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Børne- og Skoleudvalget 
 

Punkt:  1 

Acadre sagsnr.:   16/15821 

Journalnr.:   82.00.00P15 

Sagsforløb:  BSU - ØU - KB - Åben sag  

Mødedato:  20.06.2017 

Sagsansvarlig enhed:   Politik, Udvikling og Borgerservice 

Sagsbehandler:  Helene Lykke Møller 

 

Velfærd frem for mursten: antal skoledistrikter 

 
Baggrund 
Som en del af arbejdet med udviklings- og investeringsstrategien ’Velfærd frem for 

mursten’ har forligspartierne i Budgetaftale 2017-2020 indgået aftale om at delegere 

beslutningen om antal skoledistrikter til Børne- og Skoleudvalget.  

  

På Børne- og Skoleudvalgets møde den 22. november 2016 blev det besluttet at fortsætte 

med 4 skoledistrikter i skoleåret 2017/2018, og at der skal igangsættes en høringsproces i 

skolebestyrelserne angående antal skoledistrikter, samt at der efterfølgende skal tages 

stilling til, om der skal etableres en forsøgsordning fra 2018/2019 med ét skoledistrikt.  

  

Med dette dagsordenpunkt lægges op til, at Børne- og Skoleudvalget dels træffer 

beslutning om antal skoledistrikter fra skoleåret 2018/2019, dels træffer beslutning om at 

fortsætte arbejdet med at optimere klassedannelsen. 

 

Forslag 
Administrationen indstiller, at Børne- og Skoleudvalget beslutter:  

 at Hørsholm Kommune fra skoleåret 2018/2019 fortsætter med 

at have fire selvstændige skoledistrikter. 

 at der foretages mindre justeringer af skoledistrikterne forud for 

skoleindskrivningen 2018/2019, og at der er efterfølgende 

arbejdes på at forberede en grundigere justering af 

skoledistrikterne.  

 at indstille til Økonomiudvalget at beslutte en tillægsbevilgning 

svarende til den manglende realisering af budgetreduktionen i 
Budgetaftale 2017-2020. 

 

Sagsfremstilling 
I forbindelse med delprojektet ’Sammenhængende børneliv’ under ’Velfærd frem for 

mursten’ er det besluttet, at klassedannelsen i Hørsholm Kommune skal optimeres. Der er i 

de kommende år et faldende børnetal på skoleområdet, og de nuværende skoledistrikter er 

ikke tilpasset i forhold til, hvor i kommunen de fremtidige skolebørn bor. Der er derfor 

behov for at opdatere skoledistrikterne og justere antallet af klasser. Formålet er at sikre, 

at antallet af 0. klasser i højere grad svarer til det faktiske antal elever, samt at fordele 
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eleverne bedre mellem skolerne for at opnå mere hensigtsmæssige klassestørrelser, der 

understøtter det faglige og pædagogiske arbejde. Der er arbejdet med to scenarier; enten 

at de fire distrikter bibeholdes og justeres, eller at distrikterne i en forsøgsperiode lægges 

sammen til ét. De to scenarier beskrives nedenfor.  

  

Som en del af Budgetaftale 2017-2020 har Børne- og Skoleudvalget efterfølgende besluttet 

at nedjustere fra tre til to spor på Usserød Skole gældende fra skoleåret 2017/2018.  

  

Scenarie 1: Forsøg med ét skoledistrikt 

En struktur med ét samlet skoledistrikt for Hørsholm Kommunes fire skoler giver størst 

mulig fleksibilitet i optimeringen af klassedannelsen og i fordelingen af både egne og 

udenbyselever, hvilket udløser en større budgetreduktion, end der kan opnås ved at 

optimere klassedannelsen inden for fire distrikter. Ét skoledistrikt giver desuden mulighed 

for, at forældrenes ønske er det primære fordelingsgrundlag. Ét skoledistrikt er en 

organisering, som kontinuerligt gør det muligt at sikre ensartede klassekvotienter og 

serviceniveau på tværs af skolerne, og denne struktur vil derfor være en langtidsholdbar 

løsning.  

  

At etablere ét skoledistrikt kræver med den nuværende lovgivning, at der søges 

dispensation i Undervisningsministeriet. Undervisningsministeriet har overfor andre 

kommuner, som har søgt om at etablere en forsøgsordning med ét skoledistrikt, betinget 

dispensationen med, at der var opbakning fra skolebestyrelserne på de berørte skoler.  

  

Tilbagemeldingen fra et flertal i skolebestyrelserne er, at de ønsker at fortsætte med fire 

selvstændige skoledistrikter. 

  

Scenarie 2: Fire skoledistrikter 

Prognoserne viser et faldende børnetal på skoleområdet og et behov for at ændre på 

distrikterne for at fordele børnene mere ligeligt.  

  

Administrationen anbefaler at foretage mindre justeringer af skoledistrikterne forud for 

skoleindskrivningen 2018/2019 og afvente arbejdet i Velfærd frem for mursten inden en 

mere omfattende justering af distrikterne foretages. Arbejdet i ’Velfærd frem for mursten’ 

vil få betydning for den fremtidige placering af dagtilbud. At afvente dette arbejde vil 

kvalificere distriktsændringerne, sådan at distriktsgrænserne kan placeres meningsfuldt i 

forhold til den kommende organisering af dagtilbud og skoler.  

  

Anbefaling og videre proces 

Forsøgene i andre kommuner med at etablere ét skoledistrikt afsluttes med udgangen af 

skoleåret 2018/2019 og skal derefter evalueres. Det kan være hensigtsmæssigt at afvente 

denne evaluering for at få et større indblik i fordele og ulemper ved ét skoledistrikt. 

  

Administrationen anbefaler på det ovenfor beskrevne grundlag, at Børne- og Skoleudvalget 

beslutter at bevare fire distrikter med mindre justeringer i skoleåret 2018/2019, samt at 

administrationen arbejder videre med at optimere klassedannelsen og justere 

skoledistrikterne. Formålet med dette arbejde er at pege på langtidsholdbare løsninger. 

 

Økonomi/personale 
I Budgetaftale 2017-2020 har forligspartierne vedtaget en budgetreduktion svarende til 

den, man forventede at kunne opnå ved at omlægge til ét skoledistrikt fra skoleåret 

2017/2018.  
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I og med at Børne- og Skoleudvalget ikke kan gennemføre forsøg med ét skoledistrikt som 

tidligere beskrevet i sagsfremstilling på grund af en ændring af forsøgsreglerne fra 

Undervisningsministeriet, kan den fulde budgetreduktion ikke realiseres. En del af 

budgetreduktionen opnås imidlertid ved, at der på Usserød Skole fra skoleåret 2017/2018 

er nedlagt et spor. Den ikke-realiserede budgetreduktion ønskes bevilget som en 

tillægsbevilling. 

  

  2017 2018 2019 2020 

Vedtaget 

budgetreduktion i 

Budgetaftale 2017-

2020 

635.000 1.688.000 2.547.000 3.360.000 

Forventet 

budgetreduktion ved 

4 skoledistrikter  

318.000 933.000 1.317.000 1.762.000 

Ikke-realiseret 

budgetreduktion 

317.000 755.000 1.230.000 1.598.000 

           

  

                              

 

Sagens tidligere behandling 
Børne- og Skoleudvalget 25. oktober 2016. 

Børne- og Skoleudvalget 22. november 2016. 

 

 

Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 20-06-2017 
Børne- og Skoleudvalget tiltrådte administrationens indstilling. 

Det præciseres herudover at formålet med at foretage justeringerne er at nedbringe 

omkostninger mest muligt.  
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Børne- og Skoleudvalget 
 

Punkt:  2 

Acadre sagsnr.:   17/7797 

Journalnr.:   17.03.00A00 

Sagsforløb:  BSU - Åben sag  

Mødedato:  20.06.2017 

Sagsansvarlig enhed:   Politik, Udvikling og Borgerservice 

Sagsbehandler:  Lærke Klintholm 

 

Orientering vedr. Helhed i specialområdet 

 
Baggrund 
Som led i arbejdet med ”Velfærd frem for mursten – en aktiv udviklings- og 

investeringsstrategi” gives med dette dagsordenpunkt en orientering om projektet ”Helhed 

i specialområdet 0-18 år”. Dette delprojekt er et ud af i alt tre delprojekter i 

”Sammenhængende Børneliv 0-18 år”. 

  

Forligspartierne besluttede i Budgetaftale 2017-2020, at administrationen skal arbejde 

videre med at reorganisere og samle specialtilbuddene, og at en ny model skal fremlægges 

for Børne- og Skoleudvalget, som skal beslutte, om tilbuddet skal placeres ved Hørsholm 

Skole eller Usserød Skole. 

  

Med dette dagsordenspunkt orienteres Børne- og Skoleudvalget om status for projektet. 

 

Forslag 
Administrationen indstiller, at Børne- og Skoleudvalget tager orienteringen til efterretning. 

 

Sagsfremstilling 
Som en del af udviklingen og kvalificeringen af projekt ”Helhed i specialområdet” er der 

igangsat en række tiltag, der skal være med til at afdække, hvordan specialområdet i 

Hørsholm skal retænkes og samles. 

  

I januar 2017 er der nedsat en arbejdsgruppe med udvalgte ledere- og 

medarbejderrepræsentanter fra special- og almenområdet, som arbejder med at udvikle et 

fælles pædagogisk grundlag og vision for et nyt samlet specialtilbud. Grundlaget skal danne 

udgangspunkt for det kommende specialtilbud samt være afsættet for udviklingen af 

organisering og de fysiske rammer. 

  

Arbejdsgruppen har desuden indhentet viden og været på besøgsture i specialtilbud i andre 

kommuner. Formålet med besøgene har været at få indblik i hvordan andre kommuner 

arbejder med og organiserer specialområdet for børn i alderen 0-18 år, samt få inspiration 

og ideer til udviklingen af en ny helhed i Hørsholm Kommune. 

  

Sideløbende med udviklingen af det pædagogiske grundlag undersøges, hvor der er 

muligheder for at samle specialtilbuddene. I den forbindelse undersøges de trafikale 

forhold, ligesom bygningernes stand og anvendelsesmuligheder bliver vurderet. 
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Administrationen vil fremlægge konkrete forslag til placeringer ved Hørsholm Skole og 

Usserød Skole samt evt. yderligere forslag til alternativ placering til Børne- og 

Skoleudvalgsmøde i august 2017. 

  

I forbindelse med budgetprocessen for 2018-2021 fremlægges forslag til scenarier, 

herunder overslag for etablering og ombygning med henblik på at der afsættes midler. 

 

Sagens tidligere behandling 
Børne- og Skoleudvalget 24. januar 2017 

  

Børne- og Skoleudvalget 21. februar 2017 

  

Børne- og Skoleudvalget 21. marts 2017 

  

Børne- og Skoleudvalget 25. april 2017 

  

Børne- og Skoleudvalget 16. maj 2017 

 

 

Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 20-06-2017 
Børne- og Skoleudvalget tog orienteringen til efterretning. 
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Børne- og Skoleudvalget 
 

Punkt:  3 

Acadre sagsnr.:   16/21052 

Journalnr.:   82.00.00P15 

Sagsforløb:  BSU - Åben sag  

Mødedato:  20.06.2017 

Sagsansvarlig enhed:   Politik, Udvikling og Borgerservice 

Sagsbehandler:  Liv Forsberg 

 

Velfærd frem for mursten: Fremtidens børneliv i 

dagtilbud og skoler 

 
Baggrund 
Som led i arbejdet med ”Velfærd frem for mursten – en aktiv udviklings- og 

investeringsstrategi” fremlægges med dette dagsordenspunkt en status på delprojektet 

”Fremtidens børneliv i dagtilbud og skoler”. Dette delprojekt er et ud af i alt tre 

delprojekter i ”Sammenhængende børneliv 0-18 år”. Denne status indeholder en 

orientering om arbejdet med et fælles overordnet pædagogisk grundlag for dagtilbud og 

skoler i Hørsholm Kommune samt en orientering om resultaterne af den analyse, som er 

gennemført i område øst med henblik på at undersøge mulighederne for at etablere et 

dagtilbud på Rungsted Skoles matrikel.  

 

Forslag 
Administrationen indstiller, at Børne- og Skoleudvalget tager orienteringen til efterretning. 

 

Sagsfremstilling 
Formål 

I Budgetaftale 2017-2020 er det besluttet, at der skal arbejdes videre med at skabe 

sammenhængende børnemiljøer mellem dagtilbud og skoler og at etablere større dagtilbud. 

Arbejdet indledes i område øst (Rungsted), hvor der er behov for at øge 

dagtilbudskapaciteten.  

           

Pædagogisk grundlag 

En tværgående arbejdsgruppe bestående af ledere fra dagtilbud og skoler har bidraget til at 

udvikle et fælles overordnet pædagogisk grundlag. Grundlaget vil fremadrettet være afsæt 

for at etablere mere sammenhængende børnemiljøer på tværs af dagtilbud og skoler i hele 

Hørsholm Kommune. Den tværgående arbejdsgruppe har i den forbindelse besøgt dagtilbud 

og skoler i andre kommuner. Besøgene har tjent som inspiration og vidensopbygning i 

arbejdet med det pædagogiske grundlag.  

  

Et af de bærende principper for arbejdet med at styrke sammenhængen mellem dagtilbud 

og skoler er ’Mangfoldighed i løsninger’. Det betyder, at dagtilbud og skoler vil udmønte det 

fælles overordnede pædagogiske grundlag forskelligt afhængigt af hvilke partnerskaber, 

der bliver indgået lokalt mellem dagtilbud og skoler i kommunen.  
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I område øst er nedsat en arbejdsgruppe med deltagelse af skole- og dagtilbudsledere, 

som med afsæt i det fælles overordnede pædagogiske grundlag skal arbejde lokalt med at 

udfolde mulighederne for at styrke sammenhængen mellem skole og dagtilbud i øst. 

Arbejdet bliver løbende kvalificeret af en netværksgruppe, hvor bestyrelser, ledere og 

medarbejdere deltager. Netværksgruppens hovedfunktion er at sikre kommunikation om 

projektet i eget bagland. 

  

Vurdering af plads og parkering i område øst 

Der er gennemført en analyse af muligheder og konsekvenser ved at etablere et dagtilbud 

på Rungsted Skoles matrikel. Analysen viser overordnet, at der er flere muligheder for at 

placere et dagtilbud på skolens matrikel, og dette kan gennemføres både ved nybyg samt 

til- eller ombygning af dele af skolen. Analysen viser desuden, at det er muligt at udvide 

parkeringskapaciteten ved skolen, hvilket samtidig er en forudsætning for etablering af et 

nyt dagtilbud på Rungsted Skoles matrikel.  

  

Videre proces 

I budgetprocessen 2018-2021 vil der indgå mere konkret materiale om mulige scenarier for 

placering af et dagtilbud på Rungsted Skoles matrikel, herunder mulighederne for at 

etablere parkering. 

  

 

Sagens tidligere behandling 
I løbet af 2015 og 2016 har løbende være forelagt orienteringer og oplæg til beslutninger 

for Børne- og Skoleudvalget.  

  

Børne- og Skoleudvalget 24. januar 2017 

Børne- og Skoleudvalget 21. februar 2017 

Børne- og Skoleudvalget 21. marts 2017 

Børne- og Skoleudvalget 19. april 2017 

Børne- og Skoleudvalget 16. maj 2017 

 

 

Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 20-06-2017 
Børne- og Skoleudvalget tog orienteringen til efterretning. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Børne- og Skoleudvalget Tirsdag den 20-06-2017   Side 9 

 

Børne- og Skoleudvalget 
 

Punkt:  4 

Acadre sagsnr.:   16/7121 

Journalnr.:   27.00.00P22 

Sagsforløb:  BSU - Åben sag  

Mødedato:  20.06.2017 

Sagsansvarlig enhed:   Politik, Udvikling og Borgerservice 

Sagsbehandler:  Nina Suenson 

 

Investeringsstrategi, udsatte børn og unge 

 
Baggrund 
I budgetaftale 2017-2020 blev det besluttet, at administrationen skulle udarbejde en ny 

strategi om forebyggelse og tidlig indsats på det specialiserede børn- og ungeområde. 

  

Administrationen arbejder på en investeringsstrategi som lægges op til budgetkonferencen i 

august.  

  

Strategien har fokus på at omlægge indsatsen over for udsatte børn og unge, så der sættes 

tidligere og mere forebyggende ind for at undgå, at barnets/den unges problemer vokser 

sig store. Omlægningen formodes at ville medføre både en menneskelig og økonomisk 

gevinst.  

 

Forslag 
Det foreslås, at udvalget tager orienteringen til efterretning.  

 

Sagsfremstilling 
Inspireret af den såkaldte Sverigesmodel, af Socialstyrelsens anbefalinger og arbejdet i 

mange andre kommuner (bl.a. Herning og Hvidovre) arbejder administrationen på en ny 

strategi for arbejdet med udsatte børn og unge i Hørsholm Kommune. 

  

Strategien har fokus på at omlægge arbejdet på området, så vi sætter tidligere og mere 

forebyggende ind over for børn og unge, der mistrives, før deres problemer vokser sig 

store. Samtidig hjælpes de børn, der mistrives, til at få det bedre hurtigere gennem 

tidsbegrænsede, intensive og så vidt muligt evidensbaserede indsatser.  

  

Omlægningen vil kræve en investering i mere opsporing og tidlig indsats, omlægning af 

sagsbehandlernes arbejdsmetode og en bredere vifte af tilbud til børn og unge i mistrivsel.   

  

Investeringen forventes til gengæld at give et afkast i form af færre udgifter til omfattende 

og dyre indsatser senere hen. De første gevinster formodes at kunne høstes i løbet af 

budgetperioden.  

  

Så tæt på et normalt liv som muligt 

Med udgangspunkt i indsatstrappen herunder er målet i den nye investeringsstrategi at 

hjælpe det udsatte barn eller den udsatte unge til et liv så tæt på det normale som muligt – 

ned ad trappen.  
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Figur 1: Indsatstrappen, grundlag for Sverigesmodellen 

  

 
  

  

  

Målet med strategien er todelt:  

  

 Vi ønsker at skabe bedre trivsel og læring for udsatte børn, unge 

og deres familier 

 Vi ønsker at investere klogere, så vi over tid reducerer udgifterne 
på området for udsatte børn, unge og voksne 

  

  

Arbejdet ud fra indsatstrappen betyder, at den hjælp vi tilbyder barnet, altid skal ske med 

gradvis ’nedtrapning’ ad trappen for øje – eller med det for øje, at barnet skal formå at 

blive på trappens lavere trin.  

  

Udgangspunktet er, at hjælpen hellere skal gives forebyggende end ’reparerende’, dvs. 

gerne før barnet bliver en ’social sag’.  

  

Målet er, at barnet kan komme tilbage til eller blive i ’det almindelige system’ – i første 

omgang i dagtilbud og skole og senere i forhold til uddannelse, job og familieliv. Det er her, 

den økonomiske gevinst hentes.  

  

Styrket fokus på de yngste 

Ligesom i mange andre kommuner bruges pengene til udsatte børn og unge i Hørsholm 

Kommune primært i aldersgruppen 7-17 år. Udgiftsfordelingen i dag på det specialiserede 

børneområde er, at der anvendes 0,8 mio.kr. til 0-6 års området, 18 mio.kr. til 7-12 års 

området, og 48 mio. kr. til 13-17 års området. 

  

Forskning viser dog, at det er hos de yngste børn, en investering i sociale indsatser bedst 

kan betale sig. Kombineret med erfaringer fra Sverigesmodellen om, at vi kan opspore og 

hjælpe de yngre børn tidligt, før deres problemer vokser sig store, ønsker at vi sætte langt 

større fokus på børn i alderen 0-10 år.  

  

Tankerne i investeringsstrategien bygger således på, at man ved at anvende flere midler til 

forebyggende og tidlige indsatser på 0-10 års området, kan få flere børn og familier til med 

mindre indgribende indsatser, at klare sig selv på lang sigt.  
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Inspireret af Sverigesmodellen vil der være behov for at sætte ind med ændringer på tre 

områder:  

1)    Et større fokus på tidlig opsporing og forebyggelse i samarbejde mellem 

almenområdet og specialområdet 

2)    En styrkelse af sagsbehandlernes arbejde, som giver mere tid og kendskab til den 

enkelte familie, mere opfølgning på indsatsernes effekt og et nyt mindset med fokus 

på indsatstrappen 

3)    En bredere tilbudsvifte – dvs. flere typer af forebyggende indsatser for at undgå 

bevægelsen ’op ad trappen’, og flere intensive og tidsbegrænsede massive indsatser 

for at skabe bevægelse ’ned ad trappen’ for de børn, der allerede mistrives alvorligt.  

  

Med inspiration fra Sverigesmodellen er målet at skabe en sådan forbedring i trivsel hos 

Hørsholms udsatte børn og unge, at færre skal anbringes, og at færre har behov for særlig 

undervisning eller støtte. Samtidig skal forældre og familier styrkes, så forældrene i højere 

grad bliver i stand til at tage sig af deres børn selv.  

  

Bidrag fra Socialstyrelsen  

Center for Børn og Voksne har søgt om penge til dele af investeringsstrategiens aktiviteter i 

Socialstyrelsen.  

  

Ansøgningen er imødekommet, hvilket betyder, at der i 2017-2019 vil være 1,95 mio. kr. 

til at sætte dele af investeringsstrategien i værk. Center for Børn og Voksne vil som del af 

aftalen om puljepengene indgå i et rådgivningsforløb fra Socialstyrelsen, som skal hjælpe til 

at tilrettelægge omlægningen af arbejdet fremover.  

  

For at omlægge arbejdet på området mere grundlæggende og høste alle de menneskelige 

og økonomiske gevinster af dette, vil der dog være behov for en yderligere investering.  

  

Administrationen vil fremlægge yderligere om investeringsstrategien på udvalgets møde.  

 

Økonomi/personale 
Administrationen vurderer, at der vil være behov for en større investering for at omlægge 

indsatsen til Sverigesmodellen. Dette vil bl.a. skulle gå til:  

  

·         At uddanne medarbejdere i dagtilbud og forebyggende medarbejdere på 

specialområdet i den evidensbaserede metode SOS, som hjælper fagfolk til at 

handle mere ens og systematisk, når de opdager mistrivsel hos et barn.  

·         At opkvalificere og opnormere sagsbehandlerne på børne-unge-området, så de får 

bedre tid til og mere viden om at følge op på, om indsatserne til udsatte børn og 

unge virker. 

·         At etablere nye tilbud som styrker forældreevnen hos udsatte familier og arbejder 

tværfagligt og forebyggende med at afhjælpe barnets udfordringer inden skolestart 

  

Administrationen vil til budgetforhandlingerne fremlægge en business case for 

investeringen. Det estimeres, at investeringen giver den første mindre gevinst i 2019 og 

begynder at give overskud i 2021.  

 

Sagens tidligere behandling 
Tankerne om en ny strategi på forebyggelse og tidlig indsats på børne- og ungeområdet 

indgik i budgetaftalen 2017-2020.  
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Udvalget underskrev i marts en støtteerklæring til puljeansøgningen til Socialstyrelsen. 

Ansøgningen er blevet imødekommet, hvilket udvalget blev orienteret om pr. mail i starten 

af juni.  

 

 

Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 20-06-2017 
Børne- og Skoleudvalget tog orienteringen til efterretning. 
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Børne- og Skoleudvalget 
 

Punkt:  5 

Acadre sagsnr.:   17/8104 

Journalnr.:   17.27.00A00 

Sagsforløb:  BSU - Åben sag  

Mødedato:  20.06.2017 

Sagsansvarlig enhed:   Politik, Udvikling og Borgerservice 

Sagsbehandler:  Line Rovelt 

 

Reform af forberedende tilbud til ungeuddannelse 

 
Baggrund 
Med dette dagsordenpunkt orienteres Børne- og Skoleudvalget om regeringens nye udspil 

om at samle seks forberedende tilbud til én ny Forberedende Grunduddannelse. 

  

På Børne- og Skoleudvalgets møde vil mundtligt blive orienteret yderligere om elementerne 

i regeringens udspil. 

 

Forslag 
Administrationen indstiller, at Børne- og Skoleudvalget tager orienteringen til efterretning. 

 

Sagsfremstilling 
Med henblik på at øge muligheden for at flere unge kommer godt videre i uddannelse efter 

grundskolen har en ekspertgruppe givet nogle anbefalinger til regeringen, som bl.a. går på 

at samle seks forskellige forberedende uddannelsestilbud til én ny Forberedende 

Grunduddannelse. Den Forberedende Grunduddannelse erstatter disse eksisterende tilbud: 

·    Produktionsskole 

·    Almen voksenuddannelse (avu)  

·    Forberedende voksenundervisning (FVU)  

·    Ordblindeundervisning for voksne (OBU)  

·    Kombineret ungdomsuddannelse (KUU)  

·    Erhvervsgrunduddannelse (egu) 

  

Den ny Forberedende Grunduddannelse skal målrettes de unge under 25 år, som hverken 

har job eller uddannelse, så de fagligt, personligt og socialt kan gennemføre en 

ungdomsuddannelse eller fastholde et arbejde.  

  

Regeringens udspil indebærer en koordineret og sammenhængende ungeindsats på tværs 

af kommunen samt en ændret opgave særligt i forhold til Ungdommens 

Uddannelsesvejlednings (UU) opgaveportefølje.  

  

Undervisningsministeriet informerer på deres hjemmeside om den Forberedende 

Grunduddannelse: http://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/reform-af-de-forberedende-tilbud 

 

 

http://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/reform-af-de-forberedende-tilbud
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Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 20-06-2017 
Børne- og Skoleudvalget tog orienteringen til efterretning. 
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Børne- og Skoleudvalget 
 

Punkt:  6 

Acadre sagsnr.:   16/17939 

Journalnr.:   05.01.12G01 

Sagsforløb:  MPU, BSU - Åben sag  

Mødedato:  20.06.2017 

Sagsansvarlig enhed:   Politik, Udvikling og Borgerservice 

Sagsbehandler:  Charlotte Skov 

 

Kokkedal Station - tryghedsskabende tiltag 

 
Baggrund 
Miljø- og Planlægningsudvalget besluttede den 24.11.2016, at administrationen, i dialog 

med Fredensborg Kommune og DSB, skulle arbejder frem mod et oplæg om øvrige tiltag til 

fremme af trygheden på Kokkedal Station.  

Administrationen orienterer her Miljø- og Planlægningsudvalget og Børne og Skoleudvalget 

om status på projektet, og beder udvalgene tage stilling til det videre arbejde. 

 

Forslag 
Administrationen foreslår Miljø- og Planlægningsudvalget og Børne- og Skoleudvalget  

  

 at godkende planen for det videre arbejde ved deltagelse i 

arbejdsgruppe og koordineringsgruppe og samarbejde med 

Fredensborg Kommune, DSB, 7-Eleven og Politiet omkring en 

forebyggende indsats 

 at beslutte, at der ikke skal arbejdes mod etablering af et 

kommunalt vagtværn 

 

Sagsfremstilling 
Administrationen orienterede i november 2016 Miljø- og Planlægningsudvalget om den 

udarbejdede analyse fra Kokkedal Station – og udvalget besluttede hvilke tiltag 

administrationen skulle arbejde videre med.  

Følgende blev besluttet: 

  

1. Beskæring af beplantning, så arealerne fremtræder åbne 

2. Bedre og mere belysning, så arealerne er godt belyst i de mørke 

timer 

3. I samarbejde med Fredensborg Kommune og DSB drøfte 

mulighederne for at arbejde med øvrige tiltag ved Kokkedal 

Station. 
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Hertil besluttede Kommunalbestyrelsen den 18. maj 2017, at spørgsmålet om evt. 

vagtværn på Kokkedal Station skal indgå i redegørelsen vedr. Kokkedal Station.  

  

I forhold til pkt. 1, er der foretaget en beskæring af beplantningen, og administrationen vil i 

den næste periode – hvor træerne får blade – foretage yderligere beskæring, således at 

arealerne fortsat fremtræder åbne. 

  

I forhold til pkt. 2, har administrationen udskiftet masterne, således at de er blevet højere, 

og har desuden indsat LED-indsatser i armaturerne, som betyder at lyset opleves mere 

klart. 

  

I forhold til pkt. 3, og de fysiske rammer, har der den 04.05.2017 været afholdt et møde 

med Fredensborg Kommune og DSB – og med efterfølgende fælles besigtigelse af området. 

Det blev her besluttet, at DSB foretager en kraftig beskæring af beplantning på arealet 

nord for stationsbygningen – som er det område der i dag er mest ”forsømt” ift. beskæring. 

DSB undersøger også mulighederne for at etablere bedre eller supplerende belysning i 

dette område, hvor der i dag er relativt lave lamper.  

  

Foruden mødet med Fredensborg Kommune og DSB, har administrationen i foråret 2017 

deltaget i yderligere 2 møder, som 7-elleven og DSB har indkaldt til. 

På mødet deltog repræsentanter fra Politiet, DSB, 7-elleven, SSP-konsulenterne samt Vej 

og Park.  

Formålet med møderne/samarbejdet er, at have en tæt dialog imellem deltagerne – som 

gør det muligt at reagere hurtigt, når der er behov for det. Se referat fra seneste møde i 

bilag 1. 

  

DSB orienterede på mødet om, at DSB i 2 omgange har forsøgt at anvende vagtværn på 

Kokkedal Station – med formålet at skabe ro og orden omkring kiosken og personalet der 

arbejder i kiosken. I begge tilfælde har vagtværn-selskabet måtte opgive at håndtere 

opgaven, og DSB har konkluderet, at kun politiet kan håndtere opgaven med de unge på 

stationen. Politiet er enige heri. 

  

DSB oplyser desuden, at det er landets eneste 7-elleven som allerede fra kl. 19.00 kun 

tilbyder lågesalg, og at det har været problematisk at bemande kiosken, da personalet 

udsættes for trusler om vold – og i nogle tilfælde også for vold. 

  

Politiet oplyser, at der i en periode har været en forhøjet politi-indsats omkring Kokkedal 

Station – og at det ser ud til at indsatsen har virket. SSP-konsulenterne, DSB og 7-elleven 

bekræftede dette. 

  

Der er nedsat en arbejdsgruppe bestående af Politiet, DSB, 7-Eleven, SSP-konsulenterne 

samt Vej og Park. Gruppen mødes igen til september 2017 for at drøfte status og 

udviklingen på Kokkedal Station. 

  

Udover arbejdsgruppen, er der også etableret en mindre koordinationsgruppe, som snakker 

sammen mellem møderne i den store gruppe. Bl.a. med henblik på, at alle parter ved hvem 

de skal kontakte, hvis der opstår udfordringer på stationen. Koordineringsgruppen består af 

repræsentanter fra 7-Eleven, SSP-konsulenter i begge kommuner samt politiet.  

  

I Hørsholm Kommune er der arbejdet med etablering af et Ungehus i Ådalsparken, som 

netop er et tilbud til de unge, så de ikke hænger ud andre steder i kommunen. Huset er 

etableret i et samarbejde mellem BOV, ARB og DOS og åbnede i juni 2016. Der er fast ca. 
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15-20 unge som kommer der hver aften. Ungehuset er åbent alle dage, dog med 

undtagelse af lørdage. 

Tendensen viser, at antallet af unge, som kommer i Ungehuset er mindre i 

sommerperioden, hvor det er muligt at opholde sig ude. 

  

Som et yderligere tiltag vil udfordringen på Kokkedal Station blive drøftet i det Tværgående 

ungesamarbejde i kommunen, med formålet at lave en fælles indsats med mulighed for 

hurtig og målrettet indsats. 

  

På baggrund af DSB´s erfaringer med vagtværn på stationen, anbefaler administrationen, 

at der ikke arbejdes videre mod etablering af et kommunalt vagtværn på Kokkedal Station. 

 

Bilag 
-    Referat fra møde om tryghed på Kokkedal Station 19. maj 2017.pdf 

 

 

Beslutning Miljø- og Planlægningsudvalget den 22-06-2017 
Miljø- og Planlægningsudvalget godkendte planen for det videre arbejde ved deltagelse i 

arbejdsgruppe og koordineringsgruppe og samarbejde med Fredensborg Kommune, DSB, 

7-eleven og Politiet omkring en forebyggende indsats. 

  

Miljø- og Planlægningsudvalget ønsker, at administrationen snarest kommer med et 

økonomioverslag på en ét-årig forsøgsordning med etablering af vagtværn på Kokkedal 

station.  

Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 20-06-2017 
Punktet bliver behandlet på Børne- og Skoleudvalgets møde i august. 
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Børne- og Skoleudvalget 
 

Punkt:  7 

Acadre sagsnr.:   16/10603 

Journalnr.:   00.32.00S00 

Sagsforløb:  BSU - Åben sag  

Mødedato:  20.06.2017 

Sagsansvarlig enhed:   Politik, Udvikling og Borgerservice 

Sagsbehandler:  Mette Bygballe 

 

Revisionsberetning om revision af de sociale, 

beskæftigelses- og sundhedsmæssige områder 

vedrørende årsregnskabet 2016 

 
Baggrund 
Pwc (PricewaterhouseCoopers) har afgivet revisionsberetning om revision af de sociale, 

beskæftigelses- og sundhedsmæssige områder vedrørende årsregnskabet 2016. Revisionen 

har påtegnet beretningen uden forbehold. 

 

Forslag 
Administrationen foreslår, at Børne- og Skoleudvalget tager revisionsberetningen til 

efterretning. 

 

Sagsfremstilling 
På baggrund af de samlede resultater af revisionen for 2016 af de sociale, beskæftigelses- 

og sundhedsmæssige områder er det revisionens vurdering, at sagsbehandlingen og den 

daglige administration af disse områder i Hørsholm Kommune som helhed har været 

varetaget på en hensigtsmæssig og betryggende måde og som helhed lever op til 

lovgivningens og ministeriernes bestemmelser og vejledninger i regnskabsåret 2016.  

  

Resultaterne af revisionsgennemgangen har ikke givet anledning til 

revisionsbemærkninger, som Kommunalbestyrelsen skal træffe afgørelse om.  

På en række områder har revisionen givet anbefalinger og peget på fokusområder. 

  

På Beskæftigelsesministeriets ressortområder er anbefalingerne rettet mod fokus på 

korrekt vejledning, rettidig indhentelse af borgernes CV samt sikre udarbejdelse af 

uddannelsespålæg ved første samtale. 

  

På Udlændinge- og Integrationsministeriets ressortområder er der konstateret fejl i de 

gennemgåede sager.  

På trods af de konstaterede fejl vurderer revisionen, at området som helhed varetages 

hensigtsmæssigt, betryggende og efter gældende regelsæt. 

Revisionens anbefalinger er rettet mod at sikre rettidig henvisning til danskundervisning og 

virksomhedsrettet indsats. 
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På Børne- og Socialministeriets ressortområder er der anbefalinger til de 

tiltag/genopretninger, der er iværksat på områder for børn, handicap og merudgiftsydelse 

til børn og unge. 

Af tiltag på børnehandicapområdet kan nævnes, at samtlige sager er gennemgået og 

genoprettet, ligesom de iværksatte handleplaner efterleves. 

Revisionen anbefaler, at det etablerede koncept for ledelsestilsyn på de øvrige børne- og 

voksenområder videreføres til børnehandicapområdet for at sikre, at genopretningens 

ajourføring af sager fastholdes, og den faglige standard opretholdes. Dette gælder ligeledes 

for området for merudgiftsydelse til børn og unge. 

  

Administrationen har iværksat tiltag til sikring af, at sagerne følges op. 

Herudover indarbejder administrationen revisionens anbefalinger og indgåede aftaler 

respekteres ligesom tidligere som et bidrag til, at tilbagevendende problemer kan løses og 

nye forebygges. 

Revisionen vil i forbindelse med revision af regnskab 2017 følge op på områderne. 

  

Beretningen består af bilag 2-3: 

  

o bilag 2: Redegørelse til ressortministerierne om revisionen 

af de sociale, beskæftigelses- og sundhedsmæssige 

områder, der er omfattet af ordninger om refusion eller 

tilskud fra Staten vedrørende regnskabsåret 2016 

o bilag 3: Oversigt over konstaterede fejl og mangler på 

Beskæftigelsesministeriets, Børne- og Socialministeriets 

samt Udlændinge- og Integrationsministeriets områder - 
regnskabsåret 2016 

  

  

  

Administrationen foreslår, at Børne- og Skoleudvalget tager revisionsberetningen til 

efterretning. 

  

Socialberetningen indgår i et samlet dagsordenspunkt om revision af årsregnskab 2016, 

som blev behandlet i Økonomiudvalget den 8. juni 2017 og i Kommunalbestyrelsen den 19. 

juni 2017. 

 

Sagens tidligere behandling 
Socialberetningen indgår i et samlet dagsordenspunkt om revision af årsregnskab 2016, 

som blev behandlet i Økonomiudvalget den 8. juni 2017 og i Kommunalbestyrelsen den 19. 

juni 2017. 

 

Bilag 
-    Bilag 2-3 til revisionsberetning 2016 

 

 

Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 20-06-2017 
Børne- og Skoleudvalget tog orienteringen til efterretning. 
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Børne- og Skoleudvalget 
 

Punkt:  8 

Acadre sagsnr.:   
 

Journalnr.:   
 

Sagsforløb:  BSU - Åben sag  

Mødedato:  20.06.2017 

Sagsansvarlig enhed:   Politik, Udvikling og Borgerservice 

Sagsbehandler:  Marianne Godtfredsen 

 

Meddelelser 

 
 

Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 20-06-2017 
Hanna Bohn Vinkel orienterede om, at 

 Ung i Hørsholm p.t. har 10-12 unge tilknyttet. 

 Lions Børnehuse, Børnehusets forældreråd ønsker at institutionen 

overgår til kommunal institution. 

Pernille Halberg Salamon orienterede om den indgående økonomiaftale mellem KL og 

Regeringen. 

Klaus Poulsen orienterede om bevillingen af satspuljemidler fra Socialstyrelsen. 
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Bilagsoversigt 
 

Pkt. 

nr.  
Tilgang  Titel  Refnr.  

6 Åben 
Referat fra møde om tryghed på Kokkedal Station 19. maj 

2017.pdf 
2326153 

7 Åben Bilag 2-3 til revisionsberetning 2016 2323931 
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