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Børne- og Skoleudvalget 
 

Punkt:  1 

Acadre sagsnr.:   15/20507 

Journalnr.:   17.01.00P23 

Sagsforløb:  Børne- og Skoleudvalget - Åben sag  

Mødedato:  24.01.2017 

Sagsansvarlig enhed:   Politik, Udvikling og Borgerservice 

Sagsbehandler:  Marie Bach Drivsholm 

 

Opfølgning på Kvalitetsrapport 2014/2015 

 
Baggrund 
På baggrund af resultaterne i Kvalitetsrapport 2014/2015 orienteres Børne- og 

Skoleudvalgets på indeværende møde om opfølgning og arbejde på baggrund af 

resultaterne. 

 

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

 

Sagsfremstilling 
  

Kvalitetsrapport 2014/2015 blev godkendt af Børne- og Skoleudvalget i februar og af 

Kommunalbestyrelsen i marts 2016. 

  

Som opfølgning på resultaterne og skolernes arbejde fremlægger skolelederne fra de fire 

folkeskoler i Hørsholm Kommune hvert et oplæg om den enkelte skoles indsatsområder på 

udvalgets møde. 

 

Sagens tidligere behandling 
29. januar 2016 i Børne- og Skoleudvalget 

29. marts 2016 i Kommunalbestyrelsen 

 

 

Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 24-01-2017 
Børne- og Skoleudvalget tog orienteringen fra de fire skoleledere om kvalitetsrapport 

2014/2015 til efterretning. 

 

Fraværende: 
Esben Dyekjær (C) , Alexander Jonsbak (V) 
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Børne- og Skoleudvalget 
 

Punkt:  2 

Acadre sagsnr.:   16/20083 

Journalnr.:   17.01.01G01 

Sagsforløb:  Børne- og Ungeudvalget - Åben sag  

Mødedato:  24.01.2017 

Sagsansvarlig enhed:   Politik, Udvikling og Borgerservice 

Sagsbehandler:  Janie Linius 

 

Udtræden af skolebestyrelse 

 
Baggrund 
Et medlem af skolebestyrelsen fra Hørsholm Skole har anmodet om at udtræde af 

skolebestyrelsen.  

 

Forslag 
Administrationen indstiller, at Børne- og Skoleudvalget godkender bestyrelsesmedlemmets 

anmodning om at træde ud. 

 

Sagsfremstilling 
Medlemmet af skolebestyrelsen på Hørsholm Skole har anmodet om at udtræde af 

skolebestyrelsen af personlige forhold. Udtrædelsen ønskes gældende fra dags dato. 

  

Jf. ”Bekendtgørelse om valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelser i folkeskolen og 

om vederlag til forældre- og elevrepræsentanter i skolebestyrelser i folkeskolen” (BEK nr. 

28 af 14/01/2014) er det muligt at blive fritaget for hvervet som forældrerepræsentant i en 

skolebestyrelse efter skriftlig anmodning og godkendelse af kommunalbestyrelsen.  

  

I den resterende del af valgperioden vil suppleant indtræde i skolebestyrelsen. 

 

 

Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 24-01-2017 
Børne- og Skoleudvalget godkendte anmodningen om at træde ud af bestyrelsen på 

Hørsholm Skole.  

 

Fraværende: 
Esben Dyekjær (C) , Alexander Jonsbak (V) 
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Børne- og Skoleudvalget 
 

Punkt:  3 

Acadre sagsnr.:   17/144 

Journalnr.:   28.00.00A00 

Sagsforløb:  BSU - Åben sag  

Mødedato:  24.01.2017 

Sagsansvarlig enhed:   Politik, Udvikling og Borgerservice 

Sagsbehandler:  Line Rovelt 

 

Økonomiske uregelmæssigheder på det selvejende 

daginstitutionsområde - orientering 

 
Baggrund 
På baggrund af den seneste udvikling inden for Lions Selvejende daginstitutionsområde 

orienteres Børne- og Skoleudvalget mundtligt på udvalgets møde. 

 

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

 

Sagsfremstilling 
Administrationen orienterer Børne- og Skoleudvalget om den seneste udvikling på Lions 

Selvejende Daginstitutionsområde omkring økonomiske uregelmæssigheder.  

 

 

Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 24-01-2017 
Børne- og Skoleudvalget tog orienteringen til efterretning. 

 

Fraværende: 
Esben Dyekjær (C) , Alexander Jonsbak (V) 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Børne- og Skoleudvalget Tirsdag den 24-01-2017   Side 5 

 

Børne- og Skoleudvalget 
 

Punkt:  4 

Acadre sagsnr.:   16/1436 

Journalnr.:   28.09.20P00 

Sagsforløb:  BSU-Åben sag - Åben sag  

Mødedato:  24.01.2017 

Sagsansvarlig enhed:   Politik, Udvikling og Borgerservice 

Sagsbehandler:  Anne Mærkedahl 

 

Frokost i dagtilbud, Børnehuset 

 
Baggrund 
Ifølge dagtilbudsloven (LBK nr. 167 af 20.02 2015) skal forældrene hvert andet år tage 

stilling til, om de ønsker forældrebetalt frokostordning i daginstitutionerne. I oktober 2016 

åbnede den selvejende daginstitution Børnehuset. I forbindelse med åbningen blev der i 

november 2016 afholdt ekstraordinært valg til frokostordning. 

 

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

 

Sagsfremstilling 
Valget om frokostordning har været afholdt i perioden fra den 14. november til den 28. 

november 2016. Resultatet er gældende fra den 1. januar 2017 til udgangen af september 

2018. Da valget afholdes ekstraordinært er valgperioden frem til afholdelse af nyt valg i 

september 2018 forkortet med 3 måneder. Ved afholdelse af valget i 2016 bliver det 

muligt, fremover at afholde samtidige valg til frokostordning for alle dagtilbud i Hørsholm 

Kommune i 2018. 

  

Op til valget er forældrene i Børnehuset skriftligt blevet informeret om den valgprocedure, 

der er gældende, og som fremgår af dagtilbudsloven. Den indebærer, at daginstitutionen er 

omfattet af frokostordning med mindre mere end 50% af forældrene fravælger ordningen 

samt, at de forældre, der ikke stemmer aktivt, tæller som et ja. Forældrene har en stemme 

pr. barn.  

  

I Hørsholm Kommune stemmer forældrene om et sundt frokosttilbud fra leverandøren fru 

Hansens kælder. I tilbuddet er indeholdt et frokostmåltid, mælk og andre udgifter der er 

forbundet med ordningen fx personaletid til at forberede måltidet. Frokostordningen koster 

506 kr. pr. vuggestuebarn og 556 kr. pr. børnehavebarn om måneden. Inden valget har 

forældrene medio november 2016 været inviteret til ”Smagens aften” i Børnehuset, hvor 

der blev fremvist eksempler på den mad, børnene tilbydes. I perioden fra Børnehuset blev 

sammenlagt medio oktober og frem til januar 2017 har alle børn fået frokosttilbud. Det er 

sket på baggrund af resultaterne af tidligere valg om frokostordning i de tre sammenlagte 

daginstitutioner. 

  

Stemmesedlerne er efter valgperiodens ophør, blevet optalt af administrationen. 
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Resultatet af afstemningen er: 48 har stemt ja til frokostordning og 22 har stemt nej. På 

baggrund af dette resultat, vil der blive etableret frokostordning pr. 1. januar 2017 i 

Børnehuset. 

 

Økonomi/personale 
Kommunalbestyrelsen har i budget 2015-18 afsat 1,5 mio.kr. til at etablere 

modtagerkøkkener. Der er etableret modtagerkøkken i Børnehuset indenfor rammen af de 

bevilgede midler. 

 

Kommunikation 
Resultatet af valget til frokostordning er formidlet til forældrene skriftligt.  

 

 

Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 24-01-2017 
Børne- og Skoleudvalget tog orienteringen til efterretning. 

 

Fraværende: 
Esben Dyekjær (C) , Alexander Jonsbak (V) 
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Børne- og Skoleudvalget 
 

Punkt:  5 

Acadre sagsnr.:   16/21052 

Journalnr.:   82.00.00P15 

Sagsforløb:  BSU - Åben sag  

Mødedato:  24.01.2017 

Sagsansvarlig enhed:   Politik, Udvikling og Borgerservice 

Sagsbehandler:  Marie Bach Drivsholm 

 

Velfærd frem for mursten 

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

investeringsstrategi” gives en mundtlig orientering om projektet ”Sammenhængende 

børneliv 0-18 år”.  

 

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

 

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

for Børne- og Skoleudvalget.  

 

 

Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 24-01-2017 
Børne- og Skoleudvalget tog orienteringen til efterretning. 

 

Fraværende: 
Esben Dyekjær (C) , Alexander Jonsbak (V) 
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Børne- og Skoleudvalget 
 

Punkt:  6 

Acadre sagsnr.:   
 

Journalnr.:   
 

Sagsforløb:  BSU - Åben sag  

Mødedato:  24.01.2017 

Sagsansvarlig enhed:   Politik, Udvikling og Borgerservice 

Sagsbehandler:  Marianne Godtfredsen 

 

Meddelelser 

 
 

Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 24-01-2017 
Administrationen orienterede om: 

·         at der er behov for et ekstraordinært Børne- og Skoleudvalgsmøde, hvor der træffes 

beslutning om klassedannelse for skoleåret 2017/2018 med henblik på at kunne give de 

kommende skolebørn og familier information om, hvilken skole de er indskrevet på. Det 

blev aftalt, at mødet finder sted 28. februar 2017, kl. 17.00. 

·         at der fortsat implementeres et nyt administrativt system, og at administrationen vender 

tilbage med svar på spørgsmål om SFO for 4.-5. klasse. 

·         at der er ansat to nye dagplejere pr. 1. februar 2017, som forventes at kunne tage imod 

børn i løbet af februar. 

·         at skolerne har fejret de flotte resultater på skolerne med elever og medarbejdere. 

 

Fraværende: 
Esben Dyekjær (C) , Alexander Jonsbak (V) 
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Otto B. Christiansen (C) 
Formand 

______________________________________________  

Anders Vestergaard (I) 
Næstformand 

______________________________________________  

Esben Dyekjær (C)  
Medlem 

______________________________________________  

Annette Wiencken (V) 
Medlem 

______________________________________________  

Alexander Jonsbak (V) 
Medlem 

______________________________________________  

 

 

Børne- og Skoleudvalgets møde 24-01-2017 


