
  
 

, 5. oktober 2020 

Åbent brev til byrådet om budget 2021 

Skolebestyrelsen for Ungeuniverset - Vojens havde gerne set, at udvalget for Børn og 
familie havde indkaldt til et fællesråds møde, for at skoler og daginstitutioner muligheden 

for at bidrage i processen omkring det kommunale budget. 

For i ungeuniverset – Vojens vil gerne bidrage med et forslag til det kommunale budget 
for 2021, hvor vi efter dialog med kommunaldirektør Peter Karm sender vores ønske om 

et ændringsforslag til budgettet. Vores ændringsforslag til budgettet vil understøtte 
styrkelse af sammenhængen i overgange i folkeskolen, som flere politiker udtrykte ønsker 

om ved byrådets første behandling af det kommunale budget. 

Udgangspunktet for buddet på et ændringsforslag til budgettet for 2021 samt 
efterfølgende overslagsår er, at vi gerne vil ansætte skolepædagoger med henblik på at 

en styrkelse af sammenhængen i overgangen mellem junioruniverserne- og 
ungeuniverset. 

Det skal ske ud fra nedenstående model og tabel: 

Tidspunkt Januar 2021 August 2021 2022 2023 2024 2025 

Antal 
skolepædagog- 
stillinger 

3 6 6 6 6 6 

Fordelingen af 

pædagoger 

1: Bregnbjerg 

1: Over Jerstal - 

Bevtoft 

1:Nustrup – 

Sommersted 

3: Ungeuniverset 

1: Bregnbjerg 

1: Over Jerstal - 

Bevtoft 

1:Nustrup - 

Sommersted 

1: Bregnbjerg 

1: Over Jerstal - 

Bevtoft 

1:Nustrup – 

Sommersted 

3: Ungeuniverset 

3: Ungeuniverset 

1: Bregnbjerg 

1: Over Jerstal - 

Bevtoft 

1:Nustrup - 

Sommersted 

1: Bregnbjerg 

1: Over Jerstal - 

Bevtoft 

1:Nustrup – 

Sommersted 

3: Ungeuniverset 

3: Ungeuniverset 

1: Bregnbjerg 

1: Over Jerstal - 

Bevtoft 

1:Nustrup - 

Sommersted 

Ovenstående betyder: At pædagogerne skal vekselvirke mellem unge- og junior 
universerne, hvor 6. årgang på Fælleskolen Over Jerstal – Bevtoft, Fællesskolen Nustrup 

– Sommersted samt Bregnbjergskolen hver tilknyttes en fast pædagog som følger 
eleverne med ind i 7. klasse på Ungeuniverset.  

Forslaget vil skabe et kontinuerligt rul, hvor pædagogerne følger eleverne, og derved får 

en central rolle i det relationelle arbejde omkring et trygt skole- og undervisningsmiljø, 
hvor viden og erfaringer løbende deles mellem afgivende og modtagende skoler. 

Overgangene, som traditionelt er forbundet med utryghed og sårbarhed, vil med netop 
denne indsats blive styrket markant.   

Indsatsen skal foreløbig løbe frem til 2025, hvor vi ved 9. klasseafgangsprøver, 

elevtrivselsundersøgelser og medarbejdertrivselsundersøgelser får muligheden for at 
afdække effekten af indsatsen og fremlægge resultaterne til fornyet politisk beslutning. 

Ungeuniverset har et oprindeligt elevpotentiale, som ligger ca. 200% over nuværende 
elevtal (568 mod de nuværende 284 elever). Det er et klart mål for bestyrelsen, at vi 
senest i 2024 vil hente minimum 50 af eleverne indenfor elevpotentialet. Ved at bibeholde 

50 elever i folkeskolen, vil det være muligt at tilføre det kommunale budget ekstra midler 
til løft af folkeskolen, som også er et af de mål Udvalget for børn og familier også har 

iværksat i forbindelse med investeringsstrategien. 

Vi ser et klart potentiale i ovenstående fremfor en undersøgelse af, hvad bedre 
bustransport i yderområderne kan gøre for eleverne. Skolebestyrelsen mener, at den 

styrkede sammenhæng i overgangene og samarbejde mellem universerne er vejen frem, 
derfor håber vi, at med samtlige partiers ønske om øget velfærd i budget 2021 vil være 

lydhøre overfor forslaget. 



  
 

Bestyrelsen på ungeuniverset vil i det kommende år tage initiativet til at øge samarbejdet 

med børne- og junioruniverserne, som i dag udgør samarbejdsskoler til Vojens 
ungeunivers. Vi finder det naturligt, at alle er interesseret i styrket overgangene og 
samarbejdet på tværs af matrikler og skoler. 

Skoleleder Jerry Freund og skolebestyrelsesformand Jesper Bitsch Bierbaum stiller sig 
gerne til rådighed for en uddybelse af bestyrelsens forslag. 

 

Med venlig hilsen  

 

Skolebestyrelsen for Ungeuniverset - Vojens 
 


