Skoleudvalget

Punkt 3.

Godkendelse af ekstrabevilling til eliteidrætsklasserne på Sønderbroskolen i skoleåret
2019/20
2019-030938
Skoleforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget godkender,
at eliteidrætsklasserne på Sønderbroskolen tildeles en ekstrabevilling til 7. klasse svarende til 0,51
lærerstilling i skoleåret 2019/2020
at eventuelt fremtidige ekstratildelinger bevilges administrativt af forvaltningen.

Beslutning:
Godkendt.
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Sagsbeskrivelse

Aalborg Kommune tilbyder, at talentfulde idrætsudøvere på 7.-9. årgang kan kombinere den obligatoriske
skolegang med et idrætsmæssigt fokus, hvor eleverne kan udvikle sig inden for deres idrætsgren og med
forståelse for den mængde tid, der bruges på idrætten. I en idrætsklasse har eleverne de samme
obligatoriske fag som andre folkeskoleelever på årgangen. Det særlige er, at skoleskemaet ud over den
obligatoriske idrætsundervisning rummer morgentræning to gange om ugen.
Idrætsklasserne i Aalborg Kommune er tilknyttet Sønderbroskolen.
Eleverne optages i idrætsklasserne efter ansøgning og en idrætsmæssig vurdering, der foretages af
EliteSport Aalborg.
Der er til skoleåret 2019/2020 samlet set optaget 158 elever til idrætsklasserne og 78 elever i de almene
klasser på 7.-9. årgang.
Indskrevne elever i alt
Heraf almen
Heraf idrætsklasser
Antal klasser, jf. normalt deletal (28)
Antal klasser, når der tages højde for idrætsklasser

7. årgang
75
35
40
3
4

8. årgang
76
20
56
3
3

9. årgang
85
23
62
4
4

I alt
236
78
158
10
11

Sønderbroskolen tildeles ressourcer til idrætsklasserne. Ressourcerne tildeles, ligesom til de øvrige skoler,
ud fra elevtallene på de enkelte årgange og skolens samlede elevtal.
Af hensyn til bl.a. træning og øvrige idrætsmæssige aktiviteter undervises eleverne i idrætsklasserne
særskilt i forhold til de øvrige klasser på 7.-9. årgang. På den måde afviger klassedannelsen fra øvrige skoler
med tilsvarende antal elever på årgangene og det kan således være nødvendigt at oprette ekstra klasser på
Sønderbroskolen.
Der tages ikke højde for denne særlige klassedeling i ressourcetildelingen og Skoleudvalget afsatte derfor i
skoleåret 2018/2019 ressourcer til etablering af en ekstra klasse på 8. årgang som følge af et stort optag i
idrætsklasserne, således at der er 2 almene klasser og 3 idrætsklasser på 8. årgang. Ekstrabevillingen i
skoleåret 2018/2019 udgør 1.244 lærertimer.
I skoleåret 2019/2020 er der følgende opmærksomheder i forhold til klassedelingen på 7.-9. årgang som
følge af optag, samt tilgang og fraflytning på årgangene.
7. klasse:
Der er samlet set indskrevet 75 elever på 7. årgang, hvilket normalt fordeles på 3 klasser. Da de indskrevne
elever fordeler sig med 35 på almen og 40 i idrætsklassen er det nødvendigt at etablere to almene 7.
klasser og 2 idrætsklasser. Der vil således skulle afsættes ressourcer til oprettelse af en ekstra klasse. For at
skolen kan overholde minimumstimetallene vil der skulle tildeles yderligere 865 lærertimer, svarende til
260.000 kr.
8. klasse:
Der er samlet set indskrevet 76 elever på 8. årgang, hvilket normalt fordeles på 3 klasser. Det er ønsket fra
Sønderbroskolen og EliteSport Aalborg, at der oprettes en ekstra idrætsklasse, idet der med stor sikkerhed
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forventes flere elever på denne årgang i skoleåret 2020/2021, hvor det derfor vil være nødvendigt på sigt at
dele idrætsklasserne i 3 klasser.
I henhold til tildelingsmodellen bør der ikke afsættes yderligere ressourcer til 8. årgang i 2019/2020.
Sønderbroskolen har dog selv et ønske om at oprette en ekstra klasse allerede fra skoleåret 2019/2020 og
har foreslået selv at finansiere dette ud fra en betragtning om, at den høje klassekvotient giver en ekstra
ressource, der kan anvendes til finansiering af den ekstra klasse. Der vil således være en ekstraudgift for
skolen på ca. 700 timer.
9. klasse:
Der er samlet set indskrevet 85 elever på 9. årgang, hvilket normalt fordeles på 4. klasser. Indskrivningen
fordeler sig på 23 på almen, og 62 i idrætsklasser. Elevtallet kræver således ikke ekstra oprettelse af klasser,
og ressourcetildelingen dækker således timebehovet på årgangen.
Der er for denne årgang (nuværende 8. klasse) oprettet 5 klasser fordelt med 2 almene og 3 idrætsklasser i
skoleåret 2018/2019. Som følge af fraflytning vil der fra næste skoleår kun være elever til én almen klasse
på årgangen. Der er således ikke behov for at videreføre de afsatte ressourcer til én ekstra klasse for
årgangen.
Økonomi
Det foreslås, at der tildeles ressourcer til oprettelse af en ekstra klasse på 7. årgang. Ekstrabevillingen udgør
865 lærertimer, og svarer til 260.000 kr.
Den samlede finansieringsudfordring medtages i budgetdrøftelserne for 2020, og medtænkes endvidere i
den nye ressourcetildelingsmodel, der forventes iværksat fra skoleåret 2020/2021.
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