumdannelser mellem bygningerne, så der ved alle indgange dannes nære
udemiljøer til de små fællesskaber i afdelingerne. Det øger trygheden for
de mindste, at ”skolegården” uden for deres dør er dedikeret til dem, og
de nære gårdmiljøer er indrettet med aldersdifferentierede aktiviteter, så
børnene både inde og ude har inspirerende læringsmiljøer, der er indrettet
og tilpasset deres forskellige alder.
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HELHEDSPLAN
EN HELHEDSLØSNING FOR GØDVAD
SKOLEN I LANDSKABET - SKOLEN I BYEN
Med Ny Dybkærskole får Silkeborg og hele nærområdet ved Gødvad en
unik mulighed for at styrke både relationen til landskabet og samtidig
skabe et klarere og mere urbant rum omkring Gødvad Hallen.
Bydelen Gødvad ligger på kanten af et område med karakteristiske træk fra
istidslandskabet, der danner en smuk og unik ramme omkring Silkeborg.
Dette har bl.a. medvirket til at give byen positionen som Danmarks
Outdoor by nummer et.

”HELT OVERORDNET SØGER VI I PROJEKTET AT
SKABE DEN BEDST MULIGE URBANE SITUATION
MED EN KLAR OG TYDELIG BY-FORSIDE PÅ
SKOLEN OG DET BEDST MULIGE LANDSKAB PÅ
GÅRDSIDEN”
Gødvad ligger udenfor Silkeborg centrum, på det fladere stykke lige ovenfor.
Dette landskabstræk, kombineret med boldbanernes yderligere planering
af landskabet, bidrager til, at Gødvad-området opleves som karakterløst og
diffust i sammenligning med resten Silkeborg. Bydelen opleves centrum-

løs og det kan med de ensartede veje med kantbeplantning være svært at
orientere sig og få oplevelsen af at være i en særlig del af byen
Området omkring Gødvad Hallen med parkeringsplads, placeret som en
udløber af Arendalsvej, fremstår i dag mest som et mellemrum, der løser
en praktisk parkeringsfunktion imellem en række bygninger.
Med flytning af Dybkærskolen kan denne situation vendes til et stort aktiv
og både skabe et nyt bydelscentrum og et nyt naturligt mødested for
områdets beboere.
Helt overordnet søger vi i projektet at skabe den bedst mulige urbane
situation med en klar og tydelig BY-forside på skolen og det bedst mulige
LANDSKAB på gårdsiden. På den ene side formgives et nyt veldefineret
bytorv og på den anden side skabes et nyt læringsområde, der skaber et
stort bølget lege- og læringslandskab for børn- som en naturlig forlængelse
af Silkeborgs karakteristiske bakkede landskab.

SITUATIONSPLAN
1:2000
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” SKOLETORVET LIGGER FORAN SKOLENS HOVEDINGANG, OG I
FORLÆNGELSE AF ”MADHUSET” INDE PÅ SKOLEN. DEN INDBYDENDE
PLADS KAN BLIVE BYDELENS SAMLINGSPUNKT FOR LOKALOMRÅDET OG
FORENINGSLIVET, HVOR DER BLIVER INVITERET TIL FÆLLESSPISANING
OG FÆLLESSKAB IMELLEM SMÅ GRØNNE BAKKER OG GAMLE
TRÆKRONER. ”

DYBKÆRSKOLEN
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Kirkens
plads

Børnetorv
Kirkeplads

Parkeringszone

Sportszone

Indgang

Forplads

BYRUM ZONER PÅ BYTORVET

BYRUM TORVEDANNELSE

Byens nye torv samler alle de kommende funktioner og aktiviteter, sådan
at der kan opstå synergi effekter. Det vil blive det sted man går hen for at
møde andre. Torvet har plads til både ’de små’ og ’de grå’ og til hele den
aktive palette ind imellem.

Med det nye Bytorv, kommer der et klart nyt klassisk centrum dannet af
en sammenhængende facaderække. Målet er at alle aktører bidrager til
bylivet, ved at orientere indgange imod torvet.

BYENS UDERUM
ET BYRUMSGRID TIL MANGFOLDIGE FÆLLESSKABER
BYTORVET
Bygningerne i området omkring Gødvad Hallen har aktuelt indgangene
orienteret til forskellige sider. Vores mål med etableringen af et nyt
samlet byrum er, at alle bygningerne i randzonen på sigt, vil orientere
sig ind imod byrummet og have deres indgange fra denne side. På den
måde vil livet og aktiviteterne blive synlige for alle, som det kendes fra
klassiske torvedannelser i Europas hovedstæder. Visionen er at der skabes
synergieffekt imellem de forskellige institutioner og dagligvarebutikker, og
at det nye byrum kan til at summe af mangfoldige fællesskaber.
ET GRØNT GRID
Byrummet tænkes som et stort nyt grønt ”løv-tag”, der med en
rektangulær grid-struktur af træer, favner og indrammer hele
pladsen. Grid’et skaber struktur og tydelighed i det tidligere lidt
diffuse område, samtidig med at det bliver en rolig grøn ramme.
I grid’et indpasses veje, parkering, pladser og aktiviteter, og i
planlægningen skabes der rum for de pladskrævende funktioner, som
f.eks. bevægelsesaktiviteter, fællesspisning, bagagerumsmarked mm.
Lange akser, i form af stier og vejforløb, omkranser griddet af løvtræer
og danner lange kik mod indgangene til kirken, hallen, skolen og
dagligvarebutikkerne. Forenden af akserne dannes der tematiserede
pladser foran institutionerne.
MULTIPLADSEN
Foran Gødvad Hallen og langs den eksisterende hals langside etableres

”Multipladsen” i griddet. Her har vi indplaceret den store multibane
og tilføjet et lille skate/løbehjulsområde, et træningsområde til outdoor fitness og elementer til cross-fit. Disse aktiviteter er første bud
på et udvalg, der i en fremtidig fase foreslås udviklet og kvalificeret
i et tæt samarbejde imellem hal, skole og lokale klubber. Hele
multiplads-området er trafikfredet og har kun fodgængerfærdsel.
Vi forestiller os at ”Mulitpladsen” kan omdannes til bagagerumsmarkeder
og andre events der understøtter det stpre fællesskab blandt områdets
beboere.

”DEN INDBYDENDE PLADS KAN BLIVE
BYDELENS SAMLINGSPLADS FOR
LOKALOMRÅDET OG FORENINGSLIVET, HVOR
DER BLIVER INVITERET TIL FÆLLESSPISNING
OG FÆLLESSKAB IMELLEM SMÅ GRØNNE
BAKKER OG GAMLE TRÆKRONER”
KIRKEPLADSEN
Gødvad Kirke ligger i hjørnet af bytorvet og bearbejdningen heraf kræver
en særlig stillingtagen, idet kirkelige begivenheder skal kunne finde sted
sideløbende med hverdagsaktiviterne i hal og skole. Vi har her valgt at lave
en overgang mellem ”Mulitpladsen” og ”Kirkepladsen” i form af et sidde/
trædæks-møbel, der både virker som opholdsmøbel og visuel støjskærm.
Pladsen er fremhævet med et tættere ”tag” af løvtræer, mens korsformede
vandspejle, med hævede siddekanter, danner opholdsmuligheder under
træernes skygge. Området ved den interne vej langs kirkeskibet er friholdt,
som en rolig grøn bund for kirken og tænkes videreudviklet i samarbejde

Cykler
parkering

bus

kiss and ride

Biler

Cykler

Cykler
Fodgængere
Bilparkering=
202 pladser

BYRUM TRAFIKFLOW

BYRUM NY RAMME

Trafikken er strammet op i et enkelt og klart system. Biler og fodgængere
er skilt ad og cyklister gøres til fodgængere før de træder ind i fodgænger
områderne. Med en klar og aflæselig trafikstruktur, sikres både tryghed
og en nem afvikling af trafikken i spidsbelastningerne.

Med et sammenhængende nyt løv-tag i en klar grid struktur, samles
rummet til et nyt Bytorv.
Grid-strukturen hjælper med at definere et nyt sted i forstadsbebyggelsens
åbne plan.

med menighedsrådet – måske med pluk-selvblomster, friluftsgudstjeneste
eller en lund af paradisæbletræer.

Biltrafik vil bestå af jævnt fordelt aktivitet henover hele dagen, mens
biltrafikken til skolen vil være koncentreret omkring korte, intense perioder.
Vi har valgt at bevare den nuværende indkørsel til området, da vi ønsker
at bevare den flotte køre tud ned langs de gamle allétræer. Samtidig giver
det mulighed for at disponere en klar zone til ”Kys og kør”, hvor bilerne
kan kantstensparkere og sætte børnene af direkte ud til et fortovsområde,
hvor der kun er gående trafik.

SKOLETORVET
Forpladsen til skolen har vi døbt ”skoletorvet”. Pladsen ligger som en
forlængelse af skolen ude foran skolens hovedingang og ”Madhuset” inde
på skolen. Den indbydende plads kan blive bydelens samlingsplads for
lokalområdet og foreningslivet, hvor der bliver inviteret til fællesspisning
og fællesskab imellem små grønne bakker og gamle trækroner. Målet
er en stemning a la ”Biergarten”, en bypark i Berlin, hvor man ved store
fællesborde imellem trækronerne kan slå sig ned og hvor mad og drikke er
katalysator for fællesskabet.
BYTORVET
I det nordvestlige hjørne foran de byrummets daglivarer butikker dannes
”bytorvet”, med en urban legeplads for de mindste og opholdsmuligheder.
Visionen med pladsen er, at REMA 1000 og kommende dagligvarebutikker
vil skabe indgang fra pladsen, så den daglige trafik ind og ud af butikerne
kan tilføre liv til hele byrummet.
TRAFIK OG BEVÆGELSESMØNSTRE
Byens uderum er disponeret i meget klare zoner. Fodgængertrafikken er
tydeligt adskilt fra biltrafikken og cyklister skifter til fodgængere før de
træder ind i skolens udeområder. Samtidig vil klart opdelte zoner skabe
en større sikkerhed og tryghed når mange, indenfor et kort tidsrum, skal
frem og tilbage.

Fodgængere har deres helt eget spor langs den flotte gamle allé frem mod
skolens indgang. På denne måde udnyttes alléens potentiale maksimalt
og den vil fra starten være med til at understrege og fremhæve skolens
geometri.
Busser, vareleverancer og affaldsafhentning foregår fra den del af
”Skoletorvet”, der ligger ud mod vejen. Her kan man midlertidigt parkere
i forbindelse med vareindlevering, afhentning af skrald eller opsamling af
børn med bus, og herefter køre ud via den interne vej.
Da man både kan ankomme fra Arendalsvej, hallen eller fra cykelstien imellem boldbanerne, etableres der cykelparkering to steder rundt om skolen. Ud
mod byrummet parkeres cykler i klynger i et område let nedsænket imellem
de eksisterende træer, så de ikke er særligt synlige fra i ankomstområdet.
Mod cykelstien parkeres cykler i overgangen ud mod boldbanerne, så
pladsen deles med hal, fritidsaktiviteter og et nyt ”pit-stop”. Mens der
langs hallen etableres cykelparkeringer for de mange idrætsudøvere.
En aktivitetszonen rundt om skolen danner sikker skolevej for eleverne
frem til de afdelingsopdelte indgange.
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PLAN - BYENS UDERUM
1:500
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” I SKOLENS UDERUM ER DER BAKKER OG SNOEDE STIFORLØB DER
MOTIVERER TIL LEG OG BEVÆGELSE, MENS DER I DE BYGNINGSNÆRE
GÅRDRUM ER OVERDÆKKEDE UDEMILJØER OG VÆRKSTEDER TIL
PROJEKTBASERET LÆRING I DET FRI”
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SKOLENS UDERUM
ET BAKKELANDSKAB TIL LEG, LÆRING OG BEVÆGELSE
FREMTIDENS SKOLEGÅRD
”Skolegården” – skolens side ud mod legelandskabet - er disponeret ud fra
de fine principper fra konkurrenceprogrammet og konkurrencetillægget
omkring aktivt udeliv med læringszoner.
Overordnet er skolen udlagt, så der er mulighed for en stor dybde på
legeområdet. Det giver god plads til at skabe zoneopdelinger og sikre
tilstrækkelig brede arealer til beplantningen.

Samtidig er området tilrettelagt sådan, at der i de store zoner er mindre
underinddelinger, hvor kanter og krat er med til at etablere et rum omkring
legen, så børnene kan få en oplevelse af fokus i deres aktiviteter. På den
måde undgås mange konflikter, fordi der kan foregå flere lege parallelt
frem for, at det bliver en fælles kamp imod hinanden om plads på banen.
Herved bliver legepladsen også mere balanceret i forhold til køn, da det
også giver pigerne en chance for at få en plads på boldbanerne og de
socialt udfordrede en bedre chance for at blive inviteret indenfor i legen.
ZONER OG MATERIALER

Overordnet er området tænkt i et forløb, der starter inde ved elevernes
garderober og gradueres i intensitet udad igennem forskellige
aktivitetszoner på legeområdet ud mod krattet og træerne, der omkranser
området. Det skal være nemt at komme ud og nemt at komme i gang
med en leg eller en aktivitet. Zoneopdelingen gør det overskueligt, da den
starter med de nære og hyggelige områder, hvorefter der gradvist gøres
plads for at øge kompleksiteten i legene. Der gives rum og plads til både
”det vilde” og ”det stille” så de enkelte elever selv vælger det ene til eller
fra.
PLADS TIL ALLE
Langs med bygningen er der lokale gårdrum inddelt i alderskodede
zoner, der passer til skolens tre afdelinger, samt en lokal bearbejdning af
værkstedernes nærområder, som passer med de lokaler, der er indenfor i
samme område.
Gårdrummene er tilrettelagt med udgangspunkt i, at der skal være plads
til alle! På tværs af køn, alder og sociale færdigheder. Med forskellige greb
kan man undgå låste og konkurrenceprægede strukturer på legeområdet.
- I den lille skala har vi prioriteret at skabe uderumsmøbler og legeredskaber,
hvor der altid kan klemmes èn mere ind. Det kan også være at fravælge
traditionelle bænke til fordel for større klatremøbler eller gå fra én gynge
til en samling af gynger i en cirkel.
- I den lidt større skala har vlagt at erstatte høje bander omkring én fælles
multibane med flere mindre baner med lave brede kanter, for derigennem
at inviterer andre indenfor i spillet.
- I den helt store skala har vi tilrettelagt området sådan, at en stor
omkransende multisti, leder hele vejen rundt om skolen og derigennem
ind omkring alle grådrum og forbi legeområder, og ad den vej inviterer alle
til at kigge forbi i hinandens aktiviteter.

Uderummene er også det sted, hvor der er plads til ”at give slip”. Dvs.
at rummene skal være robuste og kunne tåle at blive brugt af børnene
uden, at der er behov for pædagogiske restriktioner. Vi arbejder med
en tydelighed i designet, så forskellige overflader guider og opfordrer til
forskellig adfærd og hvor kontraster i materialerne stimulerer børnenes
sanser. Vi bruger træ tæt på huset, hvor der er mere rolige læringzoner
og hvor der skal være plads til ophold og spisning. På trædækket og
terrasserne vil man nemt på en sommerdag kunne trække ud med bare
tæer og spise ved rundbordene uden at skulle igennem hele garderoben.

”VI ARBEJDER MED EN TYDELIGHED I
DESIGNET, SÅ FORSKELLIGE OVERFLADER
GUIDER OG OPFORDRER TIL FORSKELLIG
ADFÆRD OG HVOR KONTRASTER I
MATERIALERNE STIMULERER BØRNENES
SANSER”
Herefter kommer en meget robust zone i asfalt, der udover at være brandvej,
er det område hvor børnene kan lave mindre boldspil, bogstav- og tallege
samt rumme legeredskaber, der styrker motorikken. Længere væk fra
hoveddøren er den aktive zone i græs med plads til vildere pladskrævende
lege som f.eks. mooncarbanen, boldspil og rundboldpladsen.
Fra den aktive zone i asfalt, ligger et trædæk indover som et trinbræt
og skaber forbindelser imellem hele området og medvirker til at blande
funktioner på tværs af alder. Trædækket transformerer sig undervejs som
et langt redskab og bliver til alt fra klatrenet, trætophuse, balancebomme
og tribuner, hvorfra det er muligt at slå sig ned og følge med i de andres
lege.

cykler

bus

‘kys og kør’

cykler

pit-stop
cykler

P
Biler
Cykler
Fodgængere

UDERUM TRAFIKFLOW

UDERUM REGNVAND SOM RESSOURCE

Trafikken omkring skolen er tilrettelagt i klare og enkle områder, for
at sikre tryghed og klarhed i spidsbelastninger. Overordnet sikres at
fodgængere kan færdes uden at skulle krydses af biler. Cyklister stiller
cyklerne og bliver til fodgængere, før de træder ind på asfaltområdet, der
er en samlende ‘transport- og legezone’ for alle skolens børn hele vejen
rundt om skolen.

Regnvandet skal udnyttes som en ressource og skabe nye sanselige
oplevelser for børnene når det regner. Vandet opsamles i en grøft der løber
igennem hele legepladsen. Vandet fra grøften ledes til åbne vandbassiner.
Heri kan det fortsat studeres – som en del af udelaboratorierne, og enten
langsomt nedsives eller hurtigt bortledes.
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SKOLENS UDERUM
ET BAKKELANDSKAB TIL LEG, LÆRING OG BEVÆGELSE

Længst ude i randzonen er der kratbeplantninger, der skaber nye rammer
for lege, der kræver fordybelse og mere ro, som f.eks. rollelege omkring
legehusene og fordybelse ved feltstudier i krattet og ved vandbassinerne.
Zonen ligger længst væk og er med til at skabe oplevelsen af stor dybde på
legepladsen ved, at man ikke kan se, hvor denne slutter. Det giver eleverne
mulighed for oplevelsen af at kunne ”gå på opdagelse” – dvs. at slippe
voksenkontakten for en stund og have mulighed for u-overvåget selv at
bevæge sig rundt.
Udeværkstederne fungerer som halvoverdækninger i tæt relation med
indeværkstederne. De ligger som en videreførsel af skolens trægrid og
strukturen transformeres på ydersiden til værksteder og overdækninger.
Der er placeret et decentralt læringsted i det grønne, hvor man kan få
fornemmelsen af at være langt væk og ’i naturen’. Her er også indarbejdet
bålsted, så der i denne zone kan opstå et isoleret ”skovlæringsmiljø”, hvor
dufte og lyde bliver anderledes og som ad åre som krattet vil udvikle sig til
skov og få mere karakter.
BAKKEN SOM RUMSKABER
De tidligere fodboldbaner omdannes til landskab af større og mindre
bakker. Ved at bruge overskudsjorden fra byggeriet at skabe et bakket
terræn med serier af nye terrænformer, der understøtter den naturlige
zoneopdeling af området, håndteres jordbalancen på grunden.
Formerne suppleres af en ny beplantning. Der foreslås at plante store
sammenhængende kratområder med hjemmehørende, blomstrende
og bær-bærende arter, der henover en fem-årig periode vil vokse sig
over øjenhøjde og skabe nye grønne rumligheder. Det vil medvirke til at
indramme områderne og sikre, at skolens uderum ikke kan overskues fra
èt sted, men vil lokke børnene videre ud og rundt om det næste sving.
OUTDOOR BY OG LOKALT CYKEL PIT-STOP
Med skolen som lokalt kraftcenter kan og vil skolen række ud til
boligområderne i Gødvad, også udenfor normal åbningstid. Vi foreslår, at
der mod vest, imellem skolen og hallen laves et cykel-pit-stop, med plads til
puslepladser til cykler for områdets mountainbikere og motionister. Stedet
vil rumme cykelvask og toolbar til mindre reparationer og påfyldning af luft
i dækkene. I bedste fald vil et samarbejde med hallen omkring at stille et
toilet til rådighed i fritiden, gøre pit-stoppet til en ideelt understøttende

facilitet.Et pit-stop kan anvendes af en bred skare af forskellige motionister
og sportsgrene og bidrage til at aktivere det område, der ellers vil kunne
opleves som en bagside.
BIODIVERSITET OG VAND
Vand og forskellige bosteder er forudsætningen for et artsrigt dyreliv. En
skolegård er, med et stort dagligt slid, et uroligt sted for dyr og planter.
For at det skal kunne lykkedes, er det vigtigt at tilrettelægge området
med store enheder, hvor beplantningen får plads til at vokse og insekter
og fugle får plads til at etablere sig. Området planlægges derfor tilført et
nyt terræn, der med nye former vil lede regnvandet rundt og derved give
grobund for nye arter.
Beplantningen er opdelt i dels solitære træer, som f.eks. egetræer
og frugttræer, der ad åre kan blive bosted for insekter og dyr, dels i
store kratbeplantninger, der med en stor variation af bær-bærende og
blomstrende arter, kan give næring og bosteder til en hel underskov af liv.
Den primære færdsel i disse områder er tilrettelagt på hævede sti-broer,
så børnenes leg og dyrelivet kan sameksistere, til glæde for begge grupper.
Den del af legen, hvor der er det største slid på naturen, er lagt i en zone
på kanten af krattet, så krattet undgår de store børnemængder, men til
gengæld er til rådighed for mere nænsomme aktiviteter, hvor børnene i
et roligere tempo færdes der, enten som en del af undervisningen med
feltarbejde eller i sociale rollelege med plads til fordybelse.
Overfladevandet planlægges opsamlet som en samlet LAR-løsning, der
ledes til vandbassiner, som lokalt vil skabe stemning og give plads til både
leg og insekter. Bassinerne kan tilrettelægges, så vandet kan bortledes,
så de kan tørre ud imellem regnbyger eller at der er permanent vand i
bunden af dem, med mulighed for stabil adgang til vand for dyrelivet.
Der er afsat et område til dyrkning af grøntsager som en del af ”Madhuset”,
med plads til køkkenhave og højbede. Vi anbefaler, at skolen dyrker disse
områder økologisk, så tingene får lov til at ”gå i stok”, hvilket skaber
mulighed for at følge hele plantens liv og samle frø og genplante disse til
nyt liv. Ved en større plante-livscyklus, skaber køkkenhaver et bedre liv for
flere insekter.

forplads

udskoling
musik gård
mellemtrin
sfo

indskoling

stille lege

aktive lege

naturmiljø

Eksisterende træer
Nye træer
Plantebed
Tæt beplantning

UDERUM BEPLANTNING

UDERUM ZONER I LANDSKABET

Legelandskabet er tilrettelagt så flest mulige af de eksisterende træer
bevares. Herudover plantes en ny bølget kantzone af bærbærende
og blomstrende krat, der i løbet af en fem-års periode vil vokse over
øjenhøjde og skabe mange nye rum på legepladsen og et nyt skovbryn
i byen.

Der er overordnet en zonering omkring skolen, hvor aktiviteternes
intensitet skifter fra de stille nær-zoner lige omkring indgangene og udad
mod området med plads høj aktivitet og ud mod naturområdet, hvor der
er plads til at ’blive væk’. På tværs af alle zoner løber ’highway 1’, et langt
bølgende trædæk, skaber adgang og platform til hele legeområdet.
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PLAN - SKOLENS UDERUM
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UDGANGSPUNKT STED

BAKKEN IMØDEKOMMENHED

Skolen på bakken ligger sig på kanten af byens nye torv og bliver således
en port mellem dette og områdets mange rekreative tilbud - fra flade
kunstgræsbaner til rullende bakker. Torvedannelsen styrkes med et udlagt
grid af flader og træer der underdeler den store plads i menneskelige
byrum. Referencen til det smukke bakkelandskab i området trækkes helt
tæt på i kraft af små menneskeskabte bakker i landskabet omkring skolen.

Skolens grundstruktur trapper gradvist op fra 1 til 3 etager og får herved
et udtryk og funktion som en stor bakke. Man kan bestige skolen,
eller man kan søge ly i bakkens indre. Vi har haft en ambition om at
optrapningen sammen med bygningens form skal bidrage til at facaderne
underdeles i mindre flader af 1- 2 etagers højde, så bygningen virker
imødekommende og ikke skygger unødigt.

UDGANGSPUNKT STED

ARKITEKTONISKE VISIONER
BAKKEN, GRID’ET OG SKALA

BAKKEN IMØDEKOMMENHED

GRID SAMMENHÆNG

SKALA IDENTITET

For at skabe optimale undervisningsforhold både inde og ude, udstyres
alle skolens solbelastede facader med en trækonstruktion med
indbyggede lameller, der skærmer undervisningslokalerne for solens
hårdeste stråler. I udvalgte områder erstattes lamellerne af lukket
tagflade med henblik på at skabe ramme om udendørs undervisning for
alle. Trækonstruktionen hjælper ligeledes eleverne til at bestige bakken i
kraft af udvendige trapper.

Den store tagflade over skolens øverste etage inddeles og vinkles således
at det kølige lys fra nordvest kan få lov til at strømme ind i bygningen. De
lukkede sydøstvendte tagflader anvendes til opsamling af solenergi.
Tagmotivet gentages på de overdækkede udearealer.
Konturerne af en bebyggelse på en bakketop toner frem.
Skolen på bakken.

GRID SAMMENHÆNG

SKALA IDENTITET
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” VED ALLE INDGANGE DANNES NÆRE UDEMILJØER TIL DE SMÅ
FÆLLESSKABER I AFDELINGERNE MED ALDERSKODEDE AKTIVITETER TIL
LEG, LÆRING OG BEVÆGELSE ”
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VEDVARENDE ENERGI
I FORM AF SOLCELLER PÅ
TAGET.

PASSIV SOLAFSKÆRMNING
I FORM AF PERGOLA VED
SYD�, ØST� OG VESTVENDTE
FACADER FOR REDUCERING AF
SOLVARME I BYGNINGEN.

GRØNNE SEDUMTAGE TIL OPTAG
OG FORSINKELSE AF REGNVAND
SAMT STABILISERING AF
TEMPERATUR INDENDØRS.

MULIGHED FOR ENSIDET NATURLIG
VENTILATION VIA FACADEVINDUER.

LOKAL JORDHÅNDTERING:
UDGRAVNINGER BRUGES
KONSTRUKTIVT OG OVERSKYDENDE JORD
BENYTTES ANDRE STEDER PÅ GRUNDEN.

TUNG KONSTRUKTION I BEBYGGELSE.
GOD TERMISK MASSE SIKRE JÆVNT
TEMPERERET INDEKLIMA.

BÆREDYGTIGHED
OVERORDNEDE TILTAG I BYGGERIET
Dybkærskolen er et byggeri med trivsel og læring i fokus og hvor byggeriet
danner rammen om undervisnings- og arbejdsforhold af høj kvalitet.
I projektet er der arbejdet med bæredygtighed på flere niveauer og der
er et tydeligt fokus på byggeriets sociale-, miljømæssige og økonomiske
forudsætninger og på sikring af en holistisk bæredygtighedstanke.
Ovenstående bæredygtighedssnit illustrerer en del af tiltagene og de
følgende afsnit beskriver ligeledes øvrige bæredygtighedstiltag med
udgangspunkt i sociale, miljømøssige og økonomiske tiltag.

•

•

•
SOCIALE TILTAG
Der er specifikt arbejdet med at designe bygningen således, at byggeriet
i sig selv bidrager positivt til at skabe gode indeklimatiske forhold. Flere
passive designtiltag er derfor en del af bygningens design:
•

Den overordnede disponering af undervisningslokaler er primært

programmeret efter ikke at være eksponeret for direkte sol.
Der er lavet en fritstående pergola op ad bygningens facader, som er
programmeret efter solens bane - og sikrer at den høje sommersol
ikke kommer ind i undervisningslokalerne.
Fællesrummets ovenlys sikrer mulighed for naturlig ventilation
via skorstenseffekten. De vil kunne bidrage som supplement til
den mekaniske ventilation i dagstimerne og om natten benyttes til
nattekøling.
Bebyggelserne har bærende konstruktioner i beton, hvilket bidrager
til et jævnt tempereret indeklima uden store temperatursvingninger.

MILJØMÆSSIGE TILTAG
Der er flere forskellige tiltag, som bidrager positivt til skolens miljøaftryk,
både i forhold til opførelsen af byggeriet, men også i forbindelse med den
efterfølgende drift.

MULIGHED FOR NATURLIG VENTILATION
VIA TAGVINDUER I FÆLLESRUMMET SOM
SUPPLEMENT TIL MEKANISK VENTILATION.
� SKORSTENSEFFEKTEN.

LETTE TRÆKONSTRUKTIONER MED
MEKANISKE SAMLINGER I FÆLLESRUM
SIKRE BEDRE FREMTIDIG TILPASNINGS�
EVNE OG FLEKSIBILITET.

REGNVAND:
� OPSAMLING VIA TAG TIL BRUG I VÆKSTHUSE
OG NYTTEHAVER.
� OPTAG OG FORSINKELSE VIA GRØNNE TAGE.
� LOKAL NEDSIVNING I GÅRDRUMMENE UDENFOR SKOLEN.

STORE OVERDÆKKEDE GLAS�
AREALER SIKRER GODT
DAGSLYS SAMT REDUKTION AF
KUNSTIG BELYSNING.

VALG AF SUNDE MATERIALER, SOM
ER BEDRE FOR MILJØET, DE UDFØRENDE
PARTER OG ENDELIGE BRUGERE.

I projektet er der lavet overordnede betragtninger af hvilke tiltag, der skal
detaljeres senere og som vil sikre, at byggeriet opføres med fokus på at
skabe et
byggeri med nøje overvejelser omkring byggeteknikker til sikring af
cirkulære og miljørigtige bygningsprincipper:

•

Frem for at smide overskydende byggematerialer fra udførelsesfasen
(tegl, gips mm.) på genbrugspladsen, vil de blive samlet i skolens
materialegård, så elever kan bruge materialerne til skoleprojekter
mm.

ØKONOMISKE TILTAG
•
•

•
•

I detailprojektering og udførelse bliver der fokus på at sikre mekaniske
samlinger fremfor limede.
Der bruges kalkmørtel fremfor funktionsmørtel, hvilket sikrer, at
værdien af teglen bevares og vil potentielt vil kunne bruges igen,
såfremt der laves ændringer af bygningsmassen. Derudover er CO2aftrykket ca. 30% mindre end ved funktionsmørtel.
Grid’et opføres i lette trækonstruktioner og med mekaniske samlinger,
så ændringer er muliggjort.
Der vil være fokus på at vælge sunde materialer, som både er bedre
for miljøet, men også for de udførende og brugerne.

•

•
•

•

Ved at designe en skole hvor der, fra første streg, er tænkt passsive
designtiltag sikres det, at skolens drift i forhold til varme og energi
også reduceres betragteligt.
Gode dagslysforhold sikrer reduktion af kunstig belysning.
Passive designtiltag for sikring af indeklima sikrer bedre indeklima og
sikrer bedst driftsmuligheder for byggeriets ventilation - både passivt
og aktivt.
Bebyggelsen udføres med store spænd og skaber stor fleksibilitet for
fremtidige ændringer af undervisningsmetodikker/funktioner.

SKOLEN PÅ BAKKEN // 64750

39

82

T
ALITE
V
K
K
NIS
1.7
K
E
T

1.1

PROC
ES K
VAL
ITE
1.2
T
1.3

1.3

2.
3

1.5

2.1

50 %

1.4

1.3

DGNB
PRIORITEREDE KRITERIER

1.2

SOCIAL KVALITET

ITET
Ø KVAL
MILJ

1.1

1.5

10 %

2.2

1 .1
1.1

2.1

MIN. GRÆNSE FRA BYGHERRE

A LI T
ØKONOMISK KV

ET

“ SKOLEN KOMMER TIL AT EKSEMPLIFICERE
HVORDAN ET BYGGERI - FRA SKITSE TIL UDFØRELSE - KAN BYDE IND I VERDENSMÅLENE.
SAMT FORANKRE DET I SPECIFIKKE MÅLBARE
& DOKUMENTERBARE TILTAG. “

BÆREDYGTIGHED
EN MÆRKBAR VISION
DGNB PRIORITEREDE KRITERIER
Igennem konkurrencefasen er der lavet en granskning af de prioriterede
DGNB-kriterier, som bygherre har opstillet. Vi har på samme måde sikret
os, at projektmaterialet afspejler det ambitionsniveau, der ligger heri . Ved
projektstart vil der skulle laves en aktionsplan for, hvordan vi sikrer at opnå
de rette kvalitetsniveauer i projektet.
I forbindelse med konkurrenceprojektet er der lavet en granskning
af, hvordan vi kan opfylde kravene, så det allerede nu er en del af
konkurrenceprojektet og er klargjort for videre udvikling ifbm. en vunden
konkurrence.
Idet projektet har prioriterede DGNB-kriterier har vi lavet en matrix for Ny
Dybkærskolen som tager udgangspunkt i de specifikke kriterier.
Derudover er de prioriterede DGNB-kriterier grafisk illustreret i projektets
DGNB-hjul, som afspejler de prioriterede kriterier. Det er synliggjort,
hvorvidt vi opfylder bygherres krav og hvor vi performer bedre.
Proceskvalitet
Der har været stort fokus på at inddrage de nødvendige kompetencer fra
start så projektgrundlaget er af høj kvalitet:
Der opstilles specifikke bæredygtighedsmål samt en bæredygtighedsplan
for sikring af implementering af de prioriterede kriterier.
Driftsorganisationen inddrages løbende som kvalitetssikring af projektet.

Fokus på udarbejdelse af koncepter indenfor vand, energi samt miljø.
Ved aflevering udarbejdes en detaljeret D&V samt brugerhåndbog så det
sikres, at brugerne og driftsorganisation har det bedste grundlag for at
drifte skolen bedst muligt.
Miljøkvalitet
Miljøaftrykket af bebyggelsen ønskes så vidt muligt reduceret og der
er derfor allerede på nuværende tidspunkt arbejdet med at reducere
brugen af beton og tilførelse af lette konstruktioner samt fokus på, at der i
detaljeringen af projektet vælges vandbesparende armaturer og toiletter.
Eksempler på specifikke miljøtiltag. Se iøvrigt afsnit ”Bæredygtighed Overordnet tiltag i byggeriet - Miljø” samt bæredygtighedssnittet.
Økonomisk kvalitet
Totaløkonomisk beregning laves for hele byggeriet og samtidig laves
ligeledes evaluering af mulige materialevalg, så det sikres, at projektet er
både miljømæssigt- og økonomisk argumenteret.
Der er stort fokus på, at huset skal kunne tilpasses fremtidige behov - også
i installationer.
Social kvalitet
Der er arbejdet aktivt med at designe skolen så der arbejdes med passive
designtiltag for sikring af et godt indeklima - både termisk, visuel og
atmosfærisk komfort.

2. STOP SULT
• Fælles madhus, hvor elever kan lære
om sundhed og maddannelse.
• Nyttehaver og væksthuse for læring
om råvareproduktion.

8. ANSTÆNDIGE JOBS OG ØKONOMISK
VÆKST
• Godt arbejds- og læringsmiljø for
brugerne.
• Driftsoptimering.
• Totaløkonomiske overvejelser.

12. ANSVARLIGT FORBRUG OG
PRODUKTION
• Lokale materialer.
• Sunde materialer med lav afgasning.
• Jordhåntering afvikles på egen grund.

3. SUNDHED & TRIVSEL.
PRIORITERET VERDENSMÅL.
• Mangfoldige læringsmiljøer.
• godt indeklima; termisk, atmosfærisk
og visuelt.
• Design der opfordrer til bevægelse.
• Sunde materialer

9. INDUSTRI, INNOVATION OG
INFRASTRUKTUR.
• Fleksibelt bygningsdesign med
mulighed for funktionsændring.
• Sikker og effektiv infrastruktur til og fra
skole.

13. KLIMAINDSATS
PRIORITERET VERDENSMÅL.
• Passive designløsninger.
• Optimering af bærende konstruktioner
- hybrid koncept med bebyggelsen
udført som betonkonstruktion og
fællesrum som trækonstruktion.
• Kalkmørtel frem for funktionsmørtel.
• Løbende LCA evaluering af materialer.
• Opsamling af regnvand.
• Reduktion af brug af rent drikkevand.
• Biotop - fokus på biodiversitet.
• Ressourceoptimering.
Overskudsmaterialer fra
udførelsesfasen opbevares på
materialelager til brug i elevprojekter.

4. KVALITETSUDDANNELSE
• Nyttehaver og væksthuse som
læringsmiljøer.
• Zone og funktionsinddelte udearealer
til leg, læring, ophold og samling.
• Godt og varieret læringsmiljø med
forskellige læringszoner.
• Integreret læring om bæredygtige
tiltag i bygningen.

15. LIVET PÅ LAND
• Certificeret træ.
• Biotop - fokus på biodiversitet.
• Insekthoteller.
• Ansvarlig håndtering af affald.

6. RENT VAND OG SANITET
• LAR koncept.
• Vandbesparende toiletter samt
armaturer med sensor.
• Opsamling af regnvand til vanding i
nyttehaver og væksthuse.
7. BÆREDYGTIG ENERGI
PRIORITERET VERDENSMÅL.
• Integration af vedvarende energi i
form af solceller.
• Gode dagslysforhold - Reducering af
behovet for kunstig belysning.
• Tunge konstruktioner med høj
varmeakkumuleringsevne nedbringer
behov for opvarmning og køling.
• Passive designtiltag med fokus på
reduktion af varme- og kølebehov.

10. MINDRE ULIGHED.
• Skærpet tilgængelighedskrav både ude
og inde.
11. BÆREDYGTIGE BYER OG
LOKALSAMFUND
PRIORITERET VERDENSMÅL.
• Læringsmiljøer både ude og inde.
• Samspil mellem skole og lokalsamfund.
• Tryghed i det offentlige rum.
• Sikker og effektiv infrastruktur til og fra
skole.

Se i øvrigt afsnit ”Bæredygtighed - Overordnet tiltag i byggeriet - Social”
samt bæredygtighedssnittet.
Teknisk kvalitet
For at sikre lave driftsudgifter arbejdes der med en klimaskærm af
høj isoleringsevne og passive designtiltag for at sikre termisk komfort.
Derudover vil der udføres indregulering- og afleveringsprotokoller for
tekniske installationer, så det sikres, at skolen performer bedst muligt.
FORANKRING AF VERDENSMÅLENE
I forbindelse med evaluering af egne projekters bæredygtighedspotentialer
har vi udviklet en Verdensmål-spilleplade med udgangspunkt i FN’s 17
Verdensmål - hvor der kan findes inspiration til, hvordan byggeri generelt
kan byde ind i de enkelte verdensmål. Både direkte og indirekte.
Eksempel: Mål nr. 13, ”Klimaindsats”
Arkitekter kan reducere klimaændrende emissioner forbundet med
opførelse og drift af bygningerne og gøre deres design tilpasningsdygtige
til forventede klimaforandringer.

17. PARTNERSKABER FOR HANDLING
• Workshop med inddragelse af
fremtidige brugergrupper.
• Det foreslås at eleverne og lærerne
inkluderes i skolens tilblivelse.
Eksempelvis gennem beplantning af
området.

i det byggede miljø på flere niveauer. Derved bliver læringsrammerne et
eksempel på, hvordan man kan bidrage til løsningen af de udfordringer vi
står overfor – både globalt, nationalt og lokalt.
I arbejdet med Ny Dybkærskole er der lavet en fælles brainstorm for,
hvordan projektet kan bidrage ind i verdensmålene med konkrete tiltag.
Efterfølgende er brainstormingen registreret og evalueret i forhold til i hvor
høj grad projektet derved byder ind i forhold til en vægtning af tiltag. Den
grafiske afbildning af FN’s 17 Verdensmål afspejler projektets nuværende
tiltag i forhold til verdensmålene og hvad der vil kunne gøres i forbindelse
med planlægningen, programmeringen og detaljering i projektet.
Efterhånden som projektet udvikles og detaljeres, vil også input til
projektets verdensmålsevaluering detaljeres yderligere. Evalueringen vil
bistå projektmaterialet ved hvert faseskifte, så der sikres en forankring
og bevidst tilgang til hvordan projektet opnår et positivt afsæt i
Verdensmålene.
I konkurrenceprogrammet er der fokus på specielt 4 verdensmål (3, 7,
11 samt 13). I ovenstående grafik fremgår vores vurdering af hvordan Ny
Dybkærskolen byder ind på nogle af de andre af målene.

Mulige tiltag: Fokus på valg af materialer og byggeprincipper
(reduktion af CO2-aftryk), løbende LCA-vurderinger af potentielle
byggematerialer, skybrudshåndtering, fokus på biofaktor og biodiversitet i
landskabsbearbejdningen, osv.
Ny Dybkærskolen bliver et læringsmiljø, hvor Verdensmålene er forankret
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DISPONERING
DEN SKO-FRI SKOLE
DISPONERINGEN AF ETAGER
Den overordnede organisering opdeler skolens etager og arealer i
afdelingerne indskoling, mellemtrin og udskoling, samt i de organisatoriske
miljøer og fællesfaciliteter. Som i den overordnede organisering er det de
fire succeskriterier fællesskab, faglighed, nysgerrighed og glæde, der er
grundtanken bag hoveddisponeringen af skolens etager. Arkitektoniske
elementer som transparens, forbindelser, rummelighed og variation
samt aktiverede overflader, trapper, ”bakker” og gangzoner understøtter
succeskriterierne og er med til at skabe et inspirerende læringsmiljø, fuld
af oplevelser for børn og voksne.
EN HOVEDINDGANG OG TRE AFDELINGSINDGANGE
Disponeringen af skolen er sket med øje for visionen om en sko-fri
skole og for at det skal lykkedes i praksis, har vi haft fokus på, at skolens
hovedindgang og afdelingsindgange har centrale placeringer i skolen, så
flowet ind og ud af skolen kan være så let og smidig som muligt. Samtidig
har vi sikret, at elevgarderoberne er placeret og indrettet så man kan tilgå
dem direkte fra indgangene, mens der ved hovedindgangen er indrettet
forkontor og personaleindgang, så gæster og personale ikke skal påføre sig
”blå futter” når de kommer til skolen.

Elevindgangene er placeret ud til afdelingernes gårdrum og de er alle
udformet som rummelige trapperum midt i de enkelte afdelinger. Fra
indgangene er der adgang til elevgarderober på alle etager, så eleverne
kan gå direkte til deres garderobeskabe og stille deres udesko og hænge
deres overtøj. Garderoberne bliver således en ”overgangszone” mellem
ude og inde, og med den centrale placering på etagerne vil det være let
for eleverne at genbesøge garderoben i løbet af skoledagen – både for at
hente skolemateriale til den enkelte time, men også når de skal en tur i det
fri for udeundervisning eller bevægelse.
Skolens hovedindgang vender ud til ”Skoletorvet” mod nord. Herfra
kommer man direkte ind i det centrale fællesrum i skolens hjerte og
får derfor straks oplevelsen af det store fællesskab på skolen. Det vil
primært være gæster og forældre til skolens elever, der anvender skolens
hovedindgang, og derfor er forkontoret placeret ud til skoletorvet, så man
let kan orientere sig og henvende sig i sekretariatet. Skal man videre ind på
skolen vil ”blå futter” over skoene være en mulighed, mens det ved større
fællesarrangementer, og når der er folkekøkken på programmet, er muligt
at udvide sko-området til ”Madtorvet”. Her vil den direkte sammenbygning
til multihallen og indgangsområdet til hallerne også kunne bruges, så
arrangementet kan holdes uden, at skolens øvrige arealer sættes i spil.
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DET CENTRALE FÆLLESRUM
Midt i skolen, og som omdrejningspunkt for de tre afdelinger og
organisatoriske miljøer, er skolens fællesarealer placeret. Rummet
skolens hjerte og her mødes elever og voksne på tværs af alder
afdelinger og kan lade sig inspirere af hinandens produktioner fra
projektorienterede læringsprocesser.

i møderum, mens der øverst oppe er udsyn til skolens aktivitetsflade på
taget, hvor man kan følge boldaktiviteter i boldburet.
de
er
og
de

Rummet er karakteriseret ved den store ”bakke” midt i rummet. Bakken
fungerer blandt andet som samlingstrappe for større og mindre grupper,
amfitrappe til koncerter og forestillinger, fordybelsesmiljø i PLC og til leg
og bevægelse i SFO og KLUB. Selve bakken er bygget op omkring skolens
auditorie, der er placeret inde i bakkens indre. Det fælles auditorie er
udstyret med auditorietribuner fra stueplan til kælderplan og kan rumme
100 personer. Et lille ”hus” på bakken danner indgang til auditoriet og er
med til at forstærke oplevelsen af at gå ind i bakken.
Et andet hus på bakken er indrettet som ”green-screen” og sammen
med bakkens mange opholdsmuligheder vil bakken fungere som
et multifunktionelt læringsmiljø i tilknytning til det pædagogiske
læringscenter og FabLab.
I det trippelhøje fællesrum er der forbindelser til alle etager og
afdelinger og her fungerer bakken også som trappeforbindelse i rummet,
mens en klatrebane i den tre etager høje Labyrint motiverer til andre
bevægelsesformer. Hele vejen rundt er der balkoner med læringsmiljøer
og værkstedsområder i indskoling, mellemtrin og udskoling, og den åbne
forbindelse til etagerne er med til at få rummet til at summe af aktivitet.
På 1. salen er der kig til de organisatoriske miljøer i personalerummet og

Fra det centrale fællesrum er der også skabt direkte adgang til den nye
multihal. Sammenbygningen med hallen sker langs hallens nordvestlige
facade, hvor facaden fjernes i stueetagen, så der kan åbnes op mellem
multihal og fællesrum, multihal og Madhus samt multihal og musiklokale.
Med en placering af alle de tre funktioner langs hallen sikres, at multihallen
kan blive et aktiv både til bevægelse og samling samt mad og kultur, og
dermed blive præcis så ”multianvendelig” som hallen er tiltænkt.
Fællesrummets rummelighed og højde understøttes af rummets
arkitektoniske shedtagskontruktion, der lukker dagslyset fra nordvest ind
rummet, mens sidelys fra øst og syd sikrer solstrejf igennem dagtimerne. Det
markante loft leder tankerne hen på store industrielle produktionshaller,
og netop med denne arkitektoniske kobling til fabrikation og værksteder
vil vi skabe det rette miljø for de undersøgende processer i PLC og FabLab.
KANTINE
Det mangfoldige Madhus er en del af fællesrummets funktioner og
disponeret, så det står i åben forbindelse med det centrale fællesrum
og bakkens amfitrapper, som også kan bruges til bespisning. Madhuset,
der også danner sammenbygningen til hallerne, er disponeret omkring
en indeliggende gårdhave og er med store glaspartier ud til skoletorvet.
Rummet er indrettet med mindre zoner, så det store areal ikke syner
for voldsomt og indretningen kan have forskellig karakter. Selve
kantinekøkkenet ligger ud mod skoletorvet og kan derved også bruges, når
folkekøkkenet rykker ud i det fri. Ideen med et kombineret produktions- og

skolekøkken tænkes udformet som et delvist åbent køkken, så man kan
følge med i elevarbejdet og se maden, der produceres.
Koncepterne ”fra jord til bord” og ”fra haver til maver” kan dyrkes i den
indeliggende gårdhave, der tænkes indrettet med højbede, hvor eleverne
dyrker grøntsager og urter til brug i køkkenet. Med den indeliggende
placering sikres haverne mod hærværk efter skoletid, mens udsynet til
friske grøntsager fra kantinen kan motivere til at spise lidt mere sundt.
Et centralt placeret teknikrum fungerer som afskærmning mod
hovedindgangen, og tænkes iscenesat som gallerivæg for de 90
blyantstegninger skolen har fået doneret af kunstner Tonny Hørning.
Væggene beklædes med sortbejdsede træfinérplader og lyssættes med
kunstlys, så de to serier af stregtegninger kommer til sin ret.
MUSIK
Skolens musikområde er opdelt i to store musiklokaler og to mindre øveog lydrum. De to musiklokaler er begge med en funktionel merværdi i form
af foldevægge mod de tilstødende lokaler, så begge rum kan åbnes op og
bruges som scener. Det ene lokale er placeret ud til fællesrummet og er
med en stor foldevæg, så rummet kan åbnes op ud til ”samlingsbakken”.
Bakken er på denne side designet med store siddetrin og vil kunne rumme
alle skolens elever til samlinger og kulturelle oplevelser på scenen. Samme
scenemulighed tænkes udført i musiklokalets facade, ud til den store
amfitrappe, der er etableret i det østvendte gårdrum. Den udvendige
trappe tænkes brugt til samlinger og koncerter i det fri, men kan også
danne rammen om bevægelse og pulstræning i idræt.

Det andet musiklokale er placeret i sammenhæng med kantinen og ligger
op langs facaden ind mod den nye multihal. Også her er lokalet udstyret
med foldevægge så det kan danne scene ind mod både kantinen og i
multihallen, eller rummet kan tillægges kantinearealet, hvis behovet for
mere plads i kantinen opstår.
PLC OG FABLAB
Det pædagogiske læringscenter er en stor del af det centrale fællesrum
og særligt bakken, med de mange muligheder for at bruge plateauer og
siddetrin til processerne i overensstemmelse med ”designcirklen”, danner
rammen for forskellige læringszoner i PLC’et. Et stort bogtårn er integreret
i væggene omkring fællesrummets teknikrum og giver rummet en karakter
af klassisk bibliotek, mens huset- med ”green screen” og en glasboks til 3D
printer og andre læringsteknologier - understøtter PLC’ets funktion som
læringsmiljø for det 21. århundredes kompetencer. Visionen er at skabe et
”pædagogisk eksperimentarium”, hvor kun fantasien sætter grænser for
brugen af rummet, hvorfor området foreslås indrettet med en fleksibel
møblering med kvartrunde ståborde, der med skrivebare overflader kan
understøtte idégenerering og fabrikation og hurtigt kan opstilles i andre
formationer alt efter behov.
SFO OG KLUB
Skolens fritidstilbud til mindste og de mellemste er begge placeret i
stueplan og står i åben forbindelse med det centrale fællesrum, så
rummets mange muligheder også kan bruges i fritidsregi. SFO’en og
Klubben er indrettet side om side ud mod den sydlige gårdhave mellem
indskoling og mellemtrin. Det er her indskolingen har sin indgang, så
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når eleverne i indskolingen møder ind i SFO’en, skal ind samme sted,
og det vil give en følelse af tryghed når de allerede fra indgangen kan
se at morgenaktiviteterne i SFO’en er i gang. Samtidig giver den nære
sammenhæng mellem SFO og indskolingsgarderoberne den funktionelle
merværdi i dagligdagen som SFO-personalet allerede kender fra den
nuværende Dybkærskole.

Den umiddelbare sammenhæng til fællesområdets mange faciliteter gør
det nemt at benytte multihallen til aktiviteter eller vise en film i auditoriet.
Ligesom PLC’ets fleksibilitet og den nære sammenhæng til design/krea gør
det muligt at stille kreative opgaver i et inspirerende miljø.

SFO og Klub er adskilt af en central kerne med depoter samt et udetoilet, så
de to områder ikke generer hinanden. Den nære placering giver mulighed
for at sammentænke aktiviteter både inde og ude udover, at de kan bruge
hinandens områder, når de er ledige.

De organisatoriske miljøer er alle placeret i denne del af skolen og er
fordelt over to etager. Udover forkontoret er der også indrettet et stort
ledelseskontor i stueplan samt møderum til f.eks. forældresamtaler. De to
etager er knyttet sammen med en intern trappe, der fører direkte op til
personalefaciliteter og forberedelsesmiljøer på 1. salen, og personalet vil
således også benytte skolens hovedindgang, når de møder ind på arbejde.
Personalets forberedelsespladser tænkes fordelt i tre lokaler – et til hver
afdeling – men grundet bygningens konstruktive fleksibilitet vil området
kunne opdeles forskelligt alt efter, hvordan personalet ønsker at organisere
sig. Et stort personalerum med thekøkken, bløde miljøer og udgang til
tagterrasse kan samle hele personalet og danne rammen for samarbejder
i mindre grupper på tværs af afdelinger.

Klubbens base ligger ligeledes i nærheden af mellemtrinnets
garderobeområde og den centrale elevindgang, og er på mellemtrinnet
en integreret del af naturfaglige baseområde og design/krea området i
stueplan. Nærheden til de to fagområder giver mulighed for at etablere
aktiviteter både i de indendørs fagmiljøer og i de udendørs værksteder,
der er tilknyttet mellemtrinnet.
I overgangen til det centrale fællesrum står den tre etager høje Labyrint,
der med indbyggede opholdsrotunder, klatrebaner, reb- og netbaner samt
rutsjebane vil blive ved med at være et aktiv for både ophold og bevægelse
i de to fritidstilbud. Samtidig giver Labyrinten adgang til skolens øverste
etager og dermed udgangen til tagterrassen og boldburet. En fysisk
sammenhæng, der kun kan få pulsen op og motivere til bevægelse.
Den del af bakken, der er nærmest SFO’en kaldes for SFO-bakken og
rummer både klatrebane og samlingstrappe, hvor børnene kan slænge sig,
når der er behov for et hvil.

PERSONALE

Den centrale placering midt i skolen, og på 1. etage, sikrer nem adgang for
personalet til alle afdelinger. Hele personaleområdet er dog sektioneret fra
skolens øvrige arealer med vægge, så det er muligt at trække sig væk fra
eleverne, når der holdes pauser. Sektioneringen og indretningen over to
etager gør det muligt at gøre personaleområdet til en delvis sko-fri-zone,
så både interne og eksterne møder i og udenfor skoletiden kan afholdes
uden, at personalet skal skifte sko.

UDELÆRINGSMILJØER

DE TRE AFDELINGER

Visionen omkring at etablere udelæringsmiljøer, i relation til skolens
klassebaser og fagmiljøer, udfordres af visionen om at være en sko-fri skole.
Vi har taget udfordringen op med- gennem arkitektur, design og materialer
- at skabe en brugsadfærd, der gør det muligt at have bygningsnære
udearealer, hvor eleverne kan søge ud uden at skifte til udendørssko.

Indskoling og mellemtrin er begge disponeret over to etager, mens
udskolingen fordeler sig over tre etager. Afdelingerne er som beskrevet
under organiseringen, placeret i hvert sit hjørne af skolen og tilsammen
danner de det centrale fællesrum ved at omkranse det hele vejen rundt.
Fælles for de tre afdelinger er det arkitektoniske greb, hvor etagerne
vinkler sig omkring et lokalt fællesrum og dermed sætter fællesskabet i
afdelingerne i centrum.

Gårdmiljøerne ved indskoling, mellemtrin og udskoling samt udenfor
SFO og Klub etableres derfor med et stort trædæk med indbyggede
opholdsmuligheder. Trædækket udføres i varmebehandlet træ og har en
overflade, der i tørt vejr motiverer én til at smide skoene og gå med bare
fødder. Med den motivation i tankerne, vil vi med trædækket - og dermed
et skifte i belægningsmaterialet - forsøge at skabe en brugeradfærd
i de bygningsnære udearealer, så de kan bruges som et som et udelæringsmiljø, der er et reelt alternativ til de indvendige miljøer i den sko-fri
skole. Trædækkene er primært etableret langs de sydvendte facader og
er dermed delvist overdækket af de opbyggede ”træ-grid”, der fungerer
både som solafskærming og overdækninger. Derved er de overdækkede
udemiljøer også en integreret del af bygningsdesignet og med den
sydvendte orientering er udfordringerne med alger mindre.
Andre udelæringsmiljøer er etableret i form af overdækkede værksteder i
terræn, mens der i alle tre afdelinger er etableret et udendørs klassebaserum
på 1. etage som et alternativ til de indvendige klasselokaler og faglokaler.
De tre rum tænkes ligeledes indrettet med zoner til formidling, fordybelse,
samarbejde og produktion, så de kan bruges som et reelt alternativ. Her
gælder ligeledes, at belægninger i træ indikerer, at ”uderummet” er en del
af den sko-fri vision.

Disponeringen af etagerne følger rumprogrammets oplæg til fordeling
af klassebaser og fagområder på etager, dog har vi i udskolingen valgt
at disponere ungemiljøet over tre etager for også her at skabe gode
forbindelser til udelæringsmiljøer og bevægelsesaktiviteter i terræn.
Alle afdelinger er opbygget efter samme konstruktive principper, med
en central bærelinje og lette tværgående skillevægge. Det sikrer en stor
grad af fleksibilitet, at skillevæggene kan fjernes, flyttes eller etableres
efter behov – eller de kan udskiftes til foldevægge hvis der er behov for
at køre fælles undervisning. I forslaget har vi tegnet forskellige løsninger
på hvordan klassebaserne kan disponeres og indrettes, ligesom det
er illustreret, hvordan forskellige rumstørrelser og udformninger giver
fleksibilitet. Endvidere er der illustreret principper for de fire læringszoner
i alle rum og værkstedsområder – principperne understøtter de fire
læringsstile og illustrerer, hvordan indretningen kan understøtte koblingen
mellem teori og praksis i den projektorienterede læring.
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” DET CENTRALE FÆLLESRUM ER SKOLENS HJERTE - HER MØDES ELEVER
OG VOKSNE PÅ TVÆRS AF ALDER OG AFDELINGER OG LADER SIG
INSPIRERE AF HINANDENS PRODUKTIONER I PLC OG FABLAB ”
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” BAKKEN, I DET CENTRALE FÆLLESRUM, BYDER PÅ MANGE
LÆRINGSZONER HVOR ELEVERNE KAN FORDYBE SIG OG ARBEJDE
PROJEKTORIENTERET I GRUPPER, OG PÅ DEN ENE SIDE AF BAKKEN, KAN
ALLE ELEVER SAMLES TIL FÆLLESSAMLING ”
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INDSKOLING
SKOLEN FOR DE MINDSTE

Skolen for de mindste er med fokus på trygge rammer og gode relationer
og netop derfor er det ideen om ”det lille i det store”, der præger
disponeringen af indskolingens del af skolen.
Allerede ved indgangen til indskolingen er det nærheden til SFO’ens base,
der er grundfundamentet til følelsen af tryghed. Ved at placere indgangen
og SFO’en side om side, kan eleverne se morgenaktiviteterne, når de
ankommer og kigge ud efter mor eller far, når de bliver hentet. Indenfor
døren er det store garderobeområder med tilhørende toiletkerne, der
kendetegner indskolingen – her skal være plads til både flyverdragter,
regntøj, støvler og en taske til idrætstøj. Her skal også være plads til at
man kan skifte til indesko og til at man i løbet af dagen kan smutte forbi
med en tegning og lægge den i det private rum. Og så skal der være plads
til, at man kan søge ro eller tosomhed i en hyggelig garderobe. Derfor har
vi disponeret rummelige garderobeområder, både i stueetagen og på 1.
etage, med direkte adgang til indgangsrummet og trappen til det fri.
Det centrale fællesområde med samlingstrappe og siddenicher til
fordybelse og gruppearbejde er omdrejningspunktet i indskolingen. Det
dobbelthøje rum knytter de to etager sammen og skaber en både visuel
og fysisk forbindelse, mens trappens udformning gør det muligt at samle

alle børn i indskolingen til samling. Indskolingen er organiseret med to
klassebaser pr. etage og områderne er i stueetagen programmeret til 0. og
1. klasse, mens 2. og 3. klasse tænkes placeret på 1. etage. Disponeringen
er dog så robust, at andre organiseringer også vil kunne lade sig gøre, hvis
f.eks. organiseringer på tværs af årgange bliver aktuelt.
Værkstedsområderne er indrettet som åbne miljøer midt imellem to
klassebaser. Her er plads til både produktion, fordybelse og samarbejde,
men også gode vægarealer til udstilling og formidling af elevproduktioner.
I begge værkstedsområder er der centrale depoter og afgrænsede
pusterum som alt efter behov kan afskærmes eller helt lukkes af.
Indskolingen har på 1. etage sit eget ude-klassebase, med direkte udgang
fra værkstedet på 1. etage. Visionen er som nævnt at tilbyde den enkelte
afdeling et uderum som alternativ til et klasserum og i indskolingen vil
det betyde, at man kan flytte sin undervisning ud i den friske luft. Vi har
døbt rummet ”Læringsskyen” ud fra en tanke om, at frisk luft og udsyn til
himlen sætter andre tanker i gang. Rummet vil være analogt apteret, med
kridttavler og andre skrivebare overflader til formidling, mens indretningen
også her understøtter de 4 læringsstile.
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MELLEMTRIN
SKOLEN FOR DE MELLEMSTE
I skolen for de mellemste er det en øget fokusering på fagmiljøer, der
præger disponeringen, i form af faglige funktionsområder i læringszoner
til praktisk produktion og projektarbejde.

værkstederne sikrer, at faglæreren kan holde opsyn med alle værksteder
fra maskinrummet.

I mellemtrinnets gårdmiljø er der skabt aldersrelaterede aktiviteter,
så eleverne allerede når de kommer til skolen kan relatere sig til deres
læringsmiljø. Indgangen er placeret midt i mellemtrinnet og er også her
udformet som et stort og rummeligt trapperum, der fører direkte til de to
garderobeområder, hvor også de tilhørende toiletkerner er placeret.
Garderoberne i mellemtrinnet er indrettet med ”lockers”, fordelt over
tre skabsniveauer. Her kan eleverne opbevare deres udesko og jakke
samt hente bøger og materiale i skoletasken, i stedet for at bringe den
med rundt i løbet af dagen. Den centrale placering på etagerne sikrer, at
afstanden til fagmiljøerne ikke er for lang, så skulle man have glemt noget
kan det nemt hentes.

I relation til design/krea er der skabt et udeværksted og materialegård, hvor
elevproduktion kan foregå i det fri. Vi har en idé om, at udeværkstedet,
efter byggeriet er afleveret, fyldes med overskudsmaterialer fra
byggeprocessen, så materialegården allerede ved skolestart står klar
til brug. Opgaven eleverne stilles kan have fokus på ”upcycling” af
byggematerialer og eleverne vil således få indsigt i, at bæredygtige
byggematerialer kan genbruges.
Matematik/ N&T er disponeret omkring et stort åbent fælles
værkstedsområde, hvor der kan arbejdes projektorienteret med forsøg.
Et udeværksted med formidlingstrappe, forsøgsborde og plantekasse
understøtter fagområdets muligheder for også at arbejde projektorienteret
ude i naturen.

Omdrejningspunktet i mellemtrinnet er det centrale fællesrum med
samlingstrappe og siddenicher til fordybelse og gruppearbejde. Det
dobbelthøje rum knytter de to etager sammen og skaber en både visuel
og fysisk forbindelse, mens trappens udformning gør det muligt at samle
alle børn i mellemtrinnet til samling. Mellemtrinnet er organiseret med to
fagmiljøer pr. etage og områderne står i åben forbindelse, så der er god
sammenhængskraft til fællesmiljøerne, hvor eleverne har deres pauser i
mellem timerne.

På 1. etage er der indrettet Sprog & Kultur samt danskområde i hvert
sit fagmiljø. Områderne knyttes sammen af flere fællesområder med
”pusterum” og indbyggede opholdsnicher til ro og fordybelse og
gruppearbejde. Værkstedsområder er ved sprogfagene tænkt som miniFabLabs, og er indrettet som åbne miljøer mellem lokalerne. Fra området
fører samlingstrappen i mellemtrinnet direkte ned til skolens egentlige
FabLab i fællesrummet, så dette også kan benyttes i den projektorienterede
læring.

I stueplan består fagområderne af design/krea og matematik/N&T.
De to områder har hver deres karakter med både separate rum og
åbne værkstedsområder. Design/krea er disponeret med finværksted,
grovværksted til metal og træ samt et male-vådværksted som de
primære projektområder. Mellem værkstederne er der et maskinrum
med de maskiner, som kun faglæreren må benytte. Glaspartier mellem

Et udelæringmiljø er placeret i forlængelse af Danskområdet og vil være
indrettet med formidlingszone og områder til fordybelse og gruppearbejde.
Vi har døbt rummet ”Det Flyvende Tæppe”, så eleverne har en ide om at
de i dette rum kan få ”luft under vingerne” og søge ud i verden når der
idégenereres. Fra uderummet er der direkte adgang til terræn, så eleverne
også kan komme ud i naturen når undervisningen flyttes til det fri.
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UDSKOLING
SKOLEN FOR DE ÆLDSTE

I skolen for de ældste er det også fagmiljøer og det at bevæge sig
rundt imellem sprogområder, scienceområder, matematikområder og
kulturområder, der inspirerer og motiverer eleverne til en dag fuld af læring.
Udskolingseleverne ankommer til deres eget gårdmiljø, hvor den store
træterrasse skaber rum til at hænge ud i forskellige miljøer. Indgangen
er i udskolingen ligeledes et rummeligt i trapperum, der knytter de tre
etager sammen og gør det let for eleverne at komme ind og ud af skolen.
Garderoberne er fordelt over alle tre etager, hvilket sikrer en god spredning
og flow op igennem afdelingen. Selve garderoberne er indrette med
”lockers” i tre skabsniveauer og med en placering centralt i afdelingen kan
eleverne let komme til deres ”lockers” før og efter en undervisningstime.
Det er også ved garderoberne, at toiletkernerne er placeret, med en
central placering på etagerne.
Et trippelhøjt samlingsrum er omdrejningspunktet i udskolingen, og
knytter de tre etager både fysisk og visuelt sammen. I stueplan er der
indrettet et stort åbent værkstedområde som en del af samlingsrummet,
området tilhører Sprog & Kultur områderne og ligger i åben forbindelse
med skolens fælles FabLab og PLC. Vi har døbt området for ”Sprogkloden”
for at signalere fagets mangfoldige udsyn og indrettet det med greenscreen, formidlingstrapper og rigeligt med områder, hvor de store elever
kan ”hænge ud” i forskellige miljøer.
1. etagen er indrettet til dansk & UUV og er med to klassebaser.
Forslaget viser en løsning med foldevæg mellem to lokaler og en anden
med grupperum – de to løsninger illustrerer fleksibiliteten i, at de
bygningskonstruktive principper gør det muligt med lette skillevægge
mellem lokaler. Fællesmiljøerne har vi døbt ”Digtercaféen” med henblik
på at skabe et litterært miljø, der kan inspirere til læring og fordybelse.
Fra ”Digtercaféen” er der udgang til udskolingens udelæringsmiljø, hvor
undervisning kan flyttes ud i det fri eller hvor eleverne kan søge de
fire læringszoner og samtidig få frisk luft – derfor har vi kaldt rummet
”Refugiet”.

Øverste etage i udskolingen er opdelt i et matematikområde og et
scienceområde. Fornemmelsen af at være på toppen af skolen under
fællesrummets sheedtagskontruktion kommer særligt til udtryk på
”Sciencetorvet” og ”Taltorvet”, hvor der kan arbejdes i højden og hvor
udsynet til himmel gør det muligt at udforske himmelrummet.
Mellem de to fagmiljøer har vi skabt et ”Makerspace” – ideen med
et makerspace hviler på den grundtanke, at man lærer bedst, når man
konstruerer og bygger fysiske genstande – og gør det i fællesskab med
andre. Det er derfor tanken, at området skal indrettes så det støtter
læringstilgange, der arbejder mod at give eleverne kompetencer til at begå
sig i det 21. århundrede, og med en placering ud til det store fællesrum, har
området både en visuel og fysisk forbindelse til PLC og FabLab i stueplan.
Scienceområdet vender ud til den store aktivitetsflade på skolens tag, hvor
der primært er etableret aktivitetselementer for de store elever, der ikke
længere har fritidstilbud på skolen. Udskolingens øverste læringsmiljøer er
derfor stedet, hvor eleverne gerne må hænge ud efter skoletid og skabe
relationer på tværs af klasser og årgange. På aktivitetsfladen er der boldbur,
bordtennisborde og tunnelborde, og der er etableret opholdsmiljøer
under det overdækkede træ-grid. Fra aktivitetsfladen er der en lang
trappe til terræn, så eleverne også udenfor skolens åbningstid kan benytte
aktivitetsfladen. Trappen tænkes samtidig anvendt til pulstræning i idræt
eller umiddelbar bevægelse i undervisningen og kan med fordel udstyres
med tabeller eller det periodiske system, så de unge kan koble fysisk
træning med udenadslære.
Som en del af scienceområdet har vi skabt et udelæringsmiljø på
aktivitetsfladen og døbt det ”Himmelrummet”. Området er delvist
overdækket af glas, hvor eleverne kan eksperimentere i det fri. Den øvrige
del står åben og tænkes anvendt til vind- og solforsøg, da orienteringen
mod syd og den åbne konstruktion giver rig mulighed for at eksperimentere
med alternative energikilder.
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” I ALLE AFDELINGER ER DER LOKALE FÆLLESRUM MED
SAMLINGSTRAPPER DER KAN RUMME ALLE AFDELINGENS
ELEVER. RUMMET UNDERSTØTTER DET LOKALE FÆLLESKAB OG
SAMMENHÆNGSKRAFTEN PÅ TVÆRS AF ETAGER ”
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AREALOVERSIGT
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ARKITEKTONISKE VISIONER
I ROBUSTE OG BÆREDYGTIGE MATERIALER
Med skolen på bakken har vi en mission om at skabe en skole og en
arkitektur der formår at samle det mangfoldige boligområde i en bygning,
hvor mødet mellem mennesker gennem læring og fællesskaber kan
mærkes over alt. Med designprincipperne- bakken, griddet og bebyggelsen
– har vi skabt en arkitektur der danner sin egen bakketop her på toppen
af Gødvad bakke. Bygningen rejser sig gradvist fra 1 etage til 3 etager og
undervejs skabes der rum til ”små huse” på taget af de forskellige niveauer.
Et påmonteret ”grid” omkranser bygningens sydlige facader og danner en
”blød” overgang mellem de indvendige læringsmiljøer og de udvendige
nærarealer. Helheden er en oplevelsesrig arkitektur der er fuld af detaljer
og hvor skolens elever og områdets beboere tilfører arkitekturen liv i både
skoletid og fritid.
EN RØD TRÅD
Den bygningsnære kontekst er kirken, hallen og dagligvarebutikkerne, og
fællesnævneren for de tre bygninger er ”røde toner” enten i form af røde
mursten eller røde facadeplader. Vi har valgt at bygge videre på den ”røde
tråd” og skabt en arkitektur der formår at samle de røde nuancer i en
helhed, hvor også forskelligheden i materialitet og stoflighed er med til at
skabe variation og dybde i facaden.
Materialevalget tager i lige så høj grad udgangspunkt i en bevidsthed om
at en skole skal opføres i robuste materialer, for at kunne holde til det
daglige slid. Samtidig er de bæredygtige visioner en afgørende faktor for
valget / fravalget af materialer, så den bygning vi skaber ikke kun er bygget
til i dag og i morgen, men også er bygget til at kunne bruges og genbruges
i fremtiden.
De arkitektoniske principper, med det centrale fællesrum og de
omkringliggende bygningsvolumener danner bygningens komposition.
Skaleringen fra en etage til tre etager giver bygningen human skala og ved at
lave et materialeskifte fra først etage til anden etage, vil bygningen komme
til at syne endnu mere human. Vi har derfor skabt en facadearkitektur, der
i de nederste to etager opføres i røde mursten, mens den øverste etage
beklædes med røde lakerede stålplader. Et mix af perforerede og ikke
perforerede stålplader giver stålfacaderne dybde og karakter, mens røde
fuger i murværket kun understøtter den ”røde tråd” i arkitekturen.
I murværket har vi arbejdet med fremspring og tilbagetrækninger så
de lange facader får noget dybde. Vinduesrytmen følger bygningens
modulere system, som sikre at alle skillevægge kan flyttes hvis behovet
for andre rumdannelser opstår. Vinduespartierne er alle placeret i
siddehøjde over gulv, så vindueskarmene kan bruges som siddenicher,
mens overkanten går helt op til lofterne, så dagslyset giver mest værdi i
lokalerne. Partielt er der murede felter i en rød mursten der er en tone
mørkere end facadestenen. Sammen med vinduesrytmen er felterne med
til at give varieret facaderytme hele vejen rundt om skolen.
De mange små huse, både på terræn og på bygningens tage er tænkt
som udvendige læringsmiljøer og værksteder. De er alle opført i en
trækonstruktion og beklædt med røde stålplader. Sammen med den
markante tagform på øverste etage, skaber de ideen om en mangfoldig
arkitektur.
I den samme røde farve lakeres alle vinduesprofiler, fyldninger, trappeværn
og taginddækninger, så der sikres homogenitet i sammenspillet.
Robustheden og det driftsmæssige aspekt i, at ingen af materialerne
kræver vedligehold, er fællesnævneren for de primære facadematerialer.
Den passive solafskærmning er begrænset til de sydlige og østlige facader.
Trækonstruktionerne opføres i massive douglas stammer, med synlige

beslag i samlinger og ved fundamenter. Vi forestiller os at de lokale savværker
omkring Silkeborg vil kunne levere tømmer til trækonstruktionen, som et
lokalt aftryk på byggeriet. Den nære leverance vil mindske C02 aftrykket,
og da træ som facademateriale har en begrænset levetid på op til 25 år vil
udskiftningen til nye stadig kunne håndteres lokalt.
Selve solafskærmning udføres delvist i aluminiums lameller og
delvist i lukkede tage med mos-sedum. Uanset afskærmning, vil alle
trækonstruktioner være udført med inddækninger i aluminium for at
undgå råd og svamp.
GRØNNE BAKKER OG TRÆ PÅ VÆGGE
Naturen er trukket med ind i skolen flere steder i form af ”bakker” og
”lavninger” i stuetagen, men også i form af materialer og farvenuancer.
Det centrale fællesrum og madhuset er i princippet opført i træ, med
limtræskonstruktioner og tagkassetter i træ. Overfladerne tænkes derfor
også udført med enten trælister eller krydsfinerplader alt efter område og
funktion. Det store fællesrum stiller store krav til akustik, og denne tænkes
reguleret ved at integrere akustisk dæmpning i mange af træfladerne
i rummet i form af perforerede krydsfinerplader i loft og på vægge og
akustiske lamelvægge langs balkoner og vægge. Endelig bidrager bogtårnet
og ”bakken” til at skabe et behageligt dæmpet akustisk miljø.
Resten af bygningen er opført i beton, med langsgående bærende vægge
og bjælker. Flere steder vil den glatte formstøbte betonoverflade stå
ubehandlet og kombinationen mellem malede vægge og beton vægge vil
give rummenes karakter noget kant.
Generelt udføres gulvene i linoleum, da materialet er yderst robust og
velegnet til at beklæde ”bakker” og samlingstrapper med så de fremstår
både som praktiske trappeforløb og indbyder til at ophold. Vi har valgt
grønne nuancer for at understrege ideen med ”bakkerne” og vi har
suppleret med blå og røde nuancer i afdelingerne, så de hver især har
sin egen karakter. Farveskalaen har referencer til naturens nuancer så de
mange farve ikke syner for hidsige og kontrastfyldte.
Lofter udføres generelt som akustisk effektive sivelofter i klassebaser,
faglokaler og fællesarealer. I alle områderne skal der suppleres med
akustiske tiltag og sammen med siddenicher og andet lyddæmpende
inventar vil akustikken blive reguleret. Alle lydabsorbenter på vægge kan
bruges som opslagstavler, så udstillingsmulighederne på skolen er mange.
ADFÆRDSREGULERENDE MATERIALER
Visionen om en sko-fri skole udfordres af ønsket om at kunne komme til
det fri og have udelæringsmiljøer i umiddelbar nærhed af de indvende
miljøer. Derfor har vi en ide om at de udvendige belægninger skal have
en ”adfærdsregulerende effekt”, så materialerne signalerer i hvilke
udeområder der er ”sko-frie”.
Nærmest afdelingernes indgange har vi skabt store opholdsplateauer med
belægninger i træ. Træbrædderne vil være varmebehandlede så de kan
holde til det danske klima og tænkes udført som et dæk med integrerede
møbler til ophold og læring. Trædækket skal signalere ”sko-fri-zone”
og missionen er at eleverne skal tage ejerskab for deres ”trædæk” og
derigennem skabe en adfærd der sikrer at områderne forbliver sko-frie.
Alle øvrige overflader tænkes ikke sko-fri og udføres derfor i sort asfalt
med grafik i termoplast, mens indgangsområderne og skoletorvet har
belægninger i beton. Øverst oppe på aktivitetsfladen på toppen af
skolen, slår den ”røde tråd” atter igennem , i form af en belægning i røde
betonfliser og i boldburet en rød gummigranulat.
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GEOTEKNISK UNDERSØGELSE

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE MED NY SKOLE SOM UNDERLAG

KONSTRUKTIONER
GEOTEKNIK

BRAND

I henhold til geoteknisk undersøgelse af 6. november 2019 udført af
Franck Geoteknik er der foretaget seks geotekniske boringer, som fremgår
af nedenstående figur.

Brandsikkerheden for bygningen som helhed baseres på, at der sker hurtig
varsling af personer og at disse kan bringe sig selv i sikkerhed på terræn
uden for bygningen. Til hurtig varsling etableres fuldt dækkende ABAanlæg med tilhørende automatisk varsling.

Boring 5 og 6, nærmest Den nye hal, viser den dybeste relative kote til
OSBL svarende til 2,3 m. under terræn. Øvrige boringer findes OSBL højere
svarende til 0,8-0,2 m. under terræn.
MILJØTEKNIK
Iflg. Miljøportalen ligger grunden uden for områdeklassificeret område,
hvilket betyder, at myndighederne har oplysninger om at jorden forventes
at være ren og kan henføres til kategori 1. Overskudsjord fra grunden kan
bortkøres uden yderligere kemiske analyser og godkendelser.

Der etableres som udgangspunkt ikke redningsåbninger grundet
bygningens geometri.
Da bygningen udføres med store sammenhængende arealer, etableres der
fulddækkende sprinkleranlæg.
Byggeriet skal henføres til brandklasse 4, hvor sikkerhedsniveauet
dokumenteres med eksempelvis komparative analyser eller CFD-analyser.
Analyserne skal godtgøre, at personer i bygningen ikke udsættes for
kritiske forhold.

FUNDERING
Fundering sker som normal direkte fundering på sandpude. I området
omkring boring 5 og 6 vil der skulle udgraves til OBDL og udføres dyb
sandpude fundering.
BÆRENDE KONSTRUKTIONER
Bygningen udføres i simpelt søjle/bjælke system og vægkonstruktioner i
beton som det stabiliserende system, suppleret med limtræskonstruktioner
i kantine/køkken område samt i det tre etager høje atrium og fællesrum.
Der er ikke registret grundvandsspejl i den geotekniske rapport.
Der udføres pejling af dette inden projektering, til bestemmelse af
kælderkonstruktion

Adgang for redningsberedskabet forventes at løses jf. vejledning om
indsatsmæssige forhold.

DECENTRAL VENTILATIONSANLÆG
CENTRAL VENTILATIONSANLÆG
INGEN VENTILATIONSANLÆG

INDEKLIMA
TERMISK OG ATMOSFÆRISK INDEKLIMA
Der er lagt vægt på byggetekniske løsninger, i form af termisk
masse, lave U-værdier og afskærmede vinduesarealer afhængigt af
facadeorientering, der kan sikre et stabilt termisk indeklima samt et godt
atmosfærisk indeklima. Der opnås en stabil rumtemperatur med optimal
temperaturgradient ved anvendelse af hurtigregulerende varmesystem.
Der er valgt en mekanisk ventilationsstrategi, der gør det muligt at styre
indeklimaet, levere den ønskede luftkvalitet og samtidig undgå problemer
med træk. Ydermere sikrer den mekaniske ventilation effektiv udnyttelse
af varme og reducerer energiforbruget, da der reguleres i forhold til det
nødvendige behov.
I forbindelse med projekteringen vil der blive udført indeklimasimuleringer
således at indeklimaet kan optimeres.
OPTISK INDEKLIMA
For optimering af det optiske indeklima indarbejdes dynamisk belysning,
som regulerer farve intensiteten på lyset således den følger dagslyset.
Ligeledes lægges der vægt på godt udsyn fra alle undervisningslokaler.
Dette er lykkedes via de store vinduespartier der via pergolaer er
afskærmet for direkte solindfald.
AKUSTISK INDEKLIMA
Gode akustiske forhold er vigtige for skolens funktion. Effektiv indlæring
og mulighed for afslapning og regenerering hænger sammen med gode,
dæmpede akustiske forhold og effektiv isolering mod støj. Et godt akustisk
indeklima er desuden med til at reducere stress og dårligt arbejdsmiljø for
de ansatte.
Generelt sikres det, at lydforholdene som minimum lever op til den
gældende lovgivning, både hvad gælder lydforhold internt i bygningerne,
støj på udendørs opholdsarealer samt støj i skel fra skolens aktiviteter.

Skolens centrale fællesrum
Skolens disponering med et stort, centralt, multifunktionelt rum vil
naturligt trække mange af aktiviteterne fra fløjene ud i fællesrummet og
dermed reducere støjende aktiviteter i hjemområder i fløjene. Det stiller
dog krav til fællesrummets akustik, og denne reguleres ved at integrere
akustisk dæmpning i mange af træfladerne i rummet i form af perforerede
krydsfinerplader i loft og på vægge og akustiske lamelvægge. Endvidere
bidrager bogreoler og andet inventar til at skabe et behageligt dæmpet
akustisk miljø.
De tre fløje
Indskoling, mellemtrin og udskoling indrettes i hver sin fløj med
undervisningslokaler og fællesområder. Vi har gennem flere projekter
med akustik i skoler erfaret, at der er betydeligt større behov for akustisk
dæmpning i de yngre klassetrin end i de ældste klassetrin, og denne
erfaring vil blive udnyttet til at sikre de mest omkostningseffektive,
akustiske løsninger.
Generelt anvendes i undervisningsrum og fælleslokaler en kombination af
akustisk effektive sivelofter, lydabsorberende vægbeklædning, siddenicher
og andet lyddæmpende inventar.
Der anvendes trinlyddæmpende gulvbelægninger, primært i form af
linoleum på korkment, til at sikre lave trinlydniveauer.
Auditorium
Auditoriet udføres med akustisk regulering i udvalgte loft- og vægflader, så
akustikken optimeres til taleformidling uden lydforstærkning.
Musiklokaler
Musiklokalerne lydisoleres mod omgivende rum ved anvendelse af
lydisolerende vægge, lofter, lydsluse-døre og mobilvægge. Akustikken
optimeres til anvendelsen til rytmisk og akustisk musik, eventuelt ved
anvendelse af lydgardiner til regulering af efterklangstiden.
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BELYSNINGSANLÆG MED ENERGI�
EFFEKTIV DAGSLYS�REGULERING OG
DYNAMISK BELYSNING

PÅ

REGNVAND:
� OPSAMLING VIA TAG OG BEHOLDERE TIL
BRUG I VÆKSTHUSE OG NYTTEHAVER.
� OPTAG OG FORSINKELSE VIA GRØNNE TAGE.
� LOKAL NEDSIVNING I GÅRDRUMMENE UDENFOR SKOLEN.

DATA FOR BYGNINGENS ENERGIFORBRUG
OPSAMLET FRA MÅLERE OG VISES PÅ INFO�
SKÆRME ELLER ANVENDES I UNDERVISNINGEN.

DECENTRALE VENTILATIONSAGGREGATER
I UNDERVISNINGSLOKALER MINDSKER
EL�FORBRUGET TIL LUFTTRANSPORT.

STORE OVERDÆKKEDE GLAS�
AREALER SIKRER GODT
DAGSLYS SAMT REDUKTION AF
KUNSTIG BELYSNING.

VVS-INSTALLATIONER
De tekniske installationer og deres virkemåde udgør en stor del af
driftsregnskabet, og har derfor en stor betydning (for totaløkonomien) set
over bygningens levetid.
Teknikrum for indføring af forsyningsledninger og 2 ventilationsteknikrum
er placeret i kælder. Øvrige teknikrum for centrale ventilationsaggregater
er placeret ude i de afsnit de betjener for at mindske kanallængder
til luftdistribution. Teknikskabe for gulvvarmeshunte/fordelingsrør, og
brugsvandsvekslere placeres i skabsnicher placeret 4 steder i bygningen
på alle etager lige over hinanden.
Rør og kanaler på etagerne føres over demonterbart nedhængt loft, så det
er nemt at komme til i tilfælde af fejlfinding eller reparation.
Rør der støbes i gulv eller placeres i vægge udføres som rør-i-rør, så de altid
vil være mulige at udskifte.
KLOAK
Der udføres separate regn- og spildevandssystemer på grunden. Regnvand
føres i størst muligt omfang til lokal nedsivning i forsænkede arealer uden
om skolen.
På vejafvanding fra p-pladser etableres olieudskiller inden vandet tilkobles
regnvandsledningen.
AFLØB
Spildevand
Der udføres indvendigt afløb fra toiletter, thekøkkener, faglokaler,
rengøringsrum, teknikrum mv. Udluftninger føres over tag.
Al indvendigt afløb udføres i lyddæmpende materialer som plast eller
støbejern.

Regnvand
Tagvand afled es fra tagfladerne ved traditionel tagafvanding. Regnvand
optages delvist i sedumbelagte tagarealer og delvist genbruges regnvandet
til vanding i grønnegårde.
Al indvendigt afløb udføres i lyddæmpende materialer som plast eller
støbejern.
BRUGSVAND
Hovedvandstik indføres i kælderrum og sprinklerrum. Her placeres
lækagesikring med alarmafgivelse til CTS samt hovedmåler. Herfra fordeles
til bygningens tapsteder og teknikskabene for opvarmning.
Koldtvands-, varmtvandsrør føres over nedhængt loft til de respektive
installationsgenstande.
Der etableres ikke cirkulationsledning på det varme brugsvand, da
brugsvandet opvarmes via decentrale brugsvandsvekslere.
Der etableres afspærrings-, regulerings- og aftapventiler mv. således
de enkelte etager, bygningsafsnit og tapsteder kan afspærres uden
større gene for den resterende del af byggeriet, hvilket sikrer gode
vedligeholdelsesmuligheder.
VARME
Fjernvarmestik indføres i kælderrum hvor lækagesikring med alarmafgivelse
til CTS samt hovedmåler placeres. Herfra fordeles til ventilationsteknikrum
og teknikskabe i bygningen.
Ved etageafgreninger, bygningsafsnit mm. placeres afspærringsventiler,
så servicering af strækninger ikke gør at hele bygningen skal være uden
varme imens arbejdet pågår.
Varmerør føres generelt over nedstroppet loft ført til decentrale
teknikskabe.

DECENTRALE TEKNIKSKABE

for gulvvarme

FJERNVARME

BRUGSVANDSVEKSLERE
BLANDESLØJFE
centralt ventilationsanlæg

VVS-INSTALLATIONER
Bygningen opvarmes udelukkende med gulvvarme indbygget i
hurtigreagerende gulvkonstruktion. Evt. kan skal der i atrium monteres
højtsiddende varmekilder for modvirkning af kuldenedfald. Dette vurderes
i projektforslagsfasen.
VENTILATION
Bygningen opdeles i ventilationszoner der følger det brandtekniske
princip. Der placeres aggregater i decentrale teknikrum for at reducere
kanalføringen til fællesområderne.
Undervisningslokaler ventileres med decentrale ventilationsanlæg
placeret med underside planforsænket med nedhængt loft. Indblæsning i
undervisningslokaler sker ved diffus loftsindblæsning (sivelofter).

kontrolventiler, fabrikat som Lindab. Udsugning i toilet, indblæsning i
forrum.
Indtag og afkast for de decentrale ventilationsaggregater i
undervisningslokalerne etableres i facaden skjult bag hullede
facadepartier placeret med fast rytme i facader. Indtag til de centrale
ventilationsaggregater etableres via facaderist indarbejdet i bygningens
arkitektoniske fremtoning eller over tag.
Afkast fra aggregater placeret i kælderen føres i kanal i jord til afkast i
terræn, som er indarbejdet i gårdrummets design/arkitektur. Afkast fra
øvrige centrale ventilationsaggregater føres over tag. Der etableres separat
ventilationsaggregat for ventilering af køkken. Afkast føres over tag.

Fællesområder ventileres med centrale ventilationsanlæg placeret
decentralt ved de områder de forsyner.

Der etableres lyddæmpning mellem alle rum, undtagen til sekundære
rum.

Alle centrale komfortaggregater leveres med roterende veksler
(virkningsgrad min. 82 %) samt vandvarmeflade, mens de decentrale
ventilationsaggregater
i
undervisningslokaler
udføres
med
modstrømsveksler (virkningsgrad min. 82%) og el-varmeflade. De store
centrale ventilationsaggregater dimensioneres for en max. SEL-værdi på
1,5 kJ/m³. De decentrale ventilationsaggregater dimensioneres for en max
SEL-værdi på 0,8 kJ/m³.

De mange vinduer gør det oplagt at inddrage åbninger til naturlig
ventilation. Naturlig ventilation sikrer en høj grad af tilfredshed, da den
giver brugeren indflydelse på indeklimaet. Den naturlige ventilation kan
ligeledes benyttes til at sænke konstruktionernes temperaturer om natten
om sommeren, og derved sikre lavere temperaturer om sommeren

For naturvidenskabelige fag, etableres selvstændigt ventilationsaggregat
med procesudsug.

SPRINKLING

De centrale ventilationsaggregater sørger for balanceret og behovstyret
mekanisk VAV-ventilation med individuelle VAV-zoner i alle fællesarealer. Der
anvendes planforsænkede ventilationsarmaturer med trykfordelingsboks
på indblæsning og udsugning, som Lindab RC14.
Luftmængden reguleres i forhold til CO2-niveau, temperaturniveau og/
eller bevægelsessensor.

Anlæggene udføres brandteknisk som spjældsikret system.

Der etableres sprinkleranlæg for fuldsprinkling af hele skolen.
Sprinklercentral placeres i stueplan.
Ved behov for reservoir nedgraves dette i terræn i nærheden af
sprinklercentralen.

I toiletter, rengøringsrum, depoter o.lign. udføres CAV. Der monteres
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MULIGHED FOR NATURLIG VENTILATION
VIA TAGVINDUER I FÆLLESRUMMET SOM
SUPPLEMENT TIL MEKANISK VENTILATION.
� SKORSTENSEFFEKTEN.

GRØNNE SEDUMTAGE TIL OPTAG
OG FORSINKELSE AF REGNVAND
SAMT STABILISERING AF
TEMPERATUR INDENDØRS.
PASSIV SOLAFSKÆRMNING
I FORM AF PERGOLA VED
SYD�, ØST� OG VESTVENDTE
FACADER FOR REDUCERING AF
SOLVARME I BYGNINGEN.
MULIGHED FOR ENSIDET NATURLIG
VENTILATION VIA FACADEVINDUER.

EL
ELINSTALLATIONER
I projekteringsforløbet skal omfanget af stikkontakter og udtag i hele
skolen klarlægges i samråd med bygherre, og udformes i et rumprogram.
Valg af installations materiale skal vægtes ift. rummenes brug, således der
sikres de rigtige kapslingsklasser men også robustheden i materialet, da vi
befinder os på en skole.
Installationen dimensioneres ud fra de nye bekendtgørelser (HD
60364-serie) som også betyder at den danske særregel ”75%-reglen” ikke
kan anvendes. Dette vil i nogle områder betyde større kabler og deraf også
føringsveje, end man traditionelt har været vant til.
Føringsveje
Der etableres føringsveje over nedtagelige lofter i form af kabel- eller
gitterbakker med 4 spor for hhv. stærkstrøm, svagstrøm, maskininstallation
og netværk. Alle spor skal være med minimum 35% udvidelse efter endt
kabeltræk dog 50% for netværkssporet.
Tavler
Der disponeres med én hovedtavle placeret i kælder i eget EL-rum
med afregningsmåler til forsyningsselskabet. Herfra forsynes solceller,
ventilationsanlæg og undertavler.
Der disponeres med undertavler ude i de forskellige klassetrin, én pr. etage,
som placeres i skabs-nicher sammen med vvs. Fordelen ved placering i
nicher sammen med vvs, er muligheden for læring til eleverne. Ved at
åbne en niche (med en lærer), kan eleverne få et indblik i de tekniske
installationer og en god snak om hvordan bygningen hænger sammen
teknisk set.
Alle stik- og hovedledninger dimensioneres med 25% effektforøgelse og
tavler leveres med 30% disponibel plads med DIN-skinner.

Der disponeres ét centralt krydsfelt for PDS-installationer sammen med
hoved el-tavle. Herudover disponeres der mindre krydsfelter, som råder
over et område på maksimalt 80m PDS-kabel. Krydsfelter placeres i
nærliggende depoter, rengøringsrum eller lign.
Ringe anlæg
Der projekteres et komplet ringeanlæg i samråd med bygherre, med
ure og lydgivere. Under projekteringsforløbet kan det undersøges om
varslingsanlægget kan anvendes som lydgiver.
Svagstrømsanlæg
Der udføres nødvendigt omfang af ADK og AIA på døre til det fri, døre
mellem områder og lign. Endeligt omfang af ADK og AIA skal udfærdiges
i samråd med bygherre og dennes underentreprise i projekteringsfasen.
Brandtekniske anlæg som ABDL, ABA, AVA m.v. udføres iht. myndighedskrav
for byggeriet.
BELYSNING
Skolens belysningsanlæg i primære rum projekteres som et centralstyret
tunable white (dynamisk belysning). Ved at få en kunstig belysning tæt på
dagslysets intensitet og farve sikres et godt indeklima for elever og lærere.
Undersøgelser viser at indlæringsevner effektiviseres ved brug af dagslys,
så ved at skabe disse rammer via den kunstige belysning, sikres et optimalt
miljø for både lærere og elever.
I sekundære rum (som depoter, teknik- og rengøringsrum), projekteres
rummene med almindelig pir- eller manuel lysstyring uden tunable white.
Belysningsarmatur
Alle belysningsarmaturer vælges i samråd med arkitekten, således det sikres
at armaturet passer ind i det arkitektoniske. Belysningen og armaturerne
må gerne give anledning til nysgerrighed og læring for eleverne.
BYGNINGSAUTOMATIK (CTS-ANLÆG)

Der monteres BI-målere i alle tavler, endelig målerstrategi udarbejdes i
samråd med bygherre.
Netværk
Skolen udføres med trådløst netværk som dækker hele huset, og der
udføres som udgangspunkt ikke PDS-installationer til klasselokaler eller
kontorarbejdspladser. Der udføres kun PDS-installationer til Access
points (trådløst netværk), anlæg, TV og lign. som har behov for en trådet
forbindelse.

CTS-anlægget opbygges efter Silkeborg kommunes designmanuel, og
platformen/brugerfladen skal være ens med de nuværende systemer
kommunen anvender.
CTS-anlæggene opsamler forbrugsdata fra bi-målere på El, vand og varme
samt data fra energiproducerende anlæg som fx solcelleanlæg, til visning
på infoskærme eller til brug i undervisningen i forskellige opgaver.

VEDVARENDE ENERGI
I FORM AF SOLCELLER PÅ
TAGET.

BELYSNINGSANLÆG MED ENERGI�
EFFEKTIV DAGSLYS�REGULERING OG
DYNAMISK BELYSNING
REGNVAND:
� OPSAMLING VIA TAG OG BEHOLDERE TIL
BRUG I VÆKSTHUSE OG NYTTEHAVER.
� OPTAG OG FORSINKELSE VIA GRØNNE TAGE.
� LOKAL NEDSIVNING I GÅRDRUMMENE UDENFOR SKOLEN.

DATA FOR BYGNINGENS ENERGIFORBRUG
OPSAMLET FRA MÅLERE OG VISES PÅ INFO�
SKÆRME ELLER ANVENDES I UNDERVISNINGEN.

DECENTRALE VENTILATIONSAGGREGATER
I UNDERVISNINGSLOKALER MINDSKER
EL�FORBRUGET TIL LUFTTRANSPORT.

STORE OVERDÆKKEDE GLAS�
AREALER SIKRER GODT
DAGSLYS SAMT REDUKTION AF
KUNSTIG BELYSNING.

ENERGI
BYGNINGENS UDFORMNING

BELYSNING

Den nye skoles udformning giver god mulighed for godt dagslys. Det giver et
stort vinduesareal, der som udgangspunkt skaber risiko for overophedning
af bygningen. Men den nye skoles udformning og orientering skaber
gode skyggeforhold for vinduerne, sammen med de sydvendte pergolaer
og overdækkede læringsmiljøer. Grundet udformningen, kan udvendig
mekanisk solafskærmning, som markiser, persienner og screenes undgås.
Derved minimeres behovet for vedligehold.

Bygningens udformning giver god adgang for dagslys. Det betyder brugen
af elektrisk lys kan minimeres ved at benytte kontinueret dagslysstyring,
i de rum hvor der er dagslys. Alt belysning udføres med LED således der
sikres et lavt energiforbrug på belysningen.

KONSTRUKTIONEN
På den nye skole er der fokus på energioptimerede konstruktioner, hvor
der er fokus på isoleringstykkelser, samlinger mellem konstruktionsdele,
samt bygningens tæthed. Særligt ved fokus på bygningens tæthed, er
der mulighed for at bringe bygningens energiforbrug ned. Det vil i den
forbindelse være et krav at der udføres trykprøvning af bygningen.
Skolen vil også blive udstyret med energirigtige vinduer med gode karme
og 3-lags termoruder som sikre lav U-værdi på ruderne. Som udgangspunkt
er der ikke behov for lav g-værdi på ruderne, grundet bygningens
skyggende udformning. Det sikrer ruder med en høj lystransmittens og
god farvegengivelse.

VARMT BRUGSVAND
Varmt brugsvand er en stor kilde til unødigt energiforbrug i Danmark, da
store bygninger kræver et cirkulationsanlæg for at sikre tilstrækkeligt varmt
vand ude ved tappestederne. På den nye skole vil det varme brugsvand
blive produceret decentralt med en veksler ude ved hvert område. Det
mindsker unødigt energiforbrug og risikoen for Legionellaforekomster.
ENERGIPRODUCERENDE ANLÆG
Bygningen udstyres med solceller. Et oplagt sted til placering af disse, er
på bygningens shedtag. Her er et stort sydvestligt areal i 15˚ hældning.
Dele af anlægget kan placeres, så det kan inddrages i undervisningen.
Alternativt med mulighed for at ændre orientering og hældning, for at vise
betydningen af solens placering.
Lige nu er der behov for 360 m2 solceller

VENTILATION
Decentrale ventilationsanlæg i undervisningslokalerne sikrer stor
fleksibilitet i rumopdeling. Samtidig mindsker det elforbruget til
lufttransport, da rørsystemet bliver kortere.

ENERGIRAMME
Bygningen overholder bygningsreglementets krav til energiforbrug.
Ved at øge arealer af solceller til 610 m2 kan lavenergiklassen overholdes.

De decentrale ventilationsanlæg udstyres med en elektrisk varmeflade.
Normalt anses det ikke at være energimæssigt korrekt at benytte elektriske
varmeflader, hvor fjernvarmen er en mulighed. Men, det forventes at
behovet for en varmeflade er så lille, at det kan betale sig sammenlignet
med at etablere og drive et rørsystem på fjernvarme. amlet set sikrer
valget af installationer et lavt energiforbrug og en god miljøprofil.
Energiforbruget vil indgå som en læringsparameter med diverse synlige
oversigter over skolens forbrug og egenproduktion af el, for at belyse
emnet over for eleverne.
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NY DYBKÆRSKOLE
UDEAREALER
			

(1) SKOLENS UDERUM

12.000.000 KR.

KÆLDER
			
			
			
			
			
			

(1.) BYGNINGSBASIS
(2.) PRIMÆRE BYGNINGSDELE
(3.) KOMPLETTERING
(4.) OVERFLADER
(5.) VVS-ANLÆG
(6.) EL- OG MEKANISK ANLÆG.

889.000 KR.
333.050 KR.
84.600 KR.
50.690 KR.
280.155 KR.
217.740 KR.

UNDERVISNINGSBYGNING
			
			
			
			
			
			
			

(1.) BYGNINGSBASIS
(2.) PRIMÆRE BYGNINGSDELE
(3.) KOMPLETTERING
(4.) OVERFLADER
(5.) VVS-ANLÆG
(6.) EL- OG MEKANISK ANLÆG.
(7.) INVENTAR

9.564.060 KR.
33.679.440 KR.
19.063.920 KR.
13.722.165 KR.
25.830.520 KR.
9.768.560 KR.
4.835.000 KR.

LETTE BYGNINGER I TERRÆN OG OVERDÆKKEDE TAGTERRASSER
			
			
			
			

(1.) BYGNINGSBASIS
(2.) PRIMÆRE BYGNINGSDELE
(3.) KOMPLETTERING
(7.) INVENTAR)

BYGGEPLADSINDRETNING OG DRIFT.
UFORUDSETE UDGIFTER.
HÅNDVÆRKERUDGIFTER INKL. BYGGEPLADSENS DRIFT.
BESPARELSESFORSLAG
KÆLDERPLAN INKL. AUDITORIUM UDGÅR.
VENTILATIONSRUM FOR INDSKOLING PLACERES I STUEPLAN UNDER ”BAKKEN”

TOTAL (SAMLEDE MIDDELVÆRDIER)
SPREDNING SVARENDE TIL TOTALEN (KVADRATROD AF SUMMEN AF PRIORITETER)
SPREDNING I PROCENT AF TOTALEN (MÅ MAKSIMALT UDGØRE 12 %)
ALLE BELØB AF DKK EXCL. MOMS
BYGGEINDEKS 2019 K3 = 104,8

ØKONOMI
OVERSLAGSKALKULATION

198.000 KR.
241.900 KR.
511.750 KR.
2.405.500 KR.

3.060.000 KR.
10.000.000 KR.
146.736.050 KR.
-1.810.985 KR.

144.925.065 KR.
0 KR.
3,65 %
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Evaluering af handleplan for restaurationsområdet
-

Opsamling fra evaluering med restauratører

Tiltag der er arbejdet med
Nedenfor følger en opsummering af tiltag, som der er blevet arbejdet med:
I perioden har der primært været lagt vægt på opsøgende dialog med restauratører, men
også en stående invitation til, at den enkelte restauratør kunne henvende sig med
spørgsmål.
Halvårsmøder
Siden 2016 har der været holdt 8 halvårsmøder for restauratører, inkl. opstartsmøde og et
ekstraordinært møde i juni 2018. Til alle møder har Midt- og Vestjyllands Politi og
forskellige ad hoc personer været inviteret, afhængigt af dagsorden. Der har været
afvekslende tilslutning til møderne, afhængigt af interessen for temaer. Det vurderes
således, at der har været mellem 15 og 45 deltagere pr. møde.
Dagsordener til halvårsmøder har indeholdt punkter med overskrifter som:
 Made In Denmark
 IGU-aftaler i køkkenbranchen (flere hænder til restaurationerne)
 Ekstraordinær tilladelse til udvidet åbningstid
 Ny taxaordning
 Ændring i retningslinjer for brug af offentlige vejarealer (til udeservering)
 Events og partnerskaber
 Restaurationers økonomi
 Orientering fra politiet.
På møderne var der afsat tid til drøftelse af emnerne, ligesom der på hvert møde har været
mulighed for, at politiet kunne give status på bl.a. patruljering i nattelivet. I dagsordenerne
har der desuden været fokus på spørgsmål til alkoholbevillinger, restaurationsbestyrernes
rolle, støj fra restaurationer m.m.
Besøg hos restaurationer
Der har i perioden været arrangeret besøg på forskellige typer restaurationer, f.eks. kro,
restaurant, cafeteria, diskotek, vandrehjem og campingplads. Besøgene har haft fokus på
at åbne for dialog, men også på at opnå et bedre kendskab til restauratørernes hverdag og
udfordringer.
Erhvervstaskforce
Der har i perioden været opmærksomhed på at hjælpe restauratører, der har henvendt sig
til kommunens Erhvervstaskforce for at etablere sig eller for at ændre på nuværende
rammer.
Lokalplaner og byfornyelser
Teknik- og Miljøafdelingen har været opmærksom på, at der eksisterede en gruppe af
restauratører, som det var muligt at komme i dialog med, hvis der var brug for det.
Møder med Bevillingsnævnet
Restauratørerne har haft mulighed for at møde Bevillingsnævnet, hvis de havde et
overordnet tema, som de kunne tænke sig at bringe på et møde.

Facebook
I begyndelsen af handleplansperioden blev der oprettet en Facebookprofil. Da der ikke var
den store tilslutning til Facebookgruppen, blev gruppen lukket ned igen.
Interne faglige netværk
Der har på bevillingsnævnsområdet ikke tidligere været tradition for at arbejde målrettet
på at samarbejde om snitflader mellem afdelinger og myndigheder. Dette er ændret i
perioden. Der har f.eks. været iværksat et samarbejde mellem tovholder for handleplan og
myndighedsteamet i Teknik- og Miljøafdelingen for at revidere retningslinjer for brug af
offentlige vejarealer, herunder udeservering ved restauranter.
Der har desuden været holdt møder mellem tovholder for handleplan og miljøsektionen,
team virksomheder og jord, for at drøfte støjforhold i forbindelse med restaurationer.

Evalueringen af indsatserne
På sidste halvårsmøde 8. oktober 2019 blev det meste af mødet brugt på at evaluere
resultaterne fra handleplansperioden. Der kom en række tilbagemeldinger, som fremgår
nedenfor.
Sammenfattende var der følgende tilbagemeldinger fra de restauratører, der var mødt op:


Der er etableret et helt unikt netværk mellem restauratører, politi, kommune og
Bevillingsnævnet i Silkeborg Kommune. Det har givet en god platform til at få afprøvet
ideer og planer, der udspringer fra parterne i netværket.



Restauratørerne har både på halvårsmødet og i en efterfølgende
spørgeskemaundersøgelse tilkendegivet, at det, der har fungeret godt med
handleplanen, har været, at de er kommet i dialog med kommunen og har fået lettere
og mere direkte adgang til at kunne spørge om hjælp i forbindelse med tilladelser hos
forskellige myndigheder. Samtidig har det været godt at få sat ansigt på
restauratørkolleger, politi, kommune og bevillingsnævn.



Det er primært halvårsmøderne, der med det brede opbud af emner har skabt interesse
for at møde op i netværket.



På spørgsmålet om det svingende deltagerantal på møderne lød svaret, at
restauratørerne opfatter sig selv som indbyrdes meget forskellige og at nogle emner
derfor er interessante for en gruppe restauratører, mens de ikke var interessante for
andre. Det vil aldrig kunne lade sig gøre at udforme en dagsorden, som alle ville slutte
sig til. Desuden har det rent praktisk ikke kunnet lade sig gøre at placere møderne på
tidspunkter, hvor alle kunne deltage, da restaurationerne har åbent på vidt forskellige
tidspunkter. Tilbagemeldingen har da også været, at referaterne fra møderne har været
af stor samlende og informativ værdi.



En klar tilkendegivelse fra halvårsmødet var, at restauratører og politi ønskede, at
halvårsmøderne fra 2020 fortsatte under samme form som i handleplansperioden.
Kadencen med halvårlige møder på hver 2 timer opleves at være passende.



Der kom dog også et klart signal om, at restauratørerne ønskede politisk deltagelse i
møderne således, at der kunne foregå en direkte drøftelse med det politiske niveau. Der
var en opfattelse af, at det samtidig ville øge antallet af deltagere på mødet.
Restauratørerne ønskede, at kommunen fortsat var tovholder på, at møderne blev
afviklet.



Restauratørerne oplevede ikke, at restaurationsforholdene var blevet forenklede,
selvom dette var en del af hovedformålet med handleplanen. Det er i
handleplansperioden blevet tydeligt, at der i mange sager er flere myndigheder inde
over afgørelser. Uanset intention med handleplanen skal ansøgninger fortsat behandles
af de respektive myndigheder.



Den lettede og direkte adgang til kommunen via tovholder for handleplan for
restaurationsområdet er medvirkende til, at restauratører væsentligt hurtigere kommer
videre med spørgsmål ved at blive guidet til rette sagsbehandler eller myndighed.



Der er ikke foretaget tælling af antal henvendelser til tovholder, men det har gennem
den 4-årige periode været tydeligt, at antal henvendelser har været stigende.

23 Godkendelse af regnskab 2019 for Midtjysk Brand &
Redning
23.1 - Bilag: Midtjysk Brand & Redning Årsregnskab 2019
DokumentID: 8325054

ÅRSREGNSKAB
Midtjysk Brand & Redning 2019

CVR 37 13 75 02

1

INDHOLDSFORTEGNELSE
Side
Virksomhedsoplysninger
2

Virksomhedsoplysninger ...............................................................................
Påtegninger
Ledelsespåtegning......................................................................................

3

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING...............................................

4-6

Ledelsesberetning
8-10

Ledelsesberetning ......................................................................................
Årsregnskab 1. januar - 31. december
Resultatopgørelse.......................................................................................

11

Balance...................................................................................................

12

Noter......................................................................................................

13-15

Anvendt regnskabspraksis .............................................................................

16-19

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab, en danskejet revisions- og rådgivningsvirksomhed, er medlem af BDO International Limited - et UK-baseret selskab med
begrænset hæftelse - og en del af det internationale BDO netværk bestående af uafhængige medlemsfirmaer.

2

VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER
Selskabet

Midtjysk Brand & Redning I/S
Kejlstrupvej 99C
8600 Silkeborg
CVR-nr.:
Stiftet:
Hjemsted:
Regnskabsår:

37 13 75 02
1. januar 2016
Silkeborg
1. januar - 31. december

Beredskabskommission Steen Vindum
Ulrik Wilbek
Niels Dueholm
Claus Nielsen
Lars Faarup
Harry E. Madsen
Jens Kaasgaard
Lone Gaisie (observatør)
Folmer Frederiksen (observatør)
Beredskabsdirektør

Klaus V. Hebsgaard

Revision

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab
Kystvejen 29
DK-8000 Aarhus C

Pengeinstitut

Jyske Bank
Torvet
8600 Silkeborg

3

LEDELSESPÅTEGNING
Undertegnede har dags dato aflagt årsregnskab for 2019 for Midtjysk Brand & Redning.
Årsregnskabet bygger på de obligatoriske oversigter og redegørelser, der skal aflægges i
overensstemmelse med kravene i bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen,
revision m.v.
Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende
billede af fællesskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt årets økonomiske resultat.

Bestyrelsens påtegning
Bestyrelsen for Midtjysk Brand & Redning har i dag behandlet og vedtaget årsregnskab for
regnskabsåret 2019.

Silkeborg, den 2. marts 2020

Beredskabsdirektør
________________________
Klaus V. Hebsgaard
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Steen Vindum
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Ulrik Wilbek
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Niels Dueholm
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Claus Nielsen
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Lars Faarup

________________________
Harry E. Madsen

________________________
Jens Kaasgaard

________________________
Lone Gaisie (observatør)

________________________
Folmer Frederiksen (observatør)
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DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING
Til Beredskabskommissionen for Midtjysk Brand og Redning
REVISIONSPÅTEGNING PÅ ÅRSREGNSKABET
Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for Midtjysk Brand og Redning for regnskabsåret 1. januar - 31.
december 2019, jf. siderne 11-19 i årsregnskabet 2019, der omfatter anvendt regnskabspraksis,
regnskabsopgørelse, balance, obligatoriske oversigter og noter.
Årsregnskabet udarbejdes efter kravene i bekendtgørelse om kommuners budget og regnskabsvæsen,
revision mv.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i
overensstemmelse med bekendtgørelse om kommuners budget og regnskabsvæsen, revision mv.
Grundlag for konklusion
Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de
yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, idet revisionen
udføres på grundlag af bestemmelserne i lov om kommunernes styrelse. Vores ansvar ifølge disse
standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit ”Revisors ansvar for revisionen
af årsregnskabet”. Vi er uafhængige af virksomheden i overensstemmelse med internationale etiske
regler for revisorer (IESBA’s Etiske regler), standarder for offentlig revision og de yderligere krav, der
er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse
regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som
grundlag for vores konklusion.
Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen
Vi henleder opmærksomheden på, at Midtjysk Brand og Redning i overensstemmelse med kravene i bekendtgørelse om kommuners budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. har medtaget det af ledelsen
godkendte årsbudget for 2019 som sammenligningstal i årsregnskabet for 2019. Disse
sammenligningstal har ikke været underlagt revision.
Ledelsens ansvar for årsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der i alle væsentlige henseender er rigtigt,
dvs. udarbejdet i overensstemmelse med bekendtgørelse om kommuners budget- og regnskabsvæsen,
revision m.v. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig
for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser
eller fejl.
Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere virksomhedens evne til at
fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at
udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen
enten har til hensigt at likvidere virksomheden, indstille driften eller ikke har andet realistisk
alternativ end at gøre dette.
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DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING
Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet
Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig
fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med
en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en
revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere
krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, jf. bekendtgørelse om
kommuners budget- og regnskabsvæsen, revision mv., altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når
sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som
væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de
økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.
Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de
yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, jf.
bekendtgørelse om kommuners budget- og regnskabsvæsen, revision mv., foretager vi faglige
vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:
•
Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om
denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse
risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores
konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere
end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser,
dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.
•
Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme
revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol.
•
Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt
om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.
•
Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet
om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om virksomhedens
evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores
revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det
revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder
eller forhold kan dog medføre, at virksomheden ikke længere kan fortsætte driften.
Vi kommunikerer med ledelsen om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af
revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i
intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.
Andre Oplysninger end årsregnskabet og revisors erklæring herom
Ledelsen er ansvarlig for Andre Oplysninger. Andre Oplysninger omfatter Fællesskabets årsberetning på
siderne 8-10, som ikke er omfattet af årsregnskabet og vores erklæring herom.
Vores konklusion om årsregnskabet dækker ikke Andre Oplysninger, og vi udtrykker ingen form for
konklusion med sikkerhed om disse.
I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse Andre Oplysninger og i den
forbindelse overveje, om Andre Oplysninger er væsentligt inkonsistente med årsregnskabet eller vores
viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation. Hvis vi
på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er væsentlig fejlinformation i Andre
Oplysninger, skal vi rapportere om dette forhold.
Vi har ingenting at rapportere i den forbindelse.
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DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING
ERKLÆRING I HENHOLD TIL ANDEN LOVGIVNING OG ØVRIG REGULERING
Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision
Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i
overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og
sædvanlig praksis. Ledelsen er også ansvarlig for, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved
forvaltningen af de midler og driften af de aktiviteter, der er omfattet af årsregnskabet. Ledelsen har i
den forbindelse ansvar for at etablere systemer og processer, der understøtter sparsommelighed,
produktivitet og effektivitet.
I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at gennemføre juridisk-kritisk
revision og forvaltningsrevision af udvalgte emner i overensstemmelse med standarderne for offentlig
revision. I vores juridisk-kritiske revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte
emner, om de undersøgte dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i
overensstemmelse med relevante bestemmelser i bevillinger, love og andre forskrifter samt indgåede
aftaler og sædvanlig praksis. I vores forvaltningsrevision vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de
undersøgte systemer, processer eller dispositioner understøtter skyldige økonomiske hensyn ved
forvaltningen af de midler og driften af de aktiviteter, der er omfattet af årsregnskabet.
Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige kritiske
bemærkninger, skal vi rapportere herom i denne udtalelse.
Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse.
Aarhus, den 2. marts 2020
BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab
CVR-nr. 20 22 26 70

Søren Peter Nielsen
Statsautoriseret revisor
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HOVED- OG NØGLETAL
2019
(mio kr.)

2018
(mio kr.)

2017
(mio kr.)

2016
(mio kr.)

Resultat af ordinær driftsvirksomhed.....................

0,2

0,3

-0,5

1,7

Balance
Anlægsaktiver.................................................
Omsætningsaktiver (likvider og debitorer)...............
Egenkapital....................................................
Langfristede gældsforpligtelser............................
Kortfristede gældsforpligtelser.............................

62,5
6,8
55,3
9,1
5,0

65,8
6,9
60,0
7,3
5,4

64,1
7,8
62,5
2,8
6,6

64,9
6,5
65,2
1,4
4,7
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LEDELSESBERETNING
BRAND & REDNINGS MISSION OG VISION
Mission og Vision
Midtjysk Brand & Redning skal levere en hurtig, god og kompetent service til borgere, virksomheder og
kommunale institutioner, der har brug for hjælp.
I vores forebyggelses- og planlægningsstrategi tager vi medansvar for, at det er trygt og sikkert at bo
eller arbejde i Silkeborg og Viborg kommuner ved at være på forkant gennem nytænkning og dialog.
MIDTJYSK BRAND & REDNINGS VÆRDIER
- Dygtighed
- Tryghedsskabende
- Ordentlighed
Dygtighed
Vi vil vurderes på, at vi udfører vores opgaver kompetent og på et højt fagligt niveau. Vi vil være i
fortsat udvikling – såvel organisatorisk som på medarbejderniveau. Vi vil til stadighed udfordre
eksisterende rammer med henblik på at optimere vores ydelser.
Tryghedsskabende
I forhold til såvel borgere som kunder yder vi altid vores bedste. Som brand- og rednings-beredskab
agerer vi respektfuldt og omsorgsfuldt under indsats.
I samarbejde med ejerkommunerne bidrager vi proaktivt til at skabe tryghed og omsorg for borgerne
og sikkerhed for virksomhederne.
Internt bestræber vi os på at være en attraktiv arbejdsplads, der bl.a. er kendetegnet ved et trygt og
sikkert arbejdsmiljø.
Ordentlighed
Som brand- og redningsberedskab er vi bevidste om den særlige opgave, vi løser for borgere, der er i
en kritisk situation. Det betyder, at vi har den ramte borgers situation i centrum, og løser opgaven
respektfuldt og ordentligt.
Ordentlighed skal på tilsvarende vis vise sig i vores opgaveløsning for kunder hos Midtjysk Brand &
Redning: Vi siger det vi gør, og gør det vi siger.
ÅRETS VÆSENTLIGSTE BEGIVENHEDER
2019 var for Midtjysk Brand & Redning et forholdsvist udramatisk år i operativ henseende.
Selv om foråret var kendetegnet ved usædvanlig udbredt tørke, gav det ikke anledning til det
forhøjede antal udrykninger til naturbrande, som kendetegnede tørkesituationen i 2018. Da
sommermånederne kom, medførte mere normale nedbørsmængder, at tørkesituationen rettede sig.
Vejrsituationen i efterårs- og vintermånederne var omvendt kendetegnet ved rekordstore
nedbørsmængder. Såvel 2019 som 2018 udmærker sig derved som ekstreme år for så vidt angår
klimatiske forhold. Den fortsatte udvikling har Midtjysk Brand & Rednings og de øvrige
beredskabsaktørers fortsatte bevågenhed, og vil fremadrettet give anledning til overvejelser om
justering i forhold til den risikobaserede dimensionering, så beredskabet er rustet til at imødegå
klimarelaterede hændelser, uanset om de måtte give sig til kende som udbredte tørke- eller akutte
oversvømmelsessituationer omfattet af Beredskabsloven.

9

LEDELSESBERETNING
ÅRETS VÆSENTLIGSTE BEGIVENHEDER (fortsat)
På Myndighed- og Forebyggelses-området var 2019 - som det foregående år - præget af stor travlhed
som følge af særdeles høj byggeaktivitet i de to ejerkommuner sammenholdt med personaleafgang og tilgang på området.
I 2019 blev der udarbejdet og godkendt strategi, der dækker såvel Midtjysk Brand & Rednings
kerneopgave som de sideordnede serviceopgaver, der løses for ejerkommunerne. Der er udpeget tre
overordnede og strategiske mål, der prioriteres frem til 2026, og som efterfølgende er udmøntet via en
række taktiske mål, der dækker alle funktionsområderne i Midtjysk Brand & Redning.
SÆRLIGE BEGIVENHEDER
Operativt beredskab
Midtjysk Brand & Redning rykkede ud til brand- og redningsopgaver 1.032 gange i 2019. Det var knap
100 færre udrykninger end i 2018, hvor niveauet var ekstraordinært højt, og knap 100 udrykninger
højere end niveauet i 2017.
I modsætning til 2018, hvor store og langvarige naturbrande belastede ressourcerne, var der i 2019 tale
om mere almindelige brand- og redningsopgaver, som også tids- og mandskabsmæssigt var mere
begrænsede.
Det operative beredskab er fortsat udfordret i forhold til fastholdelse og rekruttering af
deltidsbrandfolk, som er en helt essentiel ressource i det danske brand- og redningsberedskab.
Der pågår til stadighed en målrettet indsats for at rekruttere op til det normsatte antal brandfolk, og
der udvikles løbende nye initiativer såvel lokalt som i koordination med landsdækkende initiativer, da
der er tale om en landsdækkende problemstilling.
Den løbende nyrekruttering er forbundet med betydelige omkostninger til uddannelse af nyt personale,
som ikke i forvejen har uddannelse via især værnepligt fra Beredskabsstyrelsen.
Frivillige
De frivillige tilknyttet Midtjysk Brand & Redning - og organiseret i Beredskabsforbundet - oplever en
fortsat positiv udvikling med et væsentligt forøget aktivitetsniveau i 2019 på ca. 50 % i forhold til det
foregående år.
De frivillige støtter op om Midtjysk Brand & Redning med forplejningstjeneste og understøtter tillige en
række af de rekrutteringsinitiativer, der afholdes i det offentlige byrum og på brandstationerne.
Samarbejdet værdsættes for den høje kvalitet i forplejningsindsatsen, der nyder stor tilfredshed og
anerkendelse fra brandmandskabets side.
Myndighed og Forebyggelse
Myndighed og Forebyggelse er samlet fysisk på brandstationen i Viborg og udgør et fagligt stærkt miljø
med fokus på videns- og erfaringsdeling.
Afdelingen har et tæt samarbejde med de to ejerkommuners byggeafdelinger med ugentlige
dialogmøder, der har til formål at sikre et effektivt og smidigt samarbejde til gavn for ansøgere og
rådgivere.
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LEDELSESBERETNING

Byggesager og brandsyn
I fortsættelse af tendensen fra de foregående år, har der også i 2019 været en stor tilgang i antal
byggesager fra begge ejerkommuner.
For at understøtte de to ejerkommuners udviklingsstrategier og de seneste års høje aktivitetsniveau på
byggeområdet, har prioriteringen af ressourceanvendelse i Myndighed og Forebyggelse haft stor fokus i
2019 og vil også have det i det kommende år.
Blandt de større og ressourcekrævende byggesager i 2019 har været Papirtårnet, Søtorvet og ny
Teknisk Skole i Silkeborg. I Viborg har der været særlig fokus på ny Tinghal med sammenbygget hotel
Peak 12.
På brandsynsområdet er alle brandsynsobjekter udpeget til brandsyn i 2019 gennemført indenfor den
fastsatte brandsynstermin.
Vagtcentral
Efter opgradering af vagtcentralen i 2018 har 2019 været kendetegnet ved konsolidering og sikker
drift.
Vagtcentralen udgør omdrejningspunktet for varetagelsen af Midtjysk Brand & Rednings operative
aktiviteter og sideaktiviteter for de to ejerkommuner.
Vagtcentralen oplever en fortsat tilgang af opgaver som nye brandalarmeringsanlæg, tekniske alarmer
m.m.
Driftsafdelingen
Driftsafdelingen som bl.a. omfatter værkstedsaktiviteter, kursusvirksomhed, servicevagt m.m. driver
sine aktiviteter fra brandstationerne i Viborg, Silkeborg og til dels Kjellerup.
Værkstederne i hhv. Viborg og Silkeborg har også i 2019 haft fokus på harmonisering og konsolidering af
driften med henblik på løbende kvalitetsforbedring for kunderne i de to ejerkommuner.

UDVIKLING I FORUDSÆTNINGER I FORHOLD TIL BUDGET
Driftsresultat
Det samlede driftsresultat for Midtjysk Brand & Redning viser et positivt resultat på 265 t.kr.
Bidragende årsager har blandt andet været forøget omsætning i Team Service under Driftsområdet.
Herudover har 2019 medført et mindreforbrug på det operative område set i forhold til det foregående
år.
2019 har især på bygningsområdet budt på ekstraordinære udgifter på især station Kjellerup, hvor
det i løbet af året viste sig nødvendigt at iværksætte kloakseparering, rottebekæmpelse og
omfattende asfaltarbejde.
Samlet set viser udviklingen i 2019, at indtægter og udgifter balancerer, og at Midtjysk Brand &
redning er overgået fra at være en virksomhed, der befinder sig i en sammenlægningsfase, til nu at
være overgået til en mere stabil driftssituation.
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REGNSKABSOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER

Note

Regnskab
2019
tkr.

Regnskab
2018
tkr.

(ej revideret)
Budget
2019
tkr.

Kommunale og statslige bidrag.....................
Øvrige indtægter .....................................
Indtægter i alt........................................

1
2

34.562
24.291
58.853

32.939
23.962
56.901

33.168
19.371
52.539

Personaleomkostninger..............................
Materiale- og aktivitetsudgifter....................
IT, inventar og materiel.............................
Fast ejendom..........................................
Administrationsbidrag til kommuner ..............
Driftsudgifter i alt...................................

3
4
5
6
7

-41.114
-6.769
-6.488
-3.826
-391
-58.588

-39.991
-7.286
-5.982
-2.893
-383
-56.535

-41.215
-3.952
-4.443
-2.515
-414
-52.539

265

366

0

-4
-19

-9
-15

0
0

Resultat af ordinær driftsvirksomhed...........

242

342

0

Anlægsudgifter........................................

0

0

0

ÅRETS RESULTAT.....................................

242

342

0

Indtægter .................................................................
Løn og personaleudgifter...............................................
Øvrige udgifter...........................................................
I alt merforug (-) / mindreforbrug (+) af driftbevillinger.......

6.314
101
-6.150
265

0
0
0
0

Uforbrugt bevillinger overført fra 2018..............................
I alt uforbrugte bevillinger.............................................

1.595
1.860

0
0

Driftsresultat før renter............................
Renter mv..............................................
Andre finansielle omkostninger ....................

8
9

OVERFØRTE BEVILLINGER OG RÅDIGHEDSBELØB
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BALANCE 31. DECEMBER
2019
tkr.

2018
tkr.

Grunde ....................................................................
Bygninger.................................................................
Tekniske anlæg..........................................................
IT og inventar............................................................
Materielle anlægsaktiver..............................................

6.444
31.351
24.620
125
62.540

6.444
32.695
26.375
250
65.764

ANLÆGSAKTIVER........................................................

62.540

65.764

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser........................
Andre tilgodehavender..................................................
Mellemregning med foregående/følgende regnskabsår............
Tilgodehavender........................................................

3.348
923
47
4.318

3.754
1.807
0
5.561

2.493

1.369

OMSÆTNINGSAKTIVER.................................................

6.811

6.930

AKTIVER...................................................................

69.351

72.694

2019
tkr.

2018
tkr.

58.050
1.531
-4.527
242

62.546
1.656
-4.527
342

10

55.296

60.017

11

7.668
1.384
9.052

7.316
0
7.316

Leverandører af varer og tjenesteydelser...........................
Anden gæld...............................................................
Kortfristede gældsforpligtelser......................................

5.003
0
5.003

5.343
18
5.361

GÆLDSFORPLIGTELSER................................................

14.055

12.677

PASSIVER..................................................................

69.351

72.694

AKTIVER

Likvide beholdninger ..................................................

PASSIVER

Note
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Note

Egenkapital...............................................................
Udvikling i modpost for anlægsaktiver...............................
Udvikling af leasinggæld................................................
Årets resultat.............................................................
EGENKAPITAL............................................................
Leasingforpligtelser.....................................................
Anden langfristet gæld.................................................
Langfristede gældsforpligtelser......................................

Eventualposter mv.

13

13

NOTER
2019
tkr.
Kommunale og statslige bidrag
Tilskud pr. indbygger....................................................
Ejendomsbidrag..........................................................
Administrationsbidrag...................................................
Enhedstimebetaling fra Beredskabsstyrelsen frivillige.............

Øvrige indtægter
Vagtcentral...............................................................
Værksted..................................................................
Service.....................................................................
Tankanlæg................................................................
Kursusvirksomhed........................................................
Øvrige indtægter ........................................................

2018
tkr.

1
34.491
0
0
71

32.156
181
414
188

34.562

32.939

-5.042
-8.721
-4.225
-2.204
-789
-3.310

-4.948
-8.646
-3.705
-2.301
-1.167
-3.195

-24.291

-23.962

2

Personaleomkostninger
Antal deltidsansatte brandmænd/holdledere er 140 (143)
Antal fastansatte omregnet til heltidsansatte......................

62

59

De samlede personaleomkostninger udgør:
Lønudgifter...............................................................
Øvrige personaleomkostninger ........................................

39.207
1.907

37.946
2.045

41.114

39.991

79
1.943
993
2.382
281
1.091

261
2.231
776
2.442
518
1.058

6.769

7.286

1.190
366
88
15
4.829

1.210
414
59
19
4.280

6.488

5.982

Materiale- og aktivitetsudgifter
Vagtcentral...............................................................
Værksted..................................................................
Service.....................................................................
Tankanlæg................................................................
Kursusvirksomhed........................................................
Øvrige fællesudgifter...................................................

IT, inventar og materiel
Vagtcentral...............................................................
Værksted..................................................................
Service.....................................................................
Tankanlæg................................................................
Øvrige fællesudgifter...................................................

Note

3

4

5
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NOTER

Fast ejendom
Silkeborg..................................................................
Viborg......................................................................
Øvrige......................................................................

Administrationsbidrag til kommuner
Administrationsbidrag til kommuner .................................

Renter mv.
Renteindtægter..........................................................
Renteudgifter............................................................

Andre finansielle omkostninger
Købsmoms tilbagebetalinger...........................................

2019
tkr.

2018
tkr.

1.519
1.001
1.306

1.166
816
911

3.826

2.893

391

383

391

383

7
-11

3
-10

-4

-7

Note
6

7

8

9
19

15

19

15

Egenkapital

10

Egenkapital

Bevægelser
egenkapital

Egenkapital 1. januar 2019..........................
Forslag til årets resultatdisponering...............
Årets resultat..........................................
Udvikling i modpost for anlægsaktiver............
Udvikling i leasinggæld ..............................

58.050

0

Egenkapital 31. december 2019..................

58.050

I alt

242
1.531
-4.527

58.050
0
242
1.531
-4.527

-2.754

55.296

Ejerfordeling
Kommunernes ejerfordeling udgør til enhver tid samme forhold som kommunernes
indbyggertal pr. 1. januar i regnskabsåret, jf. § 8 i samordningsaftalen.
Egenkapitalen pr. 31/12 2019 fordeles således efter indbyggertal pr. 1/1 2019:
Viborg Kommune: 97.113 - andel af egenkapital 28.238 tkr.
Silkeborg Kommune: 93.054 - andel af egenkapital 27.057 tkr.
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NOTER
2019
tkr.

Langfristede gældsforpligtelser
Finansielle leasingaftaler:
Skoda Citigo – 2 inspektørbiler
Tankvogn
Røgdykkerudstyr
VW Caddy
Mercedes Benz Sprinter
Frigørelsesværktøj
Scania P 410 CB 4x4
Scania P 410 CB 4x4 ASP
Mercedes Sprinter 519 R2
Plastopbygning
Man Lastbil TGL
Redningsudstyr
Scania P 410 4x4
Røgdykkerudstyr
Leasingforpligtelser i alt

2018
tkr.

Note

11
Ansk. år
2016
2016
2016
2017
2017
2017
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2019
2019

Kostpris
162
550
770
132
650
794
715
880
1095
1097
230
989
715
472

53
368
483
79
507
617
665
818
960
936
170
893
681
438
7.668

7.317

Indefrosne feriemidler

1.384

‐

Langfristede gældsforpligtelser i alt

9.052

7.317

1.369

3.130

242
0
882

342
0
‐2.103

2.493

1.369

Finansieringsoversigt
Likvide beholdninger pr. 01.01
Tilgang af likvide aktiver:
+/‐ Årets resultat
+/‐ Lånoptagelse
+/‐ Øvrige finansforskydninger:
Forøgelse kortfristede tilgodehavender
Formindskelse kortfristet gæld
Likvide beholdninger ultimo

Eventualforpligtelser
Huslejeforpligtelser Møldrup, Bjerringbro, Fårvang 207 t.kr.
Administrationsaftale ejerkommuner 198 t.kr.
Feriepengeforpligtelse 3.001 t.kr.

82
420
579
100
571
696
698
859
1.068
1.044
211
989

12

1.242
‐360

13
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ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS
Generelt
Midtjysk Brand & Redning er et fælleskommunalt samarbejde oprettet efter § 10 i beredskabsloven
samt §60 i den kommunale styrelseslov, hvorfor regnskabet aflægges i henhold til gældende lovgivning
og efter de retningslinjer, der er fastlagt af Økonomi- og Indenrigsministeriet i Budget– og
Regnskabssystem for kommuner.
Regnskabet aflægges efter samme regnskabspraksis som sidste år, bortset fra følgende ændring:
Ændring i anvendt regnskabspraksis
Hidtil har det været frivilligt for kommunerne at optage skyldige feriepenge som en kortfristet gæld i
balancen. Midtjysk Brand & Redning har valgt ikke at optage skyldige feriepenge i balancen.
Folketinget har imidlertid vedtaget en ny ferielov, der indfører et nyt system for måden, lønmodtagere
optjener ferie på. Fra september 2020 indføres således et nyt feriesystem med samtidighedsferie, hvor
lønmodtagere optjener og afholder ferie over samme periode.
Ved overgangen til en ny ferieordning med samtidighed vil lønmodtageren – efter de gældende regler –
have optjent ferie, som endnu ikke er afholdt. Samtidig vil den enkelte på overgangstidspunktet
begynde at optjene ny ferie, som kan afholdes løbende i takt med, at ferien optjenes.
Det betyder, at en lønmodtager vil have ret til op til to års betalt ferie i det første år med
samtidighedsferie. For at undgå afholdelsen af to ferieår samtidigt, er det besluttet at indefryse de
feriemidler, der optjenes i perioden 1. september 2019 til den 31. august 2020. Det indefrosne ferieår
opgøres til et feriebeløb, som lønmodtageren som udgangspunkt modtager, når denne fratræder
arbejdsmarkedet – typisk ved folkepensionsalderen.
Social- og Indenrigsministeriet udsendte den 16. oktober 2019 en orienteringsskrivelse til samtlige
kommuner vedrørende den regnskabstekniske håndtering af feriemidlerne i overgangsperioden:
Kommunerne skal for regnskab 2019 og 2020 ved regnskabsafslutningen opgøre de opsparede feriemidler for funktionærer i overgangsperioden, hvorefter disse skal føres direkte på balancen som en
langfristet gæld vedrørende Lønmodtagernes Feriemidler med modpost på egenkapitalen.
Den ændrede regnskabspraksis har dermed kun betydning for kommunens balance ultimo 2019 og
ultimo 2020.
Midtjysk Brand & Redning har således ultimo 2019 optaget en langfristet gæld for perioden 1.
september – 31. december 2019 til Lønmodtagernes Feriemidler på 1.384 tusind kr. og egenkapitalen
ultimo 2019 er tilsvarende formindsket.
God bogføringsskik
Midtjysk Brand & Rednings bogføring foretages i overensstemmelse med god bogføringsskik.
Den gode bogføringsskik kan beskrives som den praksis, der til enhver tid anses for god skik og brug
blandt kyndige og ansvarsbevidste fagfolk inden for bogføringsområdet.
Det er en forudsætning for god bogføringsskik, at reglerne i Budget– og regnskabssystem for kommuner
samt øvrige relevante forskrifter er fulgt. Regnskabsmaterialet omfatter de faktiske registreringer,
herunder transaktionsspor, beskrivelser af bogføringen, herunder aftaler om elektronisk
dataudveksling, beskrivelser af systemer til at opbevare og fremfinde opbevaret regnskabsmateriale,
bilag og anden dokumentation, oplysninger i øvrigt, som er nødvendige for kontrolsporet, regnskaber
samt revision.
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ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

DRIFTSREGNSKAB
Indregning af indtægter, udgifter og omkostninger
Indtægter indregnes så vidt muligt i det regnskabsår, de vedrører. Driftsudgifter i udgiftsregnskabet
indregnes i det regnskabsår, de vedrører, forudsat at de er kendte for selskabet inden udløbet af
supplementsperioden, der slutter 15. januar i det nye regnskabsår. Anlægsudgifter indregnes i
udgiftsregnskabet i de regnskabsår, hvori anlægsudgiften afholdes.
Præsentation i udgiftsregnskabet
Præsentationen af fællesskabets årsregnskab tager udgangspunkt i det udgiftsbaserede regnskab.
Årsregnskabets primære funktion er at kunne sammenholde regnskabet med budgettet, der er opgjort
efter udgiftsbaserede principper.
Årsregnskabet indeholder en afrapportering af fællesskabets resultat og præsentation af fællesskabets
væsentlige faglige resultater og aktivitetsniveau.
Bemærkninger til regnskabet
Styrelsesloven fastsætter, at årsregnskabet i fornødent omfang skal være ledsaget af bemærkninger,
navnlig vedrørende væsentlige afvigelser mellem bevillings- og regnskabsbeløb.
Der skal også udarbejdes bemærkninger til regnskabet i tilfælde, hvor der nok er overensstemmelse
mellem regnskabs- og bevillingsbeløb, men hvor de aktiviteter eller formål, som var forudsat ved
bevillingsafgivelsen, ikke er realiseret.

BALANCEN
Præsentation af balancen
Formålet med balancen er at vise fællesskabets aktiver og passiver opgjort henholdsvis ultimo
regnskabsåret og året før, idet der ved passiver forstås summen af egenkapital og forpligtigelser.
Der er af ministeriet fastsat formkrav til, hvordan balancen skal udarbejdes.
Materielle anlægsaktiver
Aktiver indregnes som hovedregel i balancen til kostpris og afskrives over den forventede levetid.
Ejendomsretten dokumenteres via bogførte fakturaer og leasingaftaler m.v.
Ejendomsretten til de i balancen indregnede grunde og bygninger er dokumenteret via elektronisk
indhentede tingbogsattester.
Aktiver med en levetid på 1 år eller derunder samt aktiver under 100.000 kr., afskrives straks og
registreres således ikke i anlægskartoteket.
Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det
tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.
Bygninger og grunde
Bygninger og grunde indregnes til anskaffelsesprisen med fradrag af afskrivninger. Der afskrives ikke på
grunde.
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ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS
BALANCEN fortsat
Øvrige materielle anlægsaktiver
Øvrige materielle anlægsaktiver er indregnet til anskaffelsespris med fradrag af afskrivninger. Aktiver
til over 100.000 kr., der indgår som en del af et større anlæg, registreres som et samlet anlæg.
Inventar indkøbt til samme formål aktiveres, når der er tale om en start/nybygning eller om en
væsentlig modernisering eller udvidelse.
Levetid
Levetider er fastlagt til følgende:
Bygninger..............................................................
30 år
20 år
Tunge køretøjer......................................................
10 år
Personbiler o. lign. ..................................................
10 år
Både og øvrigt driftsmateriel. .....................................
3 år
IT og inventar.........................................................
For enkelte aktiver fastsættes ved anskaffelsen en forventet scrapværdi, der ikke afskrives.
Finansielt leasede anlægsaktiver
Leasingkontrakter for materielle anlægsaktiver, hvor Midtjysk Brand & Redning har alle væsentlige
risici og fordele forbundet med ejendomsretten (finansiel leasing), registreres i anlægskartoteket og
indregnes til kostprisen. Kostprisen måles som den laveste af enten dagsværdien af det leasede aktiv
eller nutidsværdien af minimumsleasingydelserne med tillæg af omkostninger.
Dagsværdien er det beløb, som et aktiv forventes at kunne omsættes til ved en handel mellem
uafhængige parter.
Minimumsleasingydelserne svarer typisk til de fremtidige leasingydelser, som fællesskabet er forpligtet
til at betale i leasingperioden.
Finansielt leasede anlægsaktiver afskrives over den forventede levetid, der fastsættes efter typen af
aktiv.
Omsætningsaktiver – tilgodehavender
Indtægter modtaget og udgifter afholdt inden regnskabsårets udgang, men som vedrører efterfølgende
regnskabsår, er klassificeret som periodeafgrænsningspost under omsætningsaktiver – tilgodehavender.
Indtægter, som vedrører indeværende regnskabsår, men som først betales i det efterfølgende
regnskabsår, er klassificeret som kortfristet tilgodehavende.
Tilgodehavender indregnes somfællesskabets samlede nominelle tilgodehavende.
Likvider
Likvider omfatter indskud i pengeinstitutter, og indregnes i overensstemmelse indestående i
pengeinstitutter.
Egenkapital
Det er interessenternes intention, at fællesskabet skal hvile i sig selv, hvorfor årets resultat fra
fællesskabets forskellige aktiviteter alene tillægges/fradrages fællesskabets egenkapital for herigennem at holde regnskab med, at ejerne på sigt kun betaler for de omkostninger, som vedrører de
enkelte opgaver.

19

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS
BALANCEN fortsat
Langfristede gældsforpligtelser
Den kapitaliserede restleasingforpligtelse vedrørende finansielt leasede anlægsaktiver indregnes i
balancen som en gældsforpligtelse.
Indefrosne feriemidler måles til nominel værdi.
Kortfristet gæld
Kortfristet gæld til leverandører, kommuner m.v., optages med restgælden på balancetidspunktet.
Feriepengeforpligtelsen indgår ikke i fællesskabets regnskabsaflæggelse.

NOTER TIL DRIFTSREGNSKAB OG BALANCE
Der er udarbejdet noter til henholdsvis driftsregnskab og balance i det omfang, der er væsentlige
forhold, som bør belyses, og/eller ministeriet har stillet krav om noteoplysning/regnskabsbemærkning.
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Til Beredskabskommissionen for Midtjysk Brand & Redning
IDENTIFIKATION AF DET REVIDEREDE ÅRSREGNSKAB FOR 2019
Vi har revideret det af bestyrelsen/ledelsen udarbejdede årsregnskab for 2019.
Årsregnskabet viser følgende resultat, aktiver og egenkapital:
•
•
•
1.1

Resultat
Aktiver
Egenkapital

242 t.kr.
69.351 t.kr.
55.296 t.kr.

KONKLUSION PÅ REVISION AF ÅRSREGNSKABET FOR 2019

Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger af betydning for revisionspåtegningen.
Vores kommentarer vedrørende revisionen af årsregnskabet fremgår af afsnit 3.
Revisionens formål, planlægning og udførelse er uændret i forhold til tidligere. Vi henviser til vores revisionsaftale af 13. marts 2018.
Hvis beredskabskommissionen godkender årsregnskabet i den foreliggende form, og der ikke fremkommer yderligere oplysninger under behandlingen af årsregnskabet, vil vi forsyne det med en påtegning
uden forbehold og med fremhævelse af forhold:
Vi henleder opmærksomheden på, at Midtjysk Brand og Redning i overensstemmelse med kravene i bekendtgørelse om kommuners budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. har medtaget det af ledelsen
godkendte årsbudget for 2019 som sammenligningstal i årsregnskabet for 2019. Disse sammenligningstal har ikke været underlagt revision.
1.2

REVISIONENS BEMÆRKNINGER

1.2.1
Generelt
Revisionsbemærkninger, der skal behandles af bestyrelsen og fremsendes til tilsynsmyndigheden, er
anført under afsnit 1.2.2.
Vi har pligt til løbende at vurdere, om der skal skrives en revisionsbemærkning, hvis
• regnskabets poster ikke er i overensstemmelse med bestyrelsens beslutninger
• der er handlet i strid med gældende love og bestemmelser
• lovligheden af en post eller disposition anses for tvivlsom
• der ved gennemgang af de etablerede forretningsgange konstateres væsentlige mangler i kontrolmæssig henseende, idet revisionen samtidig kan fremsætte forslag til udbedring af konstaterede mangler
• foreskrevne forretningsgange i øvrigt ikke er fulgt
• udførelsen af bestyrelsens beslutninger ikke er varetaget på en økonomisk hensigtsmæssig
måde.
1.2.2
Revisionens bemærkninger til årsregnskabet
Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger.

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab, en danskejet revisions- og rådgivningsvirksomhed, er medlem af BDO International Limited - et UK-baseret selskab med begrænset hæftelse - og en del af det internationale BDO netværk bestående af uafhængige medlemsfirmaer.
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REDEGØRELSE FOR DEN UDFØRTE REVISION
2.1

RISIKOVURDERING OG REVISIONSSTRATEGI

Revisionen gennemføres med udgangspunkt i en af os udarbejdet revisionsstrategi.
Revisionsstrategien skal sikre, at revisionen fokuseres mod de væsentligste og mest risikofyldte forretningsmæssige og administrative områder af betydning for årsregnskabet.
Baseret på vores drøftelser med ledelsen og vores kendskab til aktiviteter og forhold i øvrigt har vi i
forbindelse med planlægningen og udførelsen af revisionen udvalgt relevante revisionshandlinger.
2.2

IT-ANVENDELSE

Midtjysk Brand & Redning anvender Silkeborg Kommunes økonomisystem og lønsystem, og er dermed
omfattet af IT-sikkerhedsrevisionen i Silkeborg Kommune, som ikke har givet anledning til bemærkninger ved vores seneste revision.
2.3
2.3.1

REGNSKABSFØRING OG INTERNE KONTROLLER
Generelt

Som en del af revisionen har vi undersøgt og vurderet, om rapporteringssystemer, forretningsgange og
interne kontroller fungerer forsvarligt. Formålet hermed er at påse, hvorvidt der forefindes korrekte,
troværdige og rettidige bogholderiregistreringer som grundlag for regnskabsaflæggelsen.
For at efterprøve dokumentationen for regnskabsføringens rigtighed har vi revideret et antal bogføringsbilag.
Det er vores vurdering, at de tilrettelagte og beskrevne forretningsgange samt interne kontroller henset til selskabets størrelse er indrettet på en god og hensigtsmæssig måde.
Der er tilrettelagt et fornuftigt ledelsestilsyn, og det er vores vurdering, at de forskellige procedurer og
forretningsgange løbende tilpasses organisationens udvikling.
2.3.2

Manglende funktionsadskillelse

Der er ikke etableret en fuldstændig funktionsadskillelse mellem disponerende, registrerende og kontrollerende funktioner i virksomheden. Dette forhold forøger risikoen for fejl som følge af tilsigtede
eller utilsigtede handlinger eller mangler.
Ledelsen har etableret interne kontroller til imødegåelse af disse risici. Dette sker blandt andet ved
budgetansvarliges ledelsestilsyn og ved at bilag betales og bogføres af en anden person end den, der
bestiller ydelsen.
2.3.3

Drøftelser med ledelsen om besvigelser

Under revisionen har vi forespurgt ledelsen om risikoen for besvigelser, og ledelsen har over for os oplyst, at der efter dennes vurdering ikke er særlig risiko for, at årsregnskabet kan indeholde væsentlig
fejlinformation som følge af besvigelser.
Ledelsen har endvidere oplyst, at den ikke har kendskab til besvigelser eller igangværende undersøgelser af formodede besvigelser.
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KOMMENTARER TIL ÅRSREGNSKABET
3.1

REGNSKABSOPGØRELSEN

Vi har foretaget kontrolarbejder med henblik på en vurdering af, om de indtægter, der tilkommer virksomheden, indgår i årsregnskabet og er optaget i overensstemmelse med den fastlagte regnskabspraksis.
Vi har analyseret resultatopgørelsen, undersøgt udvalgte konti og gennemgået bilag i det omfang, vi
har fundet det nødvendigt, bl.a. med henblik på at vurdere, hvorvidt omkostninger er korrekt indregnet i balancen.
Vi har foretaget stikprøvevis lønrevision med det formål at sikre, at procedurerne omkring indberetning
og udbetaling af løn fungerer betryggende. Lønrevision tager afsæt i en vurdering af de arbejdsgange
og interne kontroller, som har væsentlig betydning for løndannelsen. På baggrund af denne vurdering
har vi udvalgt en række lønsager til test af forretningsgangene.
Vi har påset, at lønninger, der er udbetalt til det personale, der forestår lønudbetalinger eller foretager edb-indberetninger, er korrekte.
Afregning, afstemning og lønoplysning af de ansattes A-indkomst, A-skat og andre udbetalte ydelser varetages af Silkeborg Kommune i henhold til administrationsaftalen.
Der udbetales ikke vederlag til Beredskabskommissionen.
3.2
3.2.1

BALANCEN
Balancens enkelte poster

Vi har undersøgt aktivernes tilstedeværelse, ejendomsretten og vurderingernes forsvarlighed. Det er
ligeledes kontrolleret, at de forpligtelser, der påhviler dem og som er revisionen bekendt, er kommet
korrekt til udtryk i årsregnskabet.
3.2.2

Anlægsaktiver

Vi har gennemgået anlægsaktiverne og vurderet, hvorvidt indregning og måling, herunder nettotilgangen, stemmer overens med den fastlagte regnskabspraksis, og herunder at aktiverne vurderes at være
til vedvarende brug.
Vi har stikprøvevis kontrolleret den fysiske tilstedeværelse af de i anlægskartoteket opførte aktiver
samt stikprøvevis kontrolleret årets til- og afgang.
Endelig har vi gennemgået afgangen og de foretagne afskrivninger og påset, at anlægsaktiverne afskrives i overensstemmelse med anvendt regnskabspraksis. De foretagne afskrivninger er efter vores vurdering tilstrækkelige til dækning af årets værdiforringelse, og vi anser vurderingen af anlægsaktiverne
som forsvarlig.
I forbindelse med dannelsen af Midtjysk Brand & Redning pr. 1. januar 2016 har ejerkommunerne overdraget ejendomme til fællesskabet. Ejerskiftet for de fra Viborg Kommune overdragne ejendomme er
fortsat ikke tinglyst, og Viborg Kommune står således fortsat tinglyst som ejer af ejendommene. Det
skal henstilles, at ejerskiftet snarest tinglyses.
3.2.3

Omsætningsaktiver

Omsætningsaktiverne består af tilgodehavender, periodeafgrænsningsposter og likvide beholdninger.
Den 12. december 2019 foretog vi et uanmeldt revisionsbesøg, hvor beholdningernes tilstedeværelse
konstateredes.
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Vi har påset, at mellemværender med pengeinstituttet er optaget til saldiene pr. 31. december og er
afstemt med pengeinstituttets noteringer. Vi har indhentet engagementsoversigt fra pengeinstituttet.
Vi har gennemgået forretningsgangen for afstemning af konti i pengeinstituttet. Forretningsgangen skal
bl.a. sikre, at der jævnligt foretages afstemning med pengeinstituttets noteringer i henhold til den
vedtagne forretningsgang. Det er påset, at de interne regler overholdes, og at afstemningerne er af
god kvalitet.
Vi har gennemgået debitorlisten og det er vores opfattelse, at debitormassen ikke indeholder væsentlige tabsrisici.
3.2.4

Gæld

Vi har gennemgået gæld og skyldige beløb samt påset, at alle væsentlige gældsposter er afstemt med
oplysninger fra kreditorerne.
Det er oplyst, at der er fakturaer på i alt 115.798 kr. ekskl. moms vedrørende installation af nyt varmestyringsanlæg, som ikke indgår i regnskabet. Årsagen hertil er uenigheder med leverandøren.
For skyldige beløb har vi gennemgået og vurderet grundlaget for de foretagne reservationer.
Vi har herudover stikprøvevist kontrolleret, om der er foretaget korrekt momsafløftning.
3.3

NOTER

Årsregnskabet indeholder de nødvendige noter i forhold til aflæggelse af årsregnskabet i henhold til
reglerne bekendtgørelse om Budget- og Regnskabssystemer for kommuner.
Vi har gennemgået noterne og anser disse for korrekte med henblik på at være en uddybning/supplement i forhold til driftsregnskabet og balancen.
3.4

PANTSÆTNINGER OG EVENTUALPOSTER

Vi har gennemgået pantsætninger og eventualposter, og vi har i den forbindelse modtaget en ledelseserklæring.
Gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.
3.5

FORSIKRINGSFORHOLD

Forsikringsforhold er normalt ikke omfattet af revisionen, men ledelsen har over for os oplyst, at de
vurderer, at der er tegnet forsikringer i et sådant omfang, at aktiver og driften skønnes rimeligt dækket i eventuelle skadesituationer.
3.6

BESTYRELSESPROTOKOL

Beredskabskommissionens beslutningsprotokol indtil mødet den 11. december 2019 har vi gennemgået
og påset, at beslutninger af økonomisk karakter er indarbejdet i regnskabet.
Endvidere er det påset, at de trufne beslutninger er gennemført inden for de givne forudsætninger.
Vi har påset, at revisionsberetning vedrørende sidste regnskabsår har været forelagt og er godkendt af
bestyrelsen.
3.7

LEDELSENS REGNSKABSERKLÆRING OG IKKE-KORRIGEREDE FEJL I ÅRSREGNSKABET

I forbindelse med revisionen af årsregnskabet har vi anmodet den daglige ledelse om at bekræfte en
række oplysninger inden for særlige vanskeligt reviderbare områder, eksempelvis eventualforpligtelser
og retssager samt regnskabsposter, hvortil der knytter sig særlig risiko eller usikkerhed.
Samtlige konstaterede fejl er rettet i årsregnskabet.
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JURIDISK-KRITISK REVISION OG LOVPLIGTIG FORVALTNINGSREVISION, JF. STANDARD FOR OFFENTLIG REVSION (SOR 6 OG 7)
Den lovpligtige revision omfatter ifølge Styrelsesloven både finansiel revision, juridisk-kritisk revision
og løbende forvaltningsrevision.
Forvaltningsrevisionen og den juridisk-kritiske revision er udført integreret og sideløbende med den finansielle revision på udvalgte lovmæssige og væsentlige områder.
Herunder skal fremhæves revision af forretningsgange og sagsrevision på løn- og personaleområdet.
I 2019 er området for myndigheders gebyropkrævning udvalgt til juridisk-kritisk revision, herunder om
fastsættelse af gebyret for tilslutning til og overvågning af brandtekniske installationer samt for udrykning til blinde alarmer følger bestemmelsen i beredskabsloven §23 stk. 3: Kommunalbestyrelsen fastsætter gebyrernes størrelse svarende til de faktiske omkostninger, som redningsberedskabet har i forbindelse med tilslutning til og overvågning af brandtekniske installationer samt ved udrykning til
blinde alarmer.
Revisionen er udført ved gennemgang af grundlaget for gebyrfastsættelsen og interview med afdelingsleder i administrationen.
Vi har gennemgået udvalgte udgifter vedrørende repræsentation og rejser. Ved kontrollen har vi påset,
at bilagene er påført oplysninger om formål og deltagere samt at udgifterne har et kommunalt formål.
Konklusion
Beredskabskommissionen har i 2016 besluttet, at gebyrerne for tilslutning til og overvågning af brandtekniske installationer samt for udrykning til blinde alarmer forhøjes med 200 kr. til forebyggelsestiltag
og prisfremskrives. Gebyrerne for 2018, 2019 og 2020 er ligeledes prisfremskrevet.
Der foreligger således ikke en beregning af om gebyrerne svarer til de faktiske omkostninger til opgaverne.
Det anbefales, at der udarbejdes en omkostningskalkulation, så det kan godtgøres om gebyrernes størrelse svarer til de faktiske omkostninger.
Det er vores vurdering, at udgifter til repræsentation og rejser overholder de kommunalretlige regler.
Vi anbefaler, at det fremadrettet sikres, at bilagene er påført deltagere samt formål og at den ledelsesmæssige godkendelse fremgår af bilaget.
RÅDGIVNINGS- OG ASSISTANCEOPGAVER
Siden afgivelsen af vores revisionsberetning af 4. marts 2019 har vi udført følgende opgaver:
•

Ydet regnskabsmæssig assistance med opstilling og udarbejdelse af årsregnskabet, herunder
diverse bogholderirettelser.
ØVRIGE OPLYSNINGER

6.1

HABILITET M.V.

Vi skal i forbindelse med revisionen erklære:
1. at vi opfylder lovgivningens habilitetsbestemmelser, og
2. at vi under revisionen har modtaget alle de oplysninger, vi har anmodet om.
Aarhus, den 2. marts 2020
BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab
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Søren Peter Nielsen
Statsautoriseret revisor

Silkeborg, den 2. marts 2020

Steen Vindum, formand

Ulrik Wilbek, næstformand

Niels Dueholm

Claus Nielsen

Lars Faarup

Harry E. Madsen

Jens Kaasgaard

Lone Gaisie (observatør)

Folmer Frederiksen (observatør)
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MIDTJYSK BRAND & REDNING
Til BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab
LEDELSENS REGNSKABSERKLÆRING FOR ÅRSREGNSKABET 2019
Denne regnskabserklæring er afgivet i forbindelse med revisionen af årsregnskabet for Midtjysk Brand &
Redning for 2019.
Vi er bekendt med vores ansvar for udarbejdelsen af årsregnskabet for Midtjysk Brand & Redning for
2019 samt ansvaret for, at Midtjysk Brand & Rednings regnskabs- og interne kontrolsystemer er tilrettelagt med henblik på at forebygge og opdage fejl, herunder bevidste fejl (besvigelser).
Vi har som grundlag for revisionen givet Dem de oplysninger, der er af betydning for bedømmelsen af
Midtjysk Brand & Rednings forhold, herunder forhold af betydning for regnskabsaflæggelsen. Til bekræftelse af, at vi har givet Dem alle relevante oplysninger til brug for gennemførelse af revisionen,
erklærer vi hermed efter bedste overbevisning følgende:
1. Årsregnskabet er retvisende og indeholder os bekendt samtlige de oplysninger, der er væsentlige ved bedømmelsen af Midtjysk Brand & Rednings finansielle resultat og stilling.
2. Årsregnskabet indeholder ikke væsentlige fejlinformationer eller udeladelser.
3. Jeg har stillet alt regnskabsmateriale og underliggende dokumentation samt alle referater af
kommunalbestyrelses- og udvalgsmøder til rådighed.
4. Der er ingen aktuelle eller mulige overtrædelser af lovgivningen, ud over hvad revisor er gjort
bekendt med, der har konsekvenser, der bør overvejes i forbindelse med udarbejdelsen af årsregnskabet.
5. Alle væsentlige aktiver, gældsposter og forpligtelser er medtaget og fremgår på rigtig måde af
regnskabet og i overensstemmelse med “Budget- og regnskabssystem for kommuner” samt
Midtjysk Brand & Rednings regnskabspraksis.
6. Alle beholdninger og tilgodehavender, der tilhører Midtjysk Brand & Redning på statusdagen, er
optaget i balancen. Der er ikke pantsatte aktiver eller aktiver behæftet med ejendomsforbehold ud over det i regnskabet anførte.
7. Vi har ikke mistanke om og har ikke konstateret, at der i regnskabsåret er forekommet besvigelser eller andre uregelmæssigheder. Risikoen for besvigelser vurderes på baggrund af de implementerede interne kontroller i regnskabssystemet som værende lav.
8. Der er i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskabet ikke konstateret besvigelser udover,
hvad revisor er gjort bekendt med.
9. Midtjysk Brand & Redning har ikke kautions-, garanti-, leasing- eller dermed beslægtede forpligtelser, der ikke er omtalt i årsregnskabet.
10. Der er ingen verserende retssager eller mulige retssager, erstatninger eller andre krav som væsentligt vil kunne påvirke bedømmelsen af Midtjysk Brand & Rednings økonomi, og som ikke er
medtaget som eventualforpligtelse.
11. Ledelsesberetningen indeholder alle relevante oplysninger.
12. Der er efter vores opfattelse ikke usædvanlige risici vedrørende uopfyldte kontrakter.
13. Der er efter vores opfattelse ikke indgået kontraktlige forpligtelser for anskaffelse af anlægsaktiver og lignende, der ikke fremgår af årsregnskabet.
14. Der har ikke været overtrædelse af noget myndighedspåbud eller krav, der kan have væsentlig
indvirkning på årsregnskabet.
15. Midtjysk Brand & Redning har tegnet de i henhold til lovgivningen krævede forsikringer, og
Midtjysk Brand & Rednings aktiver og aktiviteter anses for forsikringsdækket i fornødent omfang. Alternativt: Midtjysk Brand & Redning har valgt selvforsikring på udvalgte områder og har
i øvrigt tegnet de i henhold til lovgivningen krævede forsikringer. Midtjysk Brand & Rednings
aktiver og aktiviteter anses derfor for forsikringsdækket i fornødent omfang.

16. Midtjysk Brand & Redning har foretaget de nødvendige handlinger til sikring af, at Midtjysk
Brand & Redning inden for en rimelig frist kan opfylde sine forpligtelser, såfremt Midtjysk
Brand & Redning udsættes for tyveri af eller skade på it-udstyr, programmel eller egne data.
17. Der er imellem regnskabsafslutningen og underskriftsdatoen ikke fremkommet forhold eller
transaktioner med væsentlig indflydelse på Midtjysk Brand & Rednings økonomiske stilling,
hvortil der ikke allerede er taget hensyn i regnskabet.
18. I forbindelse med eventuel offentliggørelse af årsregnskabet på Midtjysk Brand & Rednings
hjemmeside bekræfter vi:
•

at den elektroniske præsentation af Midtjysk Brand & Rednings årsregnskab er vores
ansvar,

•

at det reviderede årsregnskab med tilhørende revisionspåtegning er den samme som
det årsregnskab med tilhørende revisionspåtegning, der præsenteres på Midtjysk
Brand & Rednings hjemmeside,

•

at vi klart har adskilt revideret regnskabsinformation fra ikke-revideret information.

Vi er i øvrigt ikke bekendt med forhold af betydning for årsregnskabet, som ikke allerede er kommet til
Deres kendskab.
Silkeborg, den 2. marts 2020

Steen Vindum
Formand Beredskabskommissionen

Klaus V.
Hebsgaard
Beredskabsdirektør
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Rammerne for forhandlingerne
• Grundlæggende sund økonomi og offentlige finanser.
• Mange ønsker til at øge udgifterne (velfærd, klima, tidlig pension for nogle
grupper, klima). Balance mellem forventninger og rammer?
• Den faseopdelte budgetlægning viste:
o
o

Fortsat stort behov for høj anlægsramme.
Stor usikkerhed om udligning gjorde det umuligt at komme i mål på skatten.

• Velfærdsprioriteringen aftalt i ØA20 – ny måde at samarbejde med staten om
udvikling af opgaveløsningen.
• Politiske udspil/ dagsordener op til forhandlingerne:
o
o
o
o
o
o
o

Sundhed
Udligningsreform
Velfærdslov
Evaluering af budgetloven
Nærhedsreform
Klimahandlingsplan
Ny fællesoffentlig digitaliseringsstrategi.
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Politiske nedslag i foråret – frem mod ØA21

Udligningsreform

Revision af
budgetlov

Barnets lov

Velfærdslov

Klimahandlingsplan

Nærhedsreform

Sundhed
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Revision af budgetloven

1. Større fleksibilitet i budgetloven mht. at overføre over-/underskud
2. Undtage ekstraordinære og store samfundsrelevante investeringer
3. Underskudsgrænse bør ændres fra -0,5 til -1,0 pct. af BNP
4. Udnytte EU-reglernes fleksibilitet
5. Budgetloven bør fremover evalueres med fast frekvens

Økonomiske
hovedudfordringer
1: Forventningerne til den kommunale
velfærd vil stige mere, end vi
(formentlig) får penge til at kunne
imødekomme
2: Demografi og sundhed

3: De specialiserede områder løber fra
normalområderne
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Råderummet i perioden 2019-2025
Mia 2020-kr.
35
Finanspolitisk råderum i alt

Fuldt demografisk træk
31,1

30
25

24,9

Demografisk træk
18,7

20

15,9
12,5

12,5

15

28
9,1

10

5
0

6,2
2,8

5,7

21,5

16,25

7,5
2

2021

2022

2023

2024

Anm.: Figuren viser det akkumulerede demografiske træk hhv. med (det fulde træk) og uden velstandskorrektion. Det finanspolitiske
råderum angiver den mulige akkumulerede vækst i det offentlige forbrug, givet at der i 2025 er strukturel balance. Råderummet er
opgjort inkl. midler prioriteret til offentligt forbrug i Forsvarsforliget 2018. Der er her tale om udgifter på 0,5 mia. kr. i 2021 stigende til
1,75 mia. kr. i 2025
Kilde: KL pba. Finansudvalget 22018-19 (2. samling) aktstk. 162 § 7 spørgsmål 8

2025
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Udviklingen i den strukturelle saldo
Pct. af BNP
4
Strukturel saldo
3
2
1
0
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-2
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2030

2035

2040

2045

Kilde: Finansministeriet: Opdateret 2025-forløb: Grundlag for udgiftslofter 2023

2050

2055

2060

2065

Den demografiske udvikling
190
175

Indeks 2007 = 100

DET POLITISKE OG ØKONOMISKE BAGTÆPPE FREM MOD
ØKONONOMIFORHANDLINGERNE

POLITISK VÆRKTØJSKASSE

0 til 5 årige
6 til 16 årige

160
17 til 64 årige
145

Ændringer fra 2020 til 2030
0-5 årige
61.360 (16,7 pct.)
6-16 årige

-24.165 (-3,3 pct.)

17-64 årige

-1.245 (0,0 pct)

65-79 årige

53.591 (6,1 pct.)

80+ årige

153.306 (56,6 pct.)

65 til 79 årige
130
80+ årige
115
100
85

Udvikling i sundhedsfaglige medarbejdere i
kommunerne 2007 til 2019 (medio)
200
180

Indeks 2007 = 100
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160
140
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100
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2007

2008*

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018 2019***

Ergo- og fysioterapeuter

Sygeplejersker

Sundhedsplejersker

Sosu-assistenter**

Sundhedsfaglige i alt

Alle ansatte (ekskl. Sundhedsfaglige), kommuner

Anm. *: 2008 er beregnet på pba. 3 kvartaler, pga. strejken i maj. **: er inkl. Sosu-assistenter ansat på
regional overenskomst, men i kommunerne. ***: Indeholder årets første 2 kvartaler.
Kilde: KRL
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De ældste koster mest i den kommunale sektor
Gennemsnitsudgift pr. borger fordelt på ydelser/sektorer, 2017

1.000 kr.
250

200

Plejeboliger
Hjemmesygepleje

150

Praktisk hjælp
Personlig pleje

100

Speciallæge mv.
Alment prak. læge

50
Ambulante
hospitalsbesøg
0
0-9 år 10-19 år20-29 år30-39 år40-49 år50-59 år60-69 år70-79 år80-89 år 90+ år

DET POLITISKE OG ØKONOMISKE BAGTÆPPE FREM MOD
ØKONONOMIFORHANDLINGERNE

POLITISK VÆRKTØJSKASSE

Udvikling i antal 80+ årige med kroniske
sygdomme siden 2000
Knogleskørhed

KOL

Type 2-diabetes

Demens

Leddegigt
0

10.000

20.000

30.000
2000

Kilde: Register for udvalgte kroniske sygdomme, esundhed.dk.

2018

40.000

50.000

60.000
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Diagnoser blandt børn og unge
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Stigningen i andel børn med psykiatriske
diagnoser i kommunerne

Note: Andel af børn og unge på 0-17 år i kommunerne pr. 1/1 2012 og 2019, som har fået en psykiatrisk diagnose tidligere.
Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata fra Danmarks Statistik og Sundhedsdatastyrelsen.
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• Som svar på udgiftspresset har KL i 2019 gennemført et partnerskabsprojekt om
styring på voksenområdet i samarbejde med 30 kommuner
• Projektet har afdækket de bagvedliggende årsager til udgiftspresset

Aktivitetsudvikling på botilbud og socialpædagogisk støtte (bostøtte)

Udvikling i antal helårsmodtagere hhv. med og uden en psykiatrisk
diagnose (2015 = indeks 100)
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Antal hel årsmodtagere
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Stigende aktivitet på det specialiserede voksenområde

37.525

38.225

39.425

105

+1.000 personer

100

0

Bostøtte

2015
2016
2017
Botilbudslignende tilbud
Midlertidige botilbud

2018
Længerevarende botilbud

95
2015

2016

Uden psykiatrisk diagnose
Note: Egne beregninger på data Danmarks Statistik. Data fra 37 kommuner opskrevet til landsplan.

2017

2018

Med psykiatrisk diagnose
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Segregering i folkeskolen – samme tendens
Segregeringsgrad 2014/15 - 2018/19, pct.

Fremskrivning af udviklingen i segregeringsgrad til 2025/26
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5,0
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4,5
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4,77

4,6
Segregeringsgrad, hvis udviklingen bremses, men stigning pga. kraftig stigning i
indskoling
Segregeringsgrad, hvis udviklingen fortsætte med samme takst

4,4
2014/15

2015/16

2016/17

2017/18

2018/19

Faktiske udvikling
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KL’ s udspil til klimatilpasning
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Hovedtemaer
for forhandlingerne
Behov for rimelig
anlægsramme

Gode rammer til at sikre
udsatte børn og unge et godt
fodfæste for i deres videre
voksenliv, herunder
anbringelsesområdet

Kvalitet på
dagtilbudsområdet –
minimumsnormeringer og
en fornyet kvalitetsdebat på
området

Specialundervisning,
herunder opfølgning
på inklusionseftersyn
Brug for en plan for det nære
sundhedsvæsen, herunder en
planlagt og finansieret omlægning af
opgaver fra sygehuse til kommuner
og almen praksis

Behov for ændrede regler
vedr. klimatilpasning

Styrket psykiatri – både
behandlingspsykiatrien,
socialpsykiatrien og
sammenhængen mellem de to

Ny retning på socialområdet, hvor alle
parter tager et medansvar for at sikre
overensstemmelse mellem borgernes
forventninger til velfærden og de rammer,
kommunerne har til at levere velfærd for

Gode rammer for
beskæftigelsesindsatsen –
overensstemmelse mellem
rammer og intentioner
Forhandlinger
om ØA21

Nærhedsreform og
brug for fælles drøftelse
af nærhed, kvalitet og
afbureaukratisering.

Udviklingen i kommunernes serviceudgifter
275,0
270,0

Mia. kr. (20-niveau)
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Udvikling i kommunernes likviditet
Likviditet opgjort efter kassekreditreglen 2010-2019

49
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Antal kommuner

Antal kommuner med lav likviditet

Kommuner med lav KKR-likviditet pr. indb. 2007-2019
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DEN LOKALE OG
FÆLLESKOMMUNALE
POLITISKE PROCES FØR OG
EFTER ØKONOMIAFTALE

DEN POLITISKE PROCES FØR OG EFTER ØKONOMIAFTALE
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Hvad er aftalesystemet?
Aftalesystemet indebærer, at der forhandles og indgås aftaler mellem
regeringen og KL om den samlede økonomi i kommunerne samt en række
øvrige temaer.
Omdrejningspunktet er de årlige økonomiaftaler, der indgås i juni for det
efterfølgende budgetår
Formålet er at kombinere lokale hensyn til frihed og fleksibilitet med
overordnede hensyn til den samlede udgiftsstyring.
Aftalesystemet er en måde at undgå udbredt detailstyring
Økonomiaftalerne:
- Fastlægger niveauet for den samlede aktivitet i det efterfølgende budgetår
og finansieringen af dette niveau
- Indeholder også aftaler og hensigtserklæringer omkring en række andre
temaer med betydning for den overordnede økonomi eller økonomistyring
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Hvilken værdi har aftalesystemet?
For kommunerne?
- Sikrer kommunerne indflydelse på egen situation - både på
økonomi og på udvikling af velfærdsområderne
- Forhandlingssystemet med kollektiv aftaleoverholdelse giver
store friheder for den enkelte kommune i tilrettelæggelse af
opgaveløsningen
- Alternativet er bindende normer for den enkelte kommune på
specifikke opgaveområder – hverken effektivt eller billigt

Og for regeringen?
- Aftaler giver mulighed for effektiv styring af den offentlige
økonomi og politikudvikling uden at skulle detailregulere.
- Ansvaret for de konkrete prioriteringer placeres hos lokalpolitikere
med lokalkendskab og demokratisk legitimitet.
- Løsninger baseret på nationale standarder er langt dyrere end
løsninger tilpasset de lokale behov.
- Aftalesystemet er særligt attraktivt for mindretalsregeringer, som
skal hente sit flertal fra sag til sag.
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Det økonomiske princip i aftalesystemet
Det bærende princip i de årlige økonomiaftaler er:
•

Kommunernes samlede udgifter og indtægter skal balancere
→ alle kommunale udgifter og indtægter opgøres i forbindelse med en økonomaftale

•

Det indebærer fx:
→ en øget serviceramme (øgede udgifter) giver et højere bloktilskud
→ øgede skatteindtægter giver et lavere bloktilskud

•

Når kommunerne pålægges en ny opgave, følger der bloktilskud med (det udvidede
totalbalanceprincip også kaldet (DUT))
→ bloktilskud som følge af DUT er ikke øremærket, indgår i den generelle prioritering
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Samspillet mellem KL og kommunerne

1. Det er vigtigt for KL at være så tæt på kommunernes udfordringer
og problemstillinger som muligt
2. KL får størst gennemslagskraft i forhandlingerne med regeringen,
når KL og kommunerne taler med én stemme
3. KL og kommunernes troværdighed i forhandlingerne afhænger af,
at vi kan overholde de aftaler, vi indgår
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Den kommunale budgetlægning i samspil
med borgere og landets øvrige kommuner

Dialog med
borgerne om
skat, service

Den
kommunale
budgetlægning

Den fælleskommunale
budgetproces

Rammer fra for budgettet

Forhandling
-er mellem
KL og
regeringen
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Den lokale og den fælleskommunale proces
Drøftelse af lokale og fælleskommunale krav og prioriteringer
Januar

December

Februar

November
Marts
Oktober
April
September
Maj
August
Fra aftale til budget –
lokalt og fælleskommunalt

Juni
Juli
Aftale

Politiske forhandlinger
mellem KL og regeringen
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Den lokale og den fælleskommunale proces
Den enkelte kommune

Politiske temadrøftelser mv.
om mål for det kommende års
budget

Arbejde
med det
tekniske
budget

Fælleskommunalt

Drøftelse af lokale og fælleskommunale krav og prioriteringer

Januar
KØF
+Borgmestermøde efter KØF

Forslag om
temadrøftelse i KB og
opfordring til at
indsende input til
forhandlingerne til KL

– optakt til forhandlingerne

Drøftelser i KL’s bestyrelse om
rammer og hovedtemaer for
forhandlingerne

Februar

Kommunalpolitisk Marts
topmøde

April
Repræsentantskabsmøde
Borgmestermøde

Maj

Juni
Aftale
Information til kommuner

KL’s bestyrelse

Drøftelser i KL’s bestyrelse om
forhandlingsoplæg og prioriteret
forhandlingsoplæg, herunder med
input fra temadrøftelser i
kommunerne

Politiske forhandlinger
mellem KL og regeringen
Politiske
forhandlingsmøder
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Den lokale og fælleskommunale proces
Drøftelse af lokale og fælleskommunale krav og prioriteringer
Januar

December

Februar

November
Marts
Oktober
April
September
Maj
August
Fra aftale til budget –
lokalt og fælleskommunalt

Juni
Juli
Aftale

Politiske forhandlinger
mellem KL og regeringen
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Den lokale og den fælleskommunale proces – fra aftale til budget
Den enkelte kommune

Fælleskommunalt

Budgettet
implementeres

December
Finanslov

November
Kommunerne
vedtager
budgetter

Oktober
Borgmestermøde

Kommunale
budgetforhandlinger

September

KL indsamler løbende
forventede budgettal

Borgmestermøde

August
KL udsender teknisk ramme

Fra aftale til budget –
lokalt og fælleskommunalt

Juli
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Fra aftale til budget – den faseopdelte budgetlægning (I)
Hvordan kan det i praksis håndteres, at man i den enkelte kommune
både har et ansvar i forhold til kommunen og i forhold til den
samlede kommunale sektor?

Den faseopdelte budgetlægning:
• En forpligtende samarbejdsproces mellem kommunerne
mhp. at overholde økonomiaftalens økonomiske rammer
• Indebærer, at kommunerne gradvist tilpasser deres
budgetter under hensyntagen til en landsprognose

DEN POLITISKE PROCES FØR OG EFTER ØKONOMIAFTALE

POLITISK VÆRKTØJSKASSE

Fra aftale til budget – den faseopdelte budgetlægning (II)
Formål med den faseopdelte budgetlægning
• At sikre frihed i den lokale budgetproces samtidig med, at
de samlede rammer overholdes
Opmærksomhedspunkter i den faseopdelte
budgetlægning
• At der ikke indgås bindende budgetforlig tidligt i processen,
men at handlemulighederne holdes åbne, indtil det i
fællesskab er sikret, at budgetterne stemmer med de aftalte
rammer for henholdsvis service, anlæg og skat

DEN POLITISKE PROCES FØR OG EFTER ØKONOMIAFTALE

POLITISK VÆRKTØJSKASSE

Fra aftale til budget – den faseopdelte budgetlægning (II)

Borgmestermøder
• Omdrejningspunktet for den faseopdelte budgetlægning
• Borgmestrene repræsenterer kommunen og er bindeled
mellem den lokale og den fælleskommunale proces
• Fælles interesse i at overholde aftalen
• Processen bliver understøttet rent teknisk med
vejledende måltal for service, mens supplerende nøgletal
understøtter drøftelserne vedrørende anlæg og skat

•

•

•

Kommunernes serviceramme har siden
2009 været omfattet af sanktioner i
tilfælde af overskridelse. Det samme gør
sig gældende for anlæg siden 2017
Kommunerne har siden 2009 i alle tilfælde
overholdt den aftalte serviceramme i de
samlede budgetter
Kommunerne har siden 2017 overholdt de
samlede rammer for service og anlæg
under ét
I de senere år er udfordringen fra starten
af den faseopdelte budgetlægning vokset
betydelig

1,5
1,3

1,0

Mia. kr.

•

Den faseopdelte budgetlægning blev
indført med budgetlægningen for 2009

0,5

0,6

0,4

0,0
-0,5
-1,0

-0,9

-1,1

-1,0

-0,1

0,0

-0,3

-0,1

-1,5
1. indberetning 2. indberetning 3. indberetning 4. indberetning

Service

Efter 4.
Indberetning

Anlæg

3,5
3,0
2,5

2,8

2,0

Mia. kr.

•

Faseopdelt budgetlægning
buget 2020

Udfordringen har været betydelig i de senere år

Forventninger til budget i
første indberetning til KL

DEN POLITISKE PROCES FØR OG EFTER ØKONOMIAFTALE
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ÅRSHJUL FOR ØKONOMISKE MÆRKEDAGE

Årshjul for økonomiske mærkedage
For kommunerne findes en række ”økonomiske mærkedage”, hvor vigtig information til brug for
både budget og budgetopfølgning offentliggøres og hvor den kommunale økonomi reguleres

Politiske aftaler

Information fra KL

Tekniske reguleringer

Offentliggørelser og frister fra
ministerier

• De to politiske aftaler med størst betydning for kommunerne er aftalerne om
kommunernes økonomi samt finansloven. Herudover indgås løbende aftaler
mellem regeringen og KL samt mellem regeringen og de øvrige partier i
Folketinget

• KL udarbejder året rundt løbende informationsmateriale til kommunerne. Ift.
økonomi er to eksempler med væsentlig betydning KL’s budgetvejledning og KL’s
skatte- og tilskudsmodel.

• Flere gange årligt reguleres den kommunale økonomi som er fastlagt i
forbindelse med de årlige økonomiforhandlinger. Eksempler kan være
midtvejsreguleringen af den samlede økonomi, samt efterreguleringer af
beskæftigelsestilskuddet og den kommunale medfinansiering af
sundhedsområdet (KMF)
• Året rundt offentliggør ministerier (primært Økonomi- og Indenrigsministeriet)
materiale omkring kommunernes økonomi, ligesom en række frister for
ansøgning af økonomiske midler meldes ud. Eksempler kan være Tilskud og
udligning for kommuner (tilskudsbogen) samt frister vedrørende ansøgning om
særtilskud, lånedispensation mv.

POLITISK VÆRKTØJSKASSE

Januar

ÅRSHJUL FOR ØKONOMISKE MÆRKEDAGE

Årshjul – finansiering i budgetåret

Finanslov

BV-skrivelser
KL’s tilskudsmodel
Prognose for beskæftigelsestilskud

Oktober
April

KL’s tilskudsmodel

Juli

Prognose for beskæftigelsestilskud

Økonomaftale

Efterregulering KMF

Frister og udmelding:
Særtilskud
Lån til anlæg

KL’s tilskudsmodel
Tilskudsudmelding

BV-skrivelser

POLITISK VÆRKTØJSKASSE

Finansloven fastlægger:
• Det samlede budget for stat, regioner
og kommuner
• 4 årige udgiftslofter
• Delaftaler med potentiel betydning
for kommunerne

Januar

ÅRSHJUL FOR ØKONOMISKE MÆRKEDAGE

Årshjul – Politiske aftaler og udmelding af ministerier

Finanslov
Oktober
April

Frister og udmelding:
Særtilskud
Lån til anlæg

Juli

Ansøgningsfrist og udmelding:
• Særtilskud (§16, §17 og §19)
• Lånedispensation vedr. anlæg
• Evt. lånepulje vedr. lav likviditet
• Tilsagn om overførselsadgang af
lån

I økonomiaftalen fastlægges den samlede
økonomi for det kommende år:
• Serviceramme
• Anlægsramme
• Rammer for evt. skatteændringer
• Niveau for overførsler, KMF mv.
• Bloktilskuddets størrelse
• Samlet finansiering, herunder evt. tilskud

Økonomaftale
Tilskudsudmelding
Økonomi- og Indenrigsministeriet udmelder:
• Det samlede finansieringsgrundlag på kommuneniveau,
herunder beløb for de enkelte elementer i udligningen
• Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag

POLITISK VÆRKTØJSKASSE

•

Januar

ÅRSHJUL FOR ØKONOMISKE MÆRKEDAGE

Årshjul – KL’s budgetvejledningsskrivelser
BV-skrivelser
•
•
•
•

Forudsætninger om pris- og lønudvikling,
skatteindtægter, overførselsudgifter mv.
Beskrivelse af både indhold og økonomi på ny
lovgivning med relevans for kommunerne (DUT)
Præsentation af store politiske udspil
Analyse af udgiftsudviklingen på de store
sektorområder
Inspiration vedrørende styring af økonomien

Oktober
April
•
•

Juli

•

BV-skrivelser

•
•
•

”Oversættelse” af økonomiaftale
Forudsætninger om pris- og lønudvikling,
skatteindtægter, overførselsudgifter mv.
Beskrivelse af både indhold og økonomi på det fulde
lovprogram (DUT)
Præsentation af store politiske udspil
Analyse af udgiftsudviklingen på de store
sektorområder
Inspiration vedrørende styring af økonomien

POLITISK VÆRKTØJSKASSE

Januar

ÅRSHJUL FOR ØKONOMISKE MÆRKEDAGE

Årshjul – KL’s tilskudsmodel
•

KL’s tilskudsmodel

Oktober
April

•
•

Opdateret skøn for udgiftsrammer, pris- og lønudvikling
skatteindtægter samt overførselsudgifter i år 1 til 4
Opdatering af folketal
”Fald i folketal” samt udlændingeudligningen opdateteres

•

Opdatering af udvalgte sociale kriterier i udligningen

•
•
•
•

Fuld opdatering af alle kriterier i udligningen
Fuld tilpasning til økonomien i aftalen
Tilpasning af overslagsår
Data til vurdering af statsgaranti vs. selvbudgettering

KL’s tilskudsmodel

•
•

Juli

KL’s tilskudsmodel

KL’s tilskudsmodel

Nye skøn for skatteindtægter samt pris- og lønudvikling
Nye data til vurdering af statsgaranti vs. selvbudgettering

POLITISK VÆRKTØJSKASSE

ÅRSHJUL FOR ØKONOMISKE MÆRKEDAGE

Typiske årsager til ændret finansiering
Økonomiske forudsætninger i aftale:
• Servicerammen
• Anlægsrammen
• Forudsat niveau for overførselsudgifter
• Niveauet for skatteindtægter
• Ændret forudsætning vedr. pris- og
lønudviklingen

Tekniske forudsætninger:
• Opdatering af sociale kriterier
i udligningen
• Opdatering af demografiske
kriterier i udligningen
• Opdatering af folketal

Finanslovsaftaler:
• Fx puljer med virkning for kommunerne

Påvirker størrelsen af
bloktilskuddet

Påvirker fordelingen af
bloktilskuddet
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BUDGETLOVENS ABC

Baggrunden for budgetloven

Henstilling fra EU om at reducere det
strukturelle underskud i 2011-2013

Markant højere vækst i det offentlige
forbrug end aftalt

Ønske om at genskabe tilliden til
dansk økonomi efter krisen

§

POLITISK VÆRKTØJSKASSE

BUDGETLOVENS ABC

Budgetlovens tilblivelse
April 2008
Regeringen fremsætter forslag om
lovpakke indeholdende:
• Sanktion på serviceudgifter i
regnskabet 2008
• Sanktion på serviceudgifter i budget
2009.
• Sanktion på bruttoanlæg i budget
2009.
• Sanktion på kommunernes
skatteudskrivning i 2009.

2008

2009

Juni 2009
ØA2010 indeholder budgetsanktion
for kommunernes serviceudgifter.
Det betingede balancetilskud udgør
1 mia. kr.

Juni 2010
EU-henstilling om at
reducere det strukturelle
underskud med ¼ pct.
årligt i 2011-2014

April 2011
Regeringen præsenterer
sit udspil ”Bedre
udgiftsstyring –
Udgiftslofter for stat,
kommuner og regioner”

2010

Juni 2010
ØA2011 indeholder både en budgetog en regnskabssanktion for
serviceudgifter.
Det betingede balancetilskud
opjusteres fra 1 mia. kr. til 3 mia. kr.
Regnskabssanktion har et individuelt
element på 60 pct. og et kollektivt
element på 40 pct.

2011

Marts 2012
Regeringen
(Socialdemokraterne, SF
og De Radikale), Venstre
og Det Konservative
Folkeparti indgår aftale
om budgetlov
indeholdende blandt
andet 4-årige
udgiftslofter for de
enkelte sektorer.

2012

Juni 2011
ØA2012 indeholder både en
budget- og en regnskabssanktion
for kommunernes
serviceudgifter. Det betingede
balancetilskud er 3 mia. kr.

12. Juni 2012
Budgetloven
vedtages af
Folketinget

POLITISK VÆRKTØJSKASSE

Budgetlovens hovedelementer
BUDGETLOVENS ABC

Stat
4 årige udgiftslofter

Regioner
Kommuner

§

Budgetloven
Service
Sanktioner

Anlæg
Skat

POLITISK VÆRKTØJSKASSE

BUDGETLOVENS ABC

De 4 årige udgiftslofter
•

Udgiftslofterne udgør en øvre grænse for forbrug

•

Udgiftslofterne vedtages i forbindelse med
finansloven

•

I forbindelse med finansloven for 2019 blev
kommunernes udgiftslofter for 2019, 2020 og
2021 justeret, mens udgiftsloftet for 2022 ved
vedtaget for første gang

Stat, regioner og kommuner har hver sit udgiftsloft

Staten har reserve til at forhandle med
•

Budgetloven fastlægger ikke størrelsen af
udgiftsloftet. Loven fastlægger alene, at den
offentlige økonomi er underlagt udgiftslofter

•

I forbindelse med de årlige økonomiforhandlinger
mellem stat, regioner og kommuner kan udgifter
flyttes mellem de tre lofter. Her fastlægges det
kommunale udgiftsloft (servicerammen)

POLITISK VÆRKTØJSKASSE

BUDGETLOVENS ABC

Budgetlovens sanktionsmuligheder
Kommunernes serviceudgifter

Kommunernes anlægsudgifter

Budgetsanktion:
• 3 mia. kr. af bloktilskuddet er betinget af,
at kommunerne overholder den aftalte
serviceramme, når budgetterne lægges.
• En evt. sanktion er kollektiv

Budgetsanktion:
• 1 mia. kr. af bloktilskuddet er betinget af, at
kommunerne overholder den aftalte anlægsramme
i budgetterne.
• Sanktionen er kollektiv

Regnskabssanktion:
• Kommunerne sanktioneres krone for
krone ved overskridelse af budgetterne
for kommunerne under ét.
• Regnskabssanktionen har et individuelt
element (60 pct.), som fordeles
forholdsmæssigt blandt kommuner med
en overskridelse af budgettet og et
kollektivt element (40 pct.) som betales
af kommunerne under ét.

Kommunernes skatteindtægter
•
•
•

•

I en årrække har det været en forudsætning, at
kommunerne under ét holder skatten i ro
Øges den kommunale skat sanktioneres
kommunerne krone for krone
I år 1 betaler de kommuner, der øger skatten 75
pct. af sanktionen. De følgende år 50 pct., 50 pct.
og 25 pct.
Resten betaler kollektivet

POLITISK VÆRKTØJSKASSE

Hvilke år har kommunerne være underlagt
sanktionsmekanismer?

BUDGETLOVENS ABC

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Service

X

- budget
- regnskab

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Anlæg

X

- budget

X

- regnskab
Skat
- sanktion

X

- ramme til
forhøjelse

750

X

X

X

500

300

X

X

X

X

X
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Sanktionernes historik
Serviceudgifter

Anlægsudgifter

Skatteindtægter

•

Der er endnu ikke
udmøntet en sanktion
overfor kommunernes
serviceudgifter

•

Der er endnu ikke
udmøntet en sanktion
overfor kommunernes
anlægsudgifter

•

Kommunerne har øget
skatten over det aftalte
niveau i 2008-2013 samt
2016, 2018, 2019 samt 2020

•

Kommunernes samlede
budgetter har siden 2009
(første år for den
faseopdelte
budgetlægning) holdt sig
indenfor servicerammen

•

Kommunerne har i både
2017, 2018 og 2019 lagt
budgetter over
anlægsrammen

•

Alene i 2010, 2013, 2016,
2018, 2019 og 2020 er
sanktioner udmøntet

•

I 2008, 2009, 2011 og 2012
blev skattestigninger over
det aftalte accepteret af
regeringen

•

Skattestigninger i 2016,
2018, 2019 og 2020 var hhv.
7, 82, 69 og 293 mio. kr.

•

Kommunerne har alene
overskredet budgetterne i
2007, 2009 og 2010, hvor
der ikke var sanktion på
regnskabet

•

Budgetsanktion på anlæg
er ikke blevet udmøntet
med henvisning til, at
kommunerne for service og
anlæg under ét har
overholdt de samlede
økonomiske rammer

BUDGETLOVENS ABC

POLITISK VÆRKTØJSKASSE

KL’s delegeretmøde
2019
”I forbindelse med den forestående
evaluering af budgetloven i Folketinget
opfordrer KL’s delegeretmøde
regeringen til at gennemføre en række
ændringer af budgetloven, som vil
styrke kommunernes mulighed for
langsigtet planlægning af drifts- og
anlægsopgaver med henblik på at sikre
den bedst mulige service for
borgerne…..”

POLITISK VÆRKTØJSKASSE

BUDGETLOVENS ABC

Marts 2019: Opfordring til regeringen om at
gennemføre en række ændringer af
budgetloven på KL’s delegeretmøde.
Januar 2020: KL lancerer fem forslag til
ændringer af budgetloven
1. Et flerårigt perspektiv med mulighed for at
overføre over- og underskud mellem
årene indenfor en vis udsvingsmargin
2. Underskudsgrænsen bør ændres fra -0,5
til -1,0 pct. af BNP
3. Undtage ekstraordinære og store
samfundsrelevante investeringer
4. EU-reglernes fleksibilitet bør udnyttes
5. Budgetloven bør fremover evalueres med
en fast frekvens, fx hvert femte år
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Forbrug - drift og anlæg 2020 (pr. 29.02.20). I hele 1.000 kr.
Opr. Budget 2020

Korr. Budget 2020

Restkorrigeret
budget 2020
Forbrugsprocent
(Korrigeret budget- 2020 (forbrug/korr.
forbrug)
budget)

Forbrug 2020

Restbudget 2020
(oprindeligt budgetforbrug)

Forbrugsprocent
2020
(forbrug/oprindeligt
budget)

DRIFT
11 Ældreboliger
12 Kommunale ejendomme
14 Centralfunktioner
15 Fælles formål
16 Tværgående aktiviteter
24 Kollektiv trafik
25 Veje
28 Entreprenøropgaver
34 Kultur og Fritid
41 Skoler
43 Dagpleje og daginstitutioner
44 Socialtilsyn Midt
45 Børn og unge med særlige behov
47 Handicap - sociale overførsler
53 Socialområdet
61 Arbejdsmarked - serviceudgifter
66 Arbejdsmarked - overførselsudgifter
67 Sociale overførsler
69 Arbejdmarked - institutioner
73 Sundhed og ældre
76 Aktivitetsbestemt medfinansiering
78 Fritvalgsområdet
81 Natur og miljø
Driftsudgifter i alt

-23.466
207.974
441.432
53.140
175.983
43.453
88.032
0
146.590
937.557
402.067
0
197.502
15.691
436.704
30.925
111.728
1.199.801
0
845.848
333.879
0
9.475
5.654.315

-23.466
207.574
443.432
53.140
174.323
43.453
88.032
0
146.590
937.557
402.067
0
197.502
15.691
436.704
30.925
111.728
1.199.801
0
845.848
333.879
0
9.475
5.654.255

20.300
40.000
151.700
25.934
66.450
31.716
62.200
0
26.800
3.400
428.500

32.198
41.660
200.401
16.933
79.450
36.616
73.300
0
31.750
5.000
517.308

-8.460
37.596
93.085
12.878
7.177
13.842
4.409
9.097
30.328
137.672
60.696
-21.120
31.182
2.522
55.862
2.790
8.718
194.330
7.244
102.278
11.965
28.525
-708
821.908

-15.006
169.978
350.347
40.262
167.146
29.611
83.623
-9.097
116.262
799.885
341.371
21.120
166.320
13.169
380.842
28.135
103.010
1.005.471
-7.244
743.570
321.914
-28.525
10.183
4.832.347

36%
18%
21%
24%
4%
32%
5%
21%
15%
15%
16%
16%
13%
9%
8%
16%
12%
4%
-7%
15%

-15.006
170.378
348.347
40.262
168.806
29.611
83.623
-9.097
116.262
799.885
341.371
21.120
166.320
13.169
380.842
28.135
103.010
1.005.471
-7.244
743.570
321.914
-28.525
10.183
4.832.407

36%
18%
21%
24%
4%
32%
5%
21%
15%
15%
16%
16%
13%
8%
16%
12%
4%
-7%
15%

ANLÆG
12 Kommunale ejendomme
16 Tværgående aktiviteter
25 Veje
29 Planlægning og Byggemodning
34 Kultur og Fritid
41 Skoler
43 Dagpleje og daginstitutioner
53 Socialområdet
73 Sundhed og ældre
81 Natur og miljø
Anlægsudgifter i alt

-871
162
6.637
-5.326
3.385
6.409
3.798
1.800
138
-985
15.148

33.069
41.498
193.764
22.259
76.065
30.207
69.502
-1.800
31.612
5.985
502.160

-3%
0%
3%
-31%
4%
18%
5%
0%
-20%
3%

21.171
39.838
145.063
31.260
63.065
25.307
58.402
-1.800
26.662
4.385
413.352

-4%
0%
4%
-21%
5%
20%
6%
1%
-29%
4%
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Likviditet 2019 og 2020 opgjort efter kassekreditreglen (gns. for de
sidste 12 måneder). Mio. kr.
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