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Nye bevillinger vedr. budgetforliget 2018-2021 
 

 
 

Flere lærere og pædagoger omkring vores børn og unge 
Det største velfærdsløft skal komme vores børn og unge til gode. Vi ved, at investeringer i de mindste er den bedste samfundsmæssige investering, vi 
kan foretage. Et enigt byråd har i de sidste to års budgetter bakket op om markante investeringer i vores børn og unge. Vi har sammen valgt at give 
området et varigt løft på 27 mio. kr., hvor størstedelen er gået til at ansætte flere lærere og pædagoger i dagtilbud og på skolerne. Den kurs fortsæt-
ter vi i dette års budget. 

                                               

                                                                                    

Driftsbevilling Indsats/mål B2018-2021 Proces og implementering 

 
Flere pædagoger i dagtilbud 
Forligspartierne vil fortsætte investeringen i vores daginstitutioner, 
så vi for tredje år i træk kan opnormere og ansætte flere nye pæda-
goger til vores mindste børn. 0‐5 års‐området har i de senere år ud-
viklet sig positivt med øgede normeringer og efteruddannelse af vo-
res pædagoger. En yderligere opnormering vil fortsætte den positive 
udvikling, der også understøttes af, at 19 daginstitutioner er i færd 
med at udvikle særlige profiler. Vi investerer nu yderligere 4 mio. kr. 
i flere pædagoger i vores dagtilbud, så Fredericia Kommune lever op 
til BUPL´s minimumsnormering. 
 

 
Opnormering 
Flere nye pæ-
dagoger på 0-5 
årsområdet 
 
 
 
 
 

 
4. mio. kr. 

 
Drøftelse med Børne- og Skoleudvalget. 
Personalenormering på 70% pædagoger og 30 % medhjælpere skal 
gennemsnitligt overholdes. 
Beløbet er lagt ud og indregnet i normeringen i hver daginstitution. 

 
Flere voksne i folkeskolen 
Den største investering i 2018 skal ske i driften af vores folkeskoler, 
og der investeres nu yderligere 11 mio. kr. i bedre normering. For-
ligspartierne ønsker flere voksne pr. barn, som enten kan opnås via 

 
Skal kunne 
mærkes i ind-
skolingen, og 
skabe bro til 

 
11 mio. kr. 
 
 
 

 
Drøftelse med Børne- og Skoleudvalget. 
Op til distriktslederne ud fra en helhedsvurdering. 
Beløbet er lagt ud i skolernes budgetter og indgår normeringerne. 
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færre elever i klasserne eller flere lektioner, hvor undervisningen fo-
regår med to medarbejdere i klassen. 
 
Der lægges vægt på, at investeringen skal mærkes i indskolingen, 
samt give mulighed for både flere lærere og pædagoger i undervis-
ningen. Pædagogerne i indskolingen skal være med til at bygge bro 
til og løfte fritidsområdet, og sikre trivslen både i skolen og fritidstil-
buddene for vores børn. 
 
Forligspartierne ønsker, at Børne‐ og Skoleudvalget skal have et sær‐
ligt fokus på inklusion og have en løbende afrapportering om udvik-
lingen, og i den forbindelse vurdere indsatsen for særlige grupper, 
herunder børn med autisme. 
 
 

fritidsområdet 
og sikre trivsel 
i skole og fri-
tidstilbud 
 
 
 
 
 
Inklusion 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ord‐ og talblindhed 
Arbejdet med ord‐ og talblindhed i skolen er en vigtig prioritet, og 
der er allerede mange initiativer i gang på skolerne. Vi er enige om, 
at alle børn med tal‐ og ordblindhed skal mødes af lærere, der støt‐
ter op om deres skolegang, trivsel og læring. 
 
Forligspartierne ønsker et styrket fokus på efteruddannelse og kom-
petenceudvikling af vores lærer i tidlig opsporing og undervisning af 
børn med ord‐ og talblindhed og afsætter derfor 100.000 kr. til for‐
målet. 
 

 
Efteruddan-
nelse og kom-
petenceudvik-
ling 

 
0,1 mio. kr. 

 
Drøftelse med Børne- og Skoleudvalget. 
Midler tillægges CPU 
Der er behov for yderligere vurderinger i relation til anvendelsen af 
midlerne. 
 
 

 
Ungemiljøerne skal prioriteres 
Sidste år investerede byrådet i bedre uddannelsesvejledning til vores 
unge. Forligspartierne ønsker et fortsat fokus på, at alle vores unge 
kommer godt videre til ungdomsuddannelserne, og at der arbejdes 
med deres uddannelsesparathed i uddannelsesvejledningen. I bud-
get 2018 vil forligspartierne investere i ungemiljøerne. Vi prioriterer 
nu 2 mio. kr. på flere pædagoger til ungemiljøerne, og dermed flere 
aktiviteter for vores unge i udskolingen. 
 

 
Flere pædago-
ger i ungemil-
jøerne  
Flere aktivite-
ter i udskolin-
gen 

 
2 mio. kr. 

 
Drøftelse med Børne- og Skoleudvalget. 
Flere unge skal kunne komme i berøring med de voksne. 
Beløbet er lagt ud i skolernes budgetter. 
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Trainee‐lærer skal løfte folkeskolen  
Byrådets satsning på uddannelser er begyndt at give frugt, og alle-
rede i sommeren 2018 kan vi byde op til 40 nye trainee‐lærer vel‐
kommen til Fredericia. De studerende bliver tilknyttet Fredericias 
skoler som trainees gennem hele deres studietid. Det giver skolerne 
flere muligheder for to‐lærerundervisning og mere kvalificeret vikar‐
dækning, og det vil give endnu et markant løft af skolen. Forligsparti-
erne afsætter således 1,3 mio. kr. i 2018 og 2,9 mio. kr. i årene frem 
til aflønning af de 40 nye trainee‐lærer på skolerne, og forpligter sig 
samtidigt til at finde finansiering af nye hold til uddannelsen i de 
kommende år. 
 

 
40 nye trai-
nee-lærere 

 
1,28 mio. kr. 
i 2018  
og  
2,88 mio. kr. 
i årene efter 

 
Beløbet er bevilget under Uddannelsesudvalget, men påvirker sko-
leområdet. 
Indkomne ansøgninger behandles i maj måned.  
Der gives yderligere status på mødet. 
 
Det afsatte beløb giver mulighed for at ansætte omkring 29 trai-
nee-lærere. 

ANLÆG Indsats B2018-2021 Proces og implementering 

 
Bedre fysiske rammer på skoler og daginstitutioner 
De seneste to budgetter har også budt på investeringer i bedre fysiske ram-
mer på skoler, dagtilbud og ungemiljøer, hvor der er investeret 24 mio. kr. i 
bl.a. nye toiletter, alderssvarende legepladser, IT og teknologi til ungemiljø-
erne, og yderligere 20 mio. kr. til bedre indeklima. 
Forligspartierne vil i budget 2018 fortsætte arbejdet med at forbedre de fy-
siske rammer for vores børn ved at investere 25 mio. kr. i energirenovering 
og indeklima. Beløbet kan optages som et klimalån, hvor afdragene kan fi-
nansieres af sparede driftsmidler. Det vil om noget styrke kommunens 
grønne profil og være endnu et tiltag for at forbedre vores CO2‐regnskab 
og forbedre rammerne for børneliv og læring. 

 
Energirenove-
ring og inde-
klima 
Energibesparel-
ser 
 
 
 
 
 
 

 
25 mio. kr. 
Finansieret 
via driftsbe-
sparelser 
 
 
 
 
 
 

 
Beløb er placeret under Økonomiudvalget 
Børn og Unge samarbejder med Ejendomsafdelingen i forhold til 
vurdering af optimal udnyttelse af puljerne. 
 

Energiprojekter for 25 mio. kr.: 

Høgevej skole – Ventilation/lys/vinduer 

Nørre Alle skole – Ventilation/vinduer 

Skolesvinget - udskiftning af 3 dobbeltdøre 

Krogsager- Tagrenovering 

Bygaden - Udskiftning af vinduer 

Klokkefrøen - Udskiftning af ovenlysvinduer 

Stendalen - vinduer 

Randalgård - Udskiftning af døre og vinduer 

Fjordbakkeskolen, Taulov – renovering af tag og nye ovenlysvinduer 

Fjordbakke skolen afd. Skolevej - nyt tag gymnastik 

Bøgeskov Børnehave - udskiftning af facade 

 
På Høgevej og Nr. Allé forventes udgiften samlet at blive på 18,6 
mio. kr., mens de øvrige projekter samlet koster 6,4 mio. kr. 
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Renovering og toiletter 
I sidste års budget investerede byrådet 5 mio. kr. i renovering af toiletter på 
skoler og daginstitutioner for at imødekomme et massivt ønske fra elever 
og forældre om bedre toiletter. 
Forligspartierne vil i budget 2018 sætte ekstra turbo på arbejdet og afsæt-
ter 10 mio. kr. til at fortsætte renovering af skole og daginstitutioner. Der 
ønskes et særligt fokus på toiletterne. 

 

 
På daginstitutio-
ner og skoler 

 
10 mio. kr.  
(kun i 2018) 

 
Sagen forelægges for Børne- og Skoleudvalget. 
 
Høgevej (renovering med fokus på toiletter) – 1 mio. kr. 
Renovering er igangsat. Det skal skabe et bedre indeklima og 
bedre toiletforhold. Projektet er færdigt i 2018. 
Havepladsvej (Helhedsplan) – 0,5 mio. kr. 
Der er dialog med flere arkitekter, der kan stå for opgaven. Projek-
tet startes i august. Helhedsplanen forventes klar primo 2019. 
Skolesvinget – 4,4 mio. kr. (1. etape) 
Opstart efter sommerferien og forventes at strække sig ind i 2019. 
Højmosen – afventer til 2019 
Gennemføres i 2019. Indledende brugermøder er booket til efter-
året 2018, hvor skolernes og forældrenes ønsker indhentes, så op-
gaven kan udbydes i licitation. 
Afd. Taulovs hjemkundskabslokale 2,4 mio. kr.  
Projektstart i august måned. 
 
Toiletter og dagpleje – 1,7 mio. kr. 
Der pågår arbejde med at finde løsning for dagplejen i Ullerup Bæk 
distrikt.  
Der ud over foreligger forslag til renovering af toiletforhold i 9 dag-
institutioner i 2018. Der renoveres toiletter, berøringsfri armatu-
rer, gulvbelægninger, pusleborde, toiletafskærmninger og anden 
indretninger. 
Dagpleje og daginstitutioner har behov for 1 mio. kr. 
 
Renovering af skoletoiletter på Skjoldborgsvej for 0,2 mio. kr. er 
færdige inden sommerferien, mens toiletterne på Nr. Allé og Fre-
deriksodde Skole er renoveret for 0,5 mio. kr. inden udgangen af 
2018. I alt 0,7 mio. kr. til de to projekter. 
Bemærk at der også indgår renovering af toiletforhold i skolernes 
renoveringsprojekter ovenfor. 

Bedre legepladser Legepladser 
og  
udearealer 

1,287 mio. 
kr. 

Børne- og Skoleudvalget foretager prioriteringer af nye projekter og ind-
drager børnene, de unge og deres forældrene i arbejdet. 
Børn og Unge igangsætter processen. 
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Byrådet har i de sidste to budgetter afsat 2 mio. kr. til bedre og mere al-
derssvarende legepladser og udearealer, samt 0,5 mio. kr. i bedre fysiske 
forhold på ungemiljøerne. 
Forligspartierne afsætter nu yderligere 0,5 mio. kr. årligt til puljen til for-
bedring af legepladser, skolegårde og udearealer, så der i årene fremover 
er 1,3 mio. kr. i puljen. Det er afgørende, at Børne og Skoleudvalget foreta-
ger de konkrete prioriteringer af nye legepladsprojekter og inddrager bør-
nene, de unge og deres forældrene i arbejdet. 

(der er tilført 
0,5 mio. kr. 
yderligere) 

Sagen blev forelagt i februar måned og blev endeligt godkendt i Byrådet i 
marts måned. 
På nær 60.000 kr. er alle midler fordelt. De 60.000 kr. dækker uforudsete 
forhold, som erfaringsmæssigt vil komme. 
Skolerne har inddraget eleverne i processen. 

Renovering af svømmehallen på Kirstinebjergskolen, Afd. Indre 
Ringvej 
En renoveret svømmehal vil kunne indgå helt anderledes i planlægningen af 
den samlede kommunale svømmehalskapacitet til glæde for alle i både 
skole og fritid. 
Forligspartierne er enige om at afsætte 4 mio. kr. til renoveringen af svøm-
mehallen på Kirstinebjergskolen, Afd. Indre Ringvej.  
Svømmehallen vil efter den gennemførte renovering fortsat leve op til lo-
vens krav. 

 4 mio. kr.  
(kun i 2018) 

Ejendomsafdelingen igangsætter udbudsproces, således at ibrugtning kan 
ske til skoleåret 2018/19. 

Arbejdet følger tidsplanen og bliver klar til tiden. 
Ud over lovpligtige forbedringer, bliver gamle gulvklinker udskiftet 
i omklædningsrummene og omkring svømmebassinet. 

Sikre Skoleveje 
Forligspartierne ønsker en analyse af mulighederne for at opprioritere tra-
fiksikkerheden for skoleelever på midtbyens skoler og privatskoler. Denne 
analyse foreligges både Børne‐ og 
Skoleudvalget samt Miljø‐ og Teknikudvalget for at sikre koblingen mellem 
generelle trafiksikkerhedsinitiativer i midtbyen og forholdet for midtbyens 
skoleelever. 
Børne‐ og Skoleudvalget har det overordnede ansvar for at udarbejde en 
prioriteret liste over, hvor der er behov for at forbedre trafiksikkerheden 
omkring skoleveje. Der afsættes i alt 0,8 mio. kr. til at forbedre sikkerheden 
omkring skoler og daginstitutioner i 2018. 

 
På den helt korte bane tages initiativ til et samarbejde mellem politi, for-
valtning og beboerforeningen i Skærbæk om konkrete projekter, der kan 
optimere trafiksikkerhedsforholdene på strækningen fra Kolding Landevej 
til Skærbæk, samt til Skærbæk Ringvej og Skolevej, indtil en eventuel cykel-
sti etableres.  

Opprioritere 
trafiksikkerhed 
omkring midt-
byens skoler og 
dagtilbud 
 
 
 
 
 
 
Kolding Lande-
vej til Skærbæk 
(Krydset Skær-
bæk Ringvej og 
Skolevej) 

0,8 mio. kr. 
 
 
 
 
 
 

 
0,2 mio. kr. 

Analyse af trafikforhold omkring midtbyens skoler og dagtilbud 
som grundlag for prioritering i Børne- og Skoleudvalget og Miljø- 
og Trafikudvalget. 
Der er udarbejdet et samlet forslag til anvendelse af midlerne i 
samarbejde med skolebestyrelserne og skolerne. 
Der laves særskilt indstilling til begge udvalg vedr. prioritering af 
midlerne. 
 
 
 
 

 


