Budgetalternativ – drift
Sæt kryds i Råderum eller Ønske
Nr.
Udvalg
Afdeling/Institution
I 1.000 kr.
Budgetændring
+ = udgifter, - = indtægter
Emne
Profitcenter & F3-niveau

Råderum X

Ønske

BFrå-005
Børne- og Familieudvalget
Folkeskoler
2020

2021

2022

2023

-300

-300

-300

-300

Talentklasser
03.22.01

Beskrivelse:
Børne- og Skoleudvalget besluttede ultimo 2015 at afsætte 300.000 kr. til talentklasser.
I skoleåret 2017/18 har der været følgende hold:
o Naturvidenskab: (8. klasse) 11 elever
o Sprog og samfund: (8. klasse) 9 elever
o Mekanik: (7. klasse) 15 elever
o Kunst og kultur: (8. klasse) 12 elever
Holdene har haft fire mødedage før jul og fire efter jul. Efter jul har der været et gennemsnitligt frafald på 3-4
elever.
På Børne- og Familieudvalgsmødet den 1. maj 2018, blev det på baggrund af evalueringen besluttet, at
talentforløbene skulle redefineres og sammenkobles med muligheden for at etablere nogle mere spændende
valgfag i samarbejde med skoler med udskolingsklasser, UNGVesthimmerland, Erhvervsskolerne i Aars og
Vesthimmerlands Gymnasium. Dette er sket, og der har været udbudt 4 forløb på højt fagligt niveau. Ingen af
disse opnåede tilstrækkelig tilslutning, hvorfor der ikke bliver hold i skoleåret 2019/20.
Talentklasser er en ”kan-opgave” og vil med dette forslag ophøre med udgangen af 2019.
Nøgletal (Angiv relevante nøgletal for kommunen i forhold til andre kommuner – beskriv evt.
udgiftsniveau):
Ingen relevante nøgletal.

Betydning for Vesthimmerlands Kommunes fokusområder (Vores liv, Vores vækst og Vores børn og unge):
Det er ikke muligt, at tilgodese elever med særlige talenter i regi af talentforløbene.
Betydning for områdets udviklingsmål / politikker:
2022planen mål om øget faglighed skal tilgodeses i skolernes almindelige undervisning.
Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed:
Ingen.
Konsekvenser for service til borgerne:
Dygtige elever får ikke muligheden for at deltage i talentforløb for at blive endnu dygtigere.
Personalemæssige konsekvenser:
Ingen direkte konsekvens, da der ikke er nogen, der skal opsiges.
Høringsberettigede. Hvem er høringsberettiget (MED, andre – se drejebog for høring):
o MED på skolerne
o MED UngVesthimmerland
o Ungerådet
o Skolebestyrelserne
Afledt ændring i taksten for området:
Ingen påvirkning, da beløbet ikke indgår i takstberegningen.

