Analyse af muligheder for 10. klassestilbuddet – budget 2020-23
Baggrund og formål
Som led i administrationens budgetanalyser indgår en undersøgelse af et økonomisk potentiale omkring 10.
klasse. Analysen undersøger to muligheder for 10. klassestilbuddet:
1.
2.

Samarbejdsaftale med Solrød Kommune
Udbud af 10. klasse til en erhvervsskole

Til sidst i analysen indgår følgegruppens udtalelse.
Aktuelt vælger elever hovedsageligt 10. klasse fordelt på tre hovedgrupper:




Efterskoler
Greve 10. klasse
Solrød Kommunes 10. klasse

Ca. 40 % af eleverne, der vælger 10. klasse, vælger det på en efterskole. Blandt de resterende 60 %, der
vælger enten Greve eller Solrød, er fordeling 50/50 i det netop afsluttede skoleår (18/19).

Ad 1: Samarbejdsaftale med Solrød Kommune
Administrationen har undersøgt mulighederne for at indgå en aftale med Solrød Kommune for elever, der
ønsker at vælge en kommunal 10. klasse. Solrød Kommune oplyser, at man udnytter sin eksisterende
lokalekapacitet, og Solrød Kommune ønsker derfor ikke at indgå en aftale med Greve Kommune om drift af
10. klasse.

Ad 2: Udbud af 10. klasse til en erhvervsskole
Administrationen har undersøgt aftaler og erfaringer i andre kommuner, der har indgået aftaler med
erhvervsskoler om 10. klasse.

Rammer for en aftale mellem kommunen og en erhvervsskole
En aftale mellem Greve kommune og en erhvervsskole skal følge den gældende lovgivning, som består af
Folkeskolelovens kapital 2a og Bekendtgørelse om overenskomst mellem en kommunalbestyrelse og en
institution, der udbyder erhvervsuddannelse, om varetagelse af 10. klasseundervisning m.v. rammesætter
driftsoverenskomsten i forhold til optagelse, kapacitet, krav til undervisning og indhold i 10. klasse samt
finansiering, jf. BEK nr. 1251 af 27. november 2019.
Bekendtgørelsen omfatter krav til optag og kapacitet, undervisningens indhold, finansiering samt
ikræfttræden.
Det er administrationens vurdering, at vi er underlagt et udbudskrav. Udbudspligten følger af en årlig udgift
over kr. 1.395.881. Greve kommune kan definere krav til erhvervsskolens geografiske placering, for at
opfylde et eventuelt ønske om at bevare 10. klasse inden for kommunens grænser, ligesom der kan indgå
andre kravsspecifikationer i udbudsmaterialet.
Elever bosat i Greve Kommune har fortsat mulighed for at benytte det frie skolevalg til at vælge 10. klasse i
en anden kommune.

Opmærksomhedspunkter ved en aftale med en erhvervsskole
-

Behov for at tilgodese elever med ønske om en gymnasial uddannelse efter 10. klasse

-

Elever med særlige behov skal kunne tilbydes tilstrækkelig støtte for at kunne gennemføre
Der er ikke samme mulighed for at arbejde med Greve Kommunes resultatmål, som med et
kommunalt tilbud.
Udbudsperioden er bindende i forhold til ønsker om justeringer i elevtal, økonomi m.v.

Opgaver, der forbliver i Greve Kommune
-

PPR-forpligtelsen
Tilsyn med undervisningstilbuddet
Kvalitetsrapport hvert andet år
Udbuddets fornyelse

Økonomi
Kommunalbestyrelsen skal ifølge loven finansiere 10. klasseforløbet bortset fra perioder med brobygning,
hvor erhvervsskolen modtager statstilskud.
Prisen pr. elev anslås til at være ca. 65.000 kr./år (2010-tal). Administrationen er bekendt med aftaler, hvor
prisen pr. elev er lavere. Det er dog erfaringen, at aftalerne er under genforhandling, fordi tilbuddene ikke
lever op til den ønskede kvalitet.
Efter dialog med Undervisningsministeriet er det administrationen forståelse, at Undervisningsministeriet
anbefaler kommunerne at benytte en mellemkommunal, fast takst som grundlag for en aftale med en
erhvervsskole. Ministeriet er på vej med en vejledning til kommunerne om aftaler med erhvervsskoler
omkring 10. klassetilbuddet (2. halvår 2019).
Det er samlet set administrationens vurdering, at der ikke er noget besparelsespotentiale ved at lade en
erhvervsskole drive 10. klasse.

Tidsperspektiv
Et 10. klassestilbud etableret efter udbud kan tidligst starte i skoleåret 2021/22, forudsat at valg af
institution er gennemført sommer 2020. Derefter kan informationsmøder og andre aktiviteter for at
udbrede kendskab til 10. klassetilbuddet fra efteråret 2020 foregår. Tidsplanen giver mulighed for at
forebygge manglende søgning grundet mangelfuld information om et eventuelt nyt tilbud.

Arbejdsgruppe foreslås nedsat for at definere mål med 10. klasse i Greve Kommune
Administrationen foreslår, at Byrådet nedsætter en arbejdsgruppe, der afklarer følgende spørgsmål
foruden andet, som udbudsforpligtelsen fordrer stillingtagen til:





Mål med 10. klasse og krav til undervisningens kvalitet
Ønsker til tilbuddets placering
Tilbud til elever med særlige behov, som pt benytter GTI’s skærmede tilbud
Forældresamarbejde

Gruppen nedsættes af administrationen og arbejder ud fra et kommissorium og en tidsfrist, der muliggør
etablering af 10. klassetilbud fra skoleåret 2021/22.

