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Beskrivelse:
Assens Kommune bruger FLIS-data til at opdatere den årlige skoleprognose. Nærmere 
bestemt bruges FLIS-data til at identificere parametre til prognosen:

 Distriktskrydsere (bopælsdistrikt/skolevalg), også over kommunegrænser
 Tidlig og sen skolestart
 Elever til friskoler og specialskoler
 Søgning til efterskoler på 7./8./9. klassetrin

Rapporten til udtræk af parametre er udviklet i KMD’s BI-løsning, og er delt med alle KMD-
kommuner. Parametrene anvendes i en prognosekørsel på befolkningsprognosens 
befolkningstal. Prognosemodellen er udviklet af BOELPLAN.

Skoleprognosen er let at ajourføre med aktuelle parameterværdier, fordi Assens kan trække 
forudsætningerne i FLIS på de månedligt opdaterede data. Og prognosen bliver dermed også 
aktuel, vedkommende og baseret på opdateret viden om elevernes skolemønstre, i stedet for 
statiske tommelfingerregler.

Distriktskrydseropgørelsen viser for eksempel, at i nogle skoledistrikter er det under halv-
delen af børnene, der starter i 0. klasse i den lokale folkeskole, mens det andre steder er over 
90 %, der vælger den lokale skole. På nogle skoler er der flere elever i 0. årgang end der bor i 
distriktet.

I 2018 har Assens for første gang anvendt FLIS’ befolknings- og elevtal til at afstemme en 
komplet demografiregulering på børneområdet (en ”børnestatus”), sådan at samtlige børn fra 
fødsel til afslutning af folkeskolen er budgetteret. Baggrunden var, at der de senere år har 
været en tendens til overbudgettering med flere millioner i det tekniske budget, hvorefter der 
er lavet store negative korrektioner i efteråret. I 2018 blev der lavet en efterregulering på 
under en halv promille, da fri- og efterskoletallene blev kendt.

Denne status blev lavet ved at fordele børn på alle årgange procentvis på tilbudstyper, ud fra 
den kendte historik året forud. Herved var det muligt at budgetregulere antallet af børn per 
årgang til det faktiske børnetal – og dermed undgå over- eller underbudgettering. En pointe i 
denne sammenhæng er, at selvom der er forskel på udgifter til børnehave, skole eller friskole, 
så undgås de største fejlskøn, når budgettet indeholder det rigtige antal børn. Øvelsen viste i 



øvrigt, at der var rigtig mange poster i budgettet, hvor der ikke var sat mængder på, for 
eksempel omgængere og tosprogsundervisning.


