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Børne- og Skoleudvalget 
 

Punkt:  1 

Acadre sagsnr.:   17/6162 

Journalnr.:   17.02.05P08 

Sagsforløb:  BSU - Åben sag  

Mødedato:  25.04.2017 

Sagsansvarlig enhed:   Politik, Udvikling og Borgerservice 

Sagsbehandler:  Line Rovelt 

 

Rammeforsøg om mere fleksible muligheder for at 

tilrettelægge skoledagen 

 
Baggrund 
Undervisningsministeriet har inviteret alle kommuner til at deltage i et rammeforsøg om 

mere fleksible muligheder for at tilrettelægge skoledagen.  

  

Med dette dagsordenpunkt orienteres Børne- og Skoleudvalget om rammeforsøget med 

henblik på at træffe beslutning om Hørsholm Kommune skal ansøge om at deltage. 

 

Forslag 
Administrationen indstiller, at Børne- og Skoleudvalget  

 tager orienteringen til efterretning 

 beslutter om Hørsholm Kommune skal ansøge om at deltage i 

rammeforsøget 

 

Sagsfremstilling 
Overordnet set giver rammeforsøget mulighed for – inden for konkrete og afgrænsede 

pædagogiske kvalitetsunderstøttende indsatser – øgede muligheder for lokalt at 

tilrettelægge skoledagen mere fleksibelt i forhold til lokale prioriteringer, ønsker og behov, 

herunder øgede muligheder for at afkorte skoledagen. Det sker med fravigelse af 

folkeskolelovens (LBK nr. 747 af 20/06/2016) §§14b og 16a om antal undervisningstimer. 

  

I rammeforsøget forudsættes det, at de frigivne ressourcer bliver anvendt på kvalitet i 

undervisningen og dermed til at igangsætte nye aktiviteter, der bidrager til børn og unges 

læring. 

  

De konkrete kvalitetsunderstøttende indsatser kan være: 

 Særlige turboforløb i fagundervisningen for de fagligt svage  

 Særlige talentforløb i fagundervisningen for de fagligt dygtige 

 Særlige profiler (fx teknologi som kodning) 

 Samt andre indsatser som retter sig mod det lokale erhvervsliv 
(skal særligt begrundes i ansøgningen) 
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Rammeforsøget bliver gennemført med henblik på at få mere viden om, hvorvidt 

undervisningen kan tilrettelægges på anderledes måder.  

  

Rammeforsøget foregår i tre skoleår; 2017/2018, 2018/2019 og 2019/2020.  

  

De skoler, som ønsker at deltage i rammeforsøget, skal lave hver deres ansøgning, hvori 

de redegør for de konkrete pædagogiske formål med forsøget samt beskriver de konkrete 

ændringer og aktiviteter på skolen.  

  

I alt får 50 skoler mulighed for at deltage i rammeforsøget. 

  

Det er desuden en forudsætning, at skolebestyrelserne på de berørte skoler tilslutter sig 

ansøgningen til rammeforsøget.  

  

Der er ansøgningsfrist til rammeforsøget 16. maj 2017. 

  

På grund af den nære ansøgningsfrist har administrationen ikke fået tilbagemeldinger fra 

skolelederne, om de har interesse i at være med i rammeforsøget sådan at det kunne indgå 

i dette dagsordenpunkt. Administrationen vil derfor høre skolelederne og tage deres 

tilbagemeldinger med mundtligt til selve Børne- og Skoleudvalgets møde, sådan at de 

indgår som grundlag for den politiske beslutning. Det er Kommunalbestyrelsen, som 

indgiver ansøgningen til Undervisningsministeriet. 

  

Administrationen gør desuden opmærksom på, at kommunerne som hidtil har mulighed for 

at ansøge om og gennemføre forsøg efter folkeskolelovens §55, stk. 1 med andre temaer 

end rammeforsøget. (§55 handler generelt om forsøg og pædagogisk udviklingsarbejde). 

 

Bilag 
-    Brev om forlænget ansøgningsfrist 

-    Bilag 2_ansøgningsskema 

-    Bilag 1_om fravigelse af folkeskolelovens §§ 14b og 16a 

-    Udmelding om rammeforsøg fra Undervisningsministeriet 

 

 

Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 25-04-2017 
Børne- og Skoleudvalget tog orienteringen til efterretning. 

  

Børne- og Skoleudvalget besluttede, at folkeskolerne i Hørsholm Kommune ikke ansøger 

om at deltage i rammeforsøget. 
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Børne- og Skoleudvalget 
 

Punkt:  2 

Acadre sagsnr.:   16/21052 

Journalnr.:   82.00.00P15 

Sagsforløb:  BSU - Åben sag  

Mødedato:  25.04.2017 

Sagsansvarlig enhed:   Politik, Udvikling og Borgerservice 

Sagsbehandler:  Liv Forsberg 

 

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.  

  

Børne- og Skoleudvalget 24. januar 2017 

Børne- og Skoleudvalget 21. februar 2017 

Børne- og Skoleudvalget 21. marts 2017 

 

 

Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 25-04-2017 
Børne- og Skoleudvalget tog orienteringen til efterretning. 
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Børne- og Skoleudvalget 
 

Punkt:  3 

Acadre sagsnr.:   
 

Journalnr.:   
 

Sagsforløb:  BSU - Åben sag  

Mødedato:  25.04.2017 

Sagsansvarlig enhed:   Politik, Udvikling og Borgerservice 

Sagsbehandler:  Marianne Godtfredsen 

 

Meddelelser 

 
 

Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 25-04-2017 
Administrationen orienterede om: 

·         At der er en igangværende proces, hvor dagplejens legestue planlægges fysisk 

flyttet fra Børnehuset til Solhuset  

·         At der er dialog om en bredere målgruppe i Ungehuset  

·         At ledelsesstrukturen på det selvejende område er faldet på plads 

·         Et nyt undervisningsforløb kaldet ”Videnskabsklub”, hvor ældre elever 

underviser yngre elever i at arbejde forskningsbaseret. Forløbet er finansieret af 

Lundbeckfonden. 

·         Indholdet i investeringsstrategien for det specialiserede børne- og 

ungeområde, hvor målet er at øge den tidlige forebyggelse med henblik på at 

mindske behovet for indsatser senere i livet 

·         At den planlagte inspirationstur med Børne- og Skoleudvalget i maj udsættes 

til efter sommerferien 

At hele Børne- og Skoleudvalget vil blive invitere med på besøg eller til møder 

med borgere, forældre mv. som en del af optakten til Kommunalvalget i 

november.  

  

Herefter havde Børne- og Skoleudvalget en temadrøftelse om muligheder for 

skolefritidsordning (SFO). Administrationen arbejder videre og fremlægger muligheder på 

et dagsordenpunkt til Børne- og Skoleudvalgets møde i maj 2017. 
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Bilagsoversigt 
 

Pkt. nr.  Tilgang  Titel  Refnr.  

1 Åben Brev om forlænget ansøgningsfrist 2305916 

1 Åben Bilag 2_ansøgningsskema 2305915 

1 Åben Bilag 1_om fravigelse af folkeskolelovens §§ 14b og 16a 2305914 

1 Åben Udmelding om rammeforsøg fra Undervisningsministeriet 2305913 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Børne- og Skoleudvalget  25-04-2017   Side 7 

 

 

 

 

 

 

 

Otto B. Christiansen (C) 
Formand 

______________________________________________  

Anders Vestergaard (I) 
Næstformand 

______________________________________________  

Esben Dyekjær (C)  
Medlem 

______________________________________________  

Annette Wiencken (V) 
Medlem 

______________________________________________  

Alexander Jonsbak (V) 
Medlem 

______________________________________________  
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