
Ændringsforslag 

 

BUU-S-02 – Øremærkede midler til læse- og 

matematikvejledere på folkeskolerne 

 

Generelle oplysninger:  

Politikområde: .........................  Uddannelsespolitik 

Vedtaget: ................................  Børne- og Uddannelsesudvalget den 18. august 2021, sag nr. 14 

 

Ansvarlig for udarbejdelse af forslaget (uddybende spørgsmål skal ske til): 

Navn:....................................... Rune Wentzel Helms 

Tlf. nr.: ..................................... 79792200 

E-mail: ..................................... runhe@kolding.dk 

 

Beløbsoplysninger: 

(Beløb i hele 1.000 kr.) 

Bevilling: 2022 2023 2024 2025 

Nettodrift 2.700 6.500 6.500 6.500 

I alt kassefinansieret 2.700 6.500 6.500 6.500 

(- foran beløb angiver en mindreudgift/en merindtægt) 

 

Beskrivelse: 

For at styrke den faglige indsats i læsning og matematik på folkeskolerne ønskes det at kom-

petenceudvikle/ansætte både læse- og matematikvejledere på folkeskolerne. Vejlederne får 

vejlederfunktion ift. underviserne i dansk hhv. matematik og får et bredt samarbejde med 

både skolens ledelse og undervisere og med forvaltningen. Funktionen indebærer vejledning 

og rådgivning om, hvordan det faglige niveau kan øges. Gennem fokus på bl.a. ny viden og 

metoder hæves kompetenceniveauet i fagene dansk og matematik på skolerne til gavn for ele-

vernes faglige niveau, ligesom det understøttes, at metoder og faglig viden løbende opdateres 

og udvikles. 

Aktuelt viser målinger af afgangselevernes resultater, at Kolding Kommune ligger over lands-

gennemsnittet rent fagligt. Samtidig påpeger en rapport fra Muusmann, at niveauet jf. målin-

ger i Program for læringsledelse, som Kolding har deltaget i siden 2015, viser, at ”Kolding 

Kommune klarer sig rigtig pænt i målingerne. Kommunen har vist læring og trivsel på et højt 

niveau i forhold til sammenligningskommunerne, om end Kolding Kommune gennem program-

perioden har tilnærmet sig gennemsnittet blandt kommunerne.” Derfor ønskes det at sætte ind 

med understøttende tiltag, der kan bidrage til at fastholde et højt fagligt niveau hos eleverne 

på Kolding Kommunes folkeskoler. 

Forslaget taler ind i Den Sammenhængende Børne- og Ungepolitik for Kolding Kommune, her-

under hovedværdi 3 ”Plads til forskellighed” og fokus på at ”Sikre høj faglighed og høj pæda-

gogisk kvalitet” og i Kolding Kommunes vision, herunder det strategiske spor ”Sammen om 

fremtidens kompetencer”, der pointerer, at ”Alle skal rustes til mødet med fremtiden gennem 

fokus på trivsel, læring og uddannelse.” 

Ved forslaget udmøntes i gennemsnit 0,5 lærerstilling pr. skole til læse- og matematikvejle-

dere. Forslaget kan ses i sammenhæng med ændringsforslag om matematik- og læsekonsu-

lent: de to forslag er uafhængige, men vedtages de begge, vil der være en indbyrdes synergi, 

idet der via matematik- og læsekonsulenterne kan metodeudvikles og understøttes fra centralt 
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hold, mens læse- og matematikvejlederne på skolerne vil udbrede og den decentrale imple-

mentering i praksis. 

Forslaget indebærer samlet en opnormering på 12 lærerstillinger svarende til 6,5 mio. kr. Be-

løbet er 5/12 i 2022, da opstarten sker i forbindelse med starten på et nyt skoleår. 

 


