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_______________________________________________
Fremtidssikring af BGK
Holbæk kommune ønsker at fremtidssikre undervisningstilbuddet BGK i et tværkommunalt
samarbejde, når den nuværende rammeaftale i Kulturregion Sjælland udløber ved udgangen af 2018.
Holbæk kommune har gennem de seneste år efterspurgt en fremadrettet model for organisation og
finansiering af BGK efter juni 2018. Sådan en model har den nuværende BGK organisation hidtil ikke
leveret.
Derfor tog Holbæk kommune initiativ til et møde den 6. februar 2017 i den administrative følgegruppe
i Kulturregionen. Formålet med mødet var at drøfte potentiale for mellemkommunalt samarbejde
omkring BGK efter undervisningsåret 2017/2018. På mødet var der enighed om, at bede Holbæk
Kommune om at arbejde videre med konkret forslag til indhold og finansiering af en tværkommunal
model, som er ledelsesmæssigt forankret i Holbæk med to undervisningslokationer og hvor de øvrige
kommuner kan ”købe” sig ind på en række pladser.
For at fremtidssikre BGK efter juni 2018 foreslår Holbæk kommune derfor følgende model, som kaldes BGK 2018+ og tager
udgangspunkt i den samme undervisningsplan, som anvendes af den nuværende BGK.
BGK 2018 + modellen tager højde for:
-

Ingen regional betaling, da kulturaftalen udløber 31. december 2018.
Mindre elevkapacitet, da undervisningssteder indskrænkes til kun at være 2 steder.
Fornyet ledelsesmæssigt fokus på opgaven, da der ønsket et øget fokus på samarbejde med kunstinstitutioner i
regionen fx Kunsthøjskolen i Holbæk, VAK, Museet for Samtidskunst, INSP og Musicon.

BGK vil fortsat være et kunstnerisk undervisningstilbud for unge mellem 15 og 25 som supplement til de unges øvrige
ungdomsuddannelser

Organisation
Det foreslås, at BGK 2018+ er organisatorisk forankret i Holbæk Kulturskole, som varetager administration og den
overordnede ledelse.
Den foreslåede model for BGK 2018+ indebærer to undervisningslokationer i hhv. Holbæk og Roskilde. De to lokationer er
selvstyrende inden for den ramme, som fastsættes af den overordnede ledelse i dialog med de enkelte lokationer. BGK
2018+ vil være baseret på en høj grad af samarbejde på tværs i organisationen for at sikre fortsat udvikling af det kvalitative
indhold af BGK tilbuddet.
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-

-

Den overordnede ledelse v. Holbæk Kulturskole vil forestå følgende opgaver: Budgetansvar, ansættelser, udvikling af
BGK 2018+, markedsføring, kontakt til relevante samarbejdspartnere, dialog med det politiske og administrative
niveau.
Den enkelte undervisningslokation i hhv. Holbæk og Roskilde vil forestå den daglige undervisning, udvikling af
området samt fælles faglige samarbejder på tværs af organisationen.
Administrationen v. Holbæk Kulturskole vil forestå elevadministration, administration af optagelsesprocedure.

Det skal bemærkes, at der ikke er afsat et fuldt årsværk til overordnet ledelse og administration af BGK 2018+.
Der vil blive afholdt et årligt dialogmøde med repræsentanter for de kommuner, som har købt pladser i BGK 2018+.

Undervisningslokaler
I BGK 2018+ forpligter kommuner med undervisningslokation sig til at stille egnede lokaler til rådighed til BGK
undervisningen. Disse kommuner afholder selv forbrugsudgifter samt evt. udgifter til lokaleleje og vedligehold.
For hver undervisningslokation gælder, at lokaler, som stilles til rådighed, skal være ca. 120 m2 samlet hvert sted. Lokalerne
skal bestå af et værkstedsrum, et mindre teori- AV rum, lille depot samt toilet. Det er vigtigt, at BGK har fuld rådighed over
lokalerne, så eleverne kan komme og fordybe sig udenfor obligatorisk undervisningstid.
Lokaleudgifter afholdes af den kommune, som stiller lokalerne til rådighed og indgår derfor ikke i det samlede BGK budget.
Som kompensation for at stille lokaler til rådighed har kommunen adgang til 2 vederlagsfrie pladser på de respektive
undervisningslokationer. Dette er under forudsætning af, at kommunerne sideløbende køber mindst 4 pladser.
Med undervisningslokationer i to kommuner, vil der således være i alt fire fripladser, som fordeles ligeligt blandt de to
kommuner som stiller lokaler til rådighed.

Undervisning
Ansvaret for ansættelse af undervisere ligger hos den overordnede ledelse (Holbæk Kulturskole).
Den foreslåede model indebærer, at der kan undervises på hver undervisningslokation i alt 360 lektioner på et skoleår.
Lektionerne skemalægges som 2 dage á 3 eller 4 lektioner ugentligt alt efter behov.
De resterende lektioner tilrettelægges som weekend internater, sommercamps og studieture i ind - og udland. Dette er en
fortsættelse af det kvantitative undervisningsniveau for den nuværende BGK.

Deltagerbetaling og optagelse
Modellen indeholder fortsat egenbetaling fra deltagerne (5.000 kr. pr. skoleår). Det er samme beløb, som i den nuværende
BGK-model. Der opkræves ikke særskilt betaling for studieture, da de er indregnet i deltagerbetalingen.
Elever vil fortsat blive optaget på BGK på baggrund af en faglig optagelsesprøve. Hvis elevens kommune ikke har købt en
plads på BGK, så vil eleven ikke kunne deltage i den faglige optagelsesprøve.
Hvis en elev stopper på BGK i løbet af de første 3 måneder af et skoleår, vil 50% af egenbetalingen blive tilbagebetalt.
Stopper eleven senere i et skoleår, vil egenbetalingen ikke blive tilbagebetalt.
Hvis en elev starter på BGK efter studieture har været afholdt, vil eleven ikke blive opkrævet fuld egenbetaling på 5.000 kr.
Opkrævning og administration af deltagerbetalingen og optagelsesprocedure sker hos Holbæk Kulturskole.

Økonomi
Vedhæftet er et budget for BGK 2018+, skoleåret 2018/2019. Budgettet illustrerer to scenarier på hhv. 20-24 elever samt 2528 elever. Det er en forudsætning, for de to scenarier, at der et elevtal på hhv. minimum 20 og 25 elever.
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Budgettet indeholder indregning af udgifter og elevbetaling ift. elevtallet i de to scenarier. Dette for at minimere, det
risikotillæg, som alternativt skulle indregnes i prisen pr. deltager, såfremt der kun var ét scenarie, som kunne rumme 20-28
elever.
Den foreslåede model for BGK 2018+ er finansieret ved, at de deltagende kommuner ”køber” elevpladser. Der er maksimalt
plads til 28 elever i BGK 2018+. Hvis der måtte vise sig et behov for at øge elevantallet udover 28 elever, så vil det være
genstand for en særskilt drøftelse i kulturchefgruppen, da det vil have betydning for den samlede økonomi i konstruktionen.
Kommunal betaling pr. elev udgør:



Scenarie 20-24 elever: 51.000 kr.
Scenarie 25-28 elever: 42.000 kr.

Den kommunale pris pr. deltager er beregnet på baggrund af et gennemsnit af elevtallet i de to scenarier fratrukket de 4
fripladser, som tildeles kommuner m. undervisningslokation.
Holbæk ønsker at købe 4 pladser, Roskilde har tidligere tilkendegivet at være interesseret i at købe 10 pladser – de
resterende pladser forudsættes solgt til én eller flere af de resterende kommuner på Sjælland.
Kommunerne køber en plads på BGK, som er øremærket en elev fra denne kommune. Såfremt eleven stopper midt i
skoleåret, kan kommunen indsætte en ny elev på samme plads. Hvis kommunen ikke kan genbesætte pladsen med egne
borgere, kan kommunen overdrage pladsen til en anden kommune mod forholdsmæssig betaling. Aftaler om overdragelse af
pladser skal ske via Kulturskolen i Holbæk.
Hvis en deltagerkommune ikke ønsker at købe en plads i år 3, så skal dette meddelelse senest 6 mdr. inden skoleårets start,
således at der er mulighed for at afsætte pladsen til anden side.
Betalingen for skoleåret 2018/2019 forfalder 1. juni 2018. Holbæk Kulturskole udsender opkrævninger.

Varighed
Denne model forventes iværksat fra 1. august 2018. I opstartsperioden vil Holbæk Kulturskole indgå en 3-årig aftale med de
kommuner, som stiller lokaler til rådighed for BGK – dvs. frem til udgangen af juni 2021.
Der indgås sideløbende aftaler med øvrige kommuner om køb af pladser for mindst en 3-årig periode, herefter købes pladser
for 2 år ad gangen.
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