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Børne- og Skoleudvalget 
 

Punkt:  1 
Acadre sagsnr.:   

 Journalnr.:   
 Sagsforløb:  BSU - Åben sag  

Mødedato:  20.05.2014 
Sagsansvarlig enhed:   Politik og Borgerservice 
Sagsbehandler:  Anja Sahan 
 

Meddelelser 

 
 

Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 20-05-2014 
Sekretariatsleder Caroline Hegelund orienterede om en rapport fra KORA om normeringer i 

daginstitutioner som har fået medieomtale. Forvaltningen kan verificere de normeringstal, 

der er angivet, men det er ikke korrekt, at pædagogandelen er ca. 1/3 som der angives i 

KORA-rapporten. Kommunens egne tal for pædagogandel fra kvalitetsrapporten i 2012 er 

53,4 pct.   

  

Skolechef Hanna Bohn Vinkel orienterede om, at ansøgningen til Undervisningsministeriet 

om midler til læringskonsulenter som skal arbejde med inklusion, er imødekommet. 
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Børne- og Skoleudvalget 
 

Punkt:  2 
Acadre sagsnr.:   14/8244 
Journalnr.:   17.02.07G01 
Sagsforløb:  BSU - Åben sag  
Mødedato:  20.05.2014 
Sagsansvarlig enhed:   Politik og Borgerservice 
Sagsbehandler:  Caroline Hegelund 
 

Temadrøftelse: Udskolingslinjer på folkeskolerne i 

Hørsholm Kommune 

 
Resume 
Som led i implementeringen af folkeskolereformen og rammenotatet ”Fremtidens Skole i 

Hørsholm” lægges der op til en drøftelse af udskolingslinjer. 

 

Forslag 
Det indstilles, at Børne- og Skoleudvalget drøfter oplægget om udskolingslinjer på 

Hørsholm Kommunes folkeskoler. 

 

Sagsfremstilling 
Folkeskolereformen åbner mulighed for dannelse af linjeklasser i udskolingen. I 

temadrøftelsen om udskolingslinjer lægges der op til en drøftelse af formålet med 

udskolingslinjer, hvordan udskolingslinjer kan organiseres og hvilke muligheder og 

udfordringer, der kan være forbundet med udskolingslinjer i Hørsholm Kommunes 

folkeskoler. 

  

Skoleleder på Vallerødskolen Michael Geilager og udskolingsleder på Usserød Skole Pia Dahl 

Olsen, giver en mundtlig præsentation af temaet. 

  

Der er vedlagt et bilag, som beskriver  

 Grundlaget for udskolingslinjer 

 Processen for arbejdet med udskolingslinjer hidtil som led i 

implementeringen af folkeskolereformen og rammenotatet 

”Fremtidens Skole i Hørsholm”  

 Modeller for udskolingslinjer, herunder en vurdering af de 

pædagogiske og organisatoriske/økonomiske muligheder og 

udfordringer ved 4 forskellige modeller. 

 

Bilag 
-    Notat om udskolingslinjer 
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Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 20-05-2014 
Børne- og Skoleudvalget drøftede oplægget om udskolingslinjer. På baggrund af drøftelsen 

udarbejder administrationen et oplæg som forelægges udvalget i efteråret 2014. 

  

Der var følgende eksterne deltagere i temadrøftelsen:  

·         Skoleleder på Vallerød Skolen Michael Geillager 

·         Udskolingsleder på Usserød Skole Pia Dahl Olsen  

·         Fælles-TR repræsentant Marianne Lindholdt, DLF  

·         Fælles-TR repræsentant Marlene Dalskov, BUPL. 
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Børne- og Skoleudvalget 
 

Punkt:  3 
Acadre sagsnr.:   14/4732 
Journalnr.:   17.00.00G01 
Sagsforløb:  BSU - Åben sag  
Mødedato:  20.05.2014 
Sagsansvarlig enhed:   Politik og Borgerservice 
Sagsbehandler:  Caroline Hegelund 
 

Budgetprocessen 2015-2018 

 
Resume 
Administrationen (Center for Børne og Voksne og Center for Dagtilbud og Skole) 

fremlægger foreløbige overvejelser til råderum og budgetønsker.  

 

Forslag 
Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning.  

 

Sagsfremstilling 
Administrationen giver på mødet en mundtlig præsentation af råderumsforslag og 

budgetønsker.  

  

På udvalgsmødet i juni forelægges Børne- og Skoleudvalget en sag om budgetønsker og 

råderum som led i budgetprocessen for 2015-2018.  

 

 

Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 20-05-2014 
Børne- og Skoleudvalget tog orienteringen til efterretning.  
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Børne- og Skoleudvalget 
 

Punkt:  4 
Acadre sagsnr.:   14/7689 
Journalnr.:   00.01.00A00 
Sagsforløb:  BSU - Åben sag  
Mødedato:  20.05.2014 
Sagsansvarlig enhed:   Politik og Borgerservice 
Sagsbehandler:  Marianne Caglayan 
 

Budgetopfølgning 2, 2014 på Børne- og 

Skoleudvalgets område 

 
Resume 
Administrationen har udarbejdet budgetopfølgning 2 per. 31.03.2014 på Børne- og 

Skoleudvalgets område. Det samlede budgetkorrektion på driften for Børne- og 

Skoleudvalget i 2014 er en budgetreduktion på -1.939.300 kr., som kun består af 

budgetneutrale omprioriteringer. Der foretages ikke bevillingsændringer på anlæg.  

 

Forslag 
Administrationen foreslår, at Børne- og Skoleudvalget:  

  

·         Anbefaler Økonomiudvalget, at driftsbudgettet reduceres med -1.939.300 

kr. i 2014. 

·         Anbefaler Økonomiudvalget, at der indarbejdes driftskorrektioner på -

2.289.700 i 2015 og frem i materialet til Augustkonferencen i august 2014.  

·         Tager den økonomiske status på udvalgets område til efterretning. 

 

Sagsfremstilling 
Administrationen gennemfører 4 budgetopfølgninger i løbet af 2014. Formålet er at følge 

økonomien tæt, samt at tilpasse budgettet bevillingsmæssigt eller at tilpasse 

aktivitetsniveauet i forhold til ændringer i forbrug eller lovgivning. 

  

Budgetopfølgning 

Administrationen har gennemgået forbruget i 2014 opgjort per marts måned med henblik 

på at konkretisere allerede kendte afvigelser mellem budget 2014 og forbruget. 

  

Budgetopfølgningen indeholder administrationens vurdering af de ændrede økonomiske 

forudsætninger samt en række udgiftsneutrale omprioriteringer, som skal godkendes 

politisk, fordi der omplaceres mellem politikområder. De fleste ændringer har effekt i 

overslagsårene og vil indgå i materialet Augustkonferencen. 

  

Det samlede resultat af budgetopfølgning 2 er -1.939.300 kr. på driften. Afvigelserne, der 

alle er budgetneutrale, er nærmere gennemgået i bilag 1.  

  

Økonomisk status 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Børne- og Skoleudvalget Tirsdag den 20-05-2014   Side 7 

 

Administrationen giver under dette punkt en overordnet status på Børne- og 

Skoleudvalgets økonomi. Tabel 1 og 2 nedenfor viser vedtaget budget og forventet 

regnskab fordelt på politikområder og på drift og anlæg. 

  

Tabel 1: Drift, vedtaget budget og forventet regnskab  

  

1.000 kr. 

Vedtaget 

budget 

2014 

Forventet 

regnskab 

2014 

Korrigeret 

budget 

2014 inkl. 

BOF2 

30 Institutioner for børn og 

unge 124.756 122.570 120.655 

31 Undervisning 184.794 179.780 181.265 

34 Børn og unge med særlige 

behov 90.246 92.810 91.684 

I alt 399.796 395.160 393.605 

  

  

Tabel 2: Anlæg, vedtaget budget og forventet regnskab  

  

1.000 kr. 

Vedtaget 

budget 

2014 

Forventet 

regnskab 

2014 

Korrigeret 

budget 

2014 inkl. 

BOF2 

30 Institutioner for børn og 

unge 0 2.362 1.307 

31 Undervisning 5.048 6.113 6.466 

34 Børn og unge med særlige 

behov 200 200 200 

I alt 5.248 8.675 7.973 

  

  

Budgetopfølgning 2 pr. marts 2014 indebærer således en forventning til regnskab 2014, 

der på driften svarer nogenlunde til det korrigerede budget. I opgørelsen indgår der ikke 

overførte midler fra tidligere regnskabsår, men på politikområde 30 (dagtilbudsområdet), 

forventes overførte midler anvendt til betaling af allerede disponerede honoraropkrævning 

vedr. inklusionsindsatser. 

Mindreforbruget pt. på politikområde 31 forventes anvendt i indeværende år, hvor 

skolereformen implementeres. 

På politikområde 34 ses der på specialundervisningen under ét. Den aktuelle prognose viser 

et merforbrug på 1,1 mio. kr., hvilket er med forbehold for, at der fortsat arbejdes på at 

beregne taksterne på taksterne på de interne specialskoletilbud samt disponeringerne i 

forhold til den specialundervisning Hørsholm kommune køber i andre kommuner. 

  

På anlægssiden forventer administrationen følgende: 

På politikområde 30 er der overførsler som pt. Ikke fremgår. Disse midler anvendes til 

etablering af modtagekøkkener i og med, at forældrene på to institutioner stemte ja til at få 

frokostordning. Modtagekøkkenerne skal stå klar 1. oktober 2014. 
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På politikområde 31 forventes overførsler og budgetterede anlægsudgifter anvendt i 

indeværende år til bl.a. aktive og grønne skolegårde og etablering af lærerarbejdspladser. 

  

På politikområde 34 forventes bevillingen til ombygning af familiehuset i forbindelse med 

opnormering af dagbehandlingstilbuddet ”Slusen” anvendt i indeværende år. 

 

Sagens tidligere behandling 

Sagen er ikke tidligere behandlet. Efter behandling i de stående udvalg 

samles bidragene vedrørende budgetændringer til en samlet fremstilling i 
Økonomiudvalget. 
 

Bilag 
-    Bilag 1 Budgetændringer Budgetopfølgning 2 2014 

 

 

Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 20-05-2014 
Børne- og Skoleudvalget tiltrådte indstillingen.  
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Børne- og Skoleudvalget 
 

Punkt:  5 
Acadre sagsnr.:   14/5801 
Journalnr.:   29.00.00P17 
Sagsforløb:  BSU-ØU-KB - Åben sag  
Mødedato:  20.05.2014 
Sagsansvarlig enhed:   Politik og Borgerservice 
Sagsbehandler:  Mette Sielemann 
 

Politisk godkendelse af fælles kommunale 

målsætninger på psykiatriområdet 

 
Resume 
Rammepapiret på psykiatriområdet: ” Kommunernes fælles rolle – udviklingen af det nære 

sundhedsvæsen på psykiatriområdet” udsendes til politisk godkendelse i Region 

Hovedstadens kommuner efter drøftelse i KKR d. 14. marts 2014. 

Rammepapiret er udarbejdet efter opfordring fra KKR i forlængelse af det rammepapir på 

det somatiske område, som blev godkendt i foråret 2013. 

Begge rammepapirer er en del af den regionale opfølgning på KL’s udspil ” Det nære 

sundhedsvæsen”. 

  

I rammepapiret er der lagt vægt på, at kommunerne i fællesskab og sammen med region 

og almen praksis – sætter fokus på den tidlige og rehabiliterende indsats for borgere med 

psykiske vanskeligheder eller lidelser. 

Rammepapiret har fire strategiske målsætningsområder; Forebyggelse og 

sundhedsfremme, Forebyggelse af (gen)indlæggelser, Borgerens forløb og Dokumentation 

og metodeudvikling.  

 

Forslag 
Administrationen anbefaler at Børne- og Skoleudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsen, 

at godkende rammepapiret: 

”Kommunernes fælles rolle – udviklingen af det nære sundhedsvæsen på 

psykiatriområdet”. 

  

Punktet forelægges for Sundhedsudvalget og Social- og Seniorudvalget med enslydende 

indstilling. 

 

Sagsfremstilling 
Rammepapiret ”Kommunernes fælles rolle – udviklingen af det nære sundhedsvæsen på 

psykiatriområdet” fremlægges hermed til politisk godkendelse.  

  

Rammepapiret er udarbejdet på opfordring fra Kommunekontaktrådet, KKR Hovedstaden i 

forlængelse af rammepapiret for det somatiske område, som regionens 29 kommuner 

godkendte i foråret 2013. 

Begge rammepapirer er en del af den regionale opfølgning på KL’s udspil ”Det nære 

sundhedsvæsen” hvis målsætning er at: Fremme alle borgeres sunde livsstil og forebygge 
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sygdom, støtte borgerne i at tage hånd om egen livssituation og udøve egenomsorg og 

have borgeren i centrum med fokus på den samlede livssituation. 

Det er afgørende at kommunerne i fællesskab – og sammen med regionen og almen 

praksis – sætter fokus på den tidlige og rehabiliterende indsats for borgere med psykiske 

vanskeligheder eller lidelser. 

  

KKR har på sit møde 14. marts 2014 anbefalet kommunerne at godkende rammepapiret på 

psykiatriområdet. 

I drøftelsen i KKR er der lagt vægt på vigtigheden af at følge op på effekten af indsatsen på 

området. Det skal ske ved udgangen af 2016, hvorefter opfølgningen skal følge opfølgning 

på det somatiske område. 

  

Rammepapiret har til formål at give en fælles forståelse af, hvordan kommunerne arbejder 

med indsatsen for borgere med psykiske vanskeligheder eller lidelser. 

Rammepapiret beskriver 15 indsatser, som er forpligtende for alle kommuner (”skal”- 

indsatser) og 9 indsatser som kan løftes af den enkelte kommune eller grupper af 

kommuner i samarbejde, for dermed at skabe viden i forhold til den fremadrettede 

udvikling (”kan”-indsatser).  

  

Indsatserne i rammepapiret der skal ses som en vigtig del af den samlede sundhedspolitik, 

er inddelt i fire strategiske målsætningsområder:  

 Forebyggelse og sundhedsfremme (opdelt i børn og voksne)  

 Forebyggelse af (gen)indlæggelser  

 Borgerens forløb   
 Dokumentation og metodeudvikling 

Indsatserne forventes at have konkrete effekter for borgere, som har psykiske 

vanskeligheder eller lidelser. 

Center for Børn og Voksne har kortlagt den nuværende indsats i forhold til de strategiske 

målsætninger der fremgår at rammepapiret. Kortlægningen vedlægges som bilag. 

Kortlægningen skal være med til at danne grundlag for de tiltag Hørsholm Kommune skal 

iværksætte, ex er der i Center for Børn og Voksne ikke tradition for at monitorere og 

dokumentere centrets indsats på målgrupper og indsatstyper, registreringen sker på 

borgerniveau. 

  

Implementering af rammepapiret og af den kommende sundhedsaftale fordrer at 

kommunerne styrker samarbejdet på psykiatriområdet. 

  

KKR har ved sin drøftelse af rammepapiret lagt vægt på ledelsesmæssig opbakning i 

forhold til implementering af rammepapiret. Der er nedsat et samordningsudvalg for 

psykiatrien og der lægges vægt på at både kommuner og region repræsenteres af fornøden 

ledelsesmæssig kompetence. 

Samordningsudvalget er det centrale organ for den løbende udvikling af samarbejdet og 

den løbende dialog om sundhedsaftalens efterlevelse.  

 

Bilag 
-    Brev til Borgmestre og Kommunalbestyrelser, godkendelse af fælles kommunale 

målsætninger på psykiatriområdet 

-    Rammepapir - Kommunernes fælles rolle - udviklingen af det nære sundhesdvæsen på 

psykiatriområdet 
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-    Bilag til rammepapiret på psykiatriområdet 

-    Bilag til fælleskommunal struktur på psykiatriområdet 

-    Kortlægning over nuværende indsats i Hørsholm Kommune på psykiatriområdet  

 

 

Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 20-05-2014 
Børne- og Skoleudvalget tiltrådte indstillingen.  
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Børne- og Skoleudvalget 
 

Punkt:  6 
Acadre sagsnr.:   14/6503 
Journalnr.:   28.15.00G01 
Sagsforløb:  BSU-ØU-KB - Åben sag  
Mødedato:  20.05.2014 
Sagsansvarlig enhed:   Politik og Borgerservice 
Sagsbehandler:  Caroline Hegelund 
 

Organisering af klubområdet med større 

tilhørsforhold til skolerne 

 
Resume 
Af budgetaftalen for 2014-2017 fremgår det, at Børne- og Skoleudvalget i 2014 skal 

vurdere organiseringen af kommunens klubtilbud (Ådalsparkens Fritidscenter - ÅFC).  

På Børne- og Skoleudvalgets møde den 22. april 2014 fremlagde administrationen et 

forslag til ny organisering af klubområdet som Børne- og Skoleudvalget godkendte at sende 

i høring. Høringsfasen udløb den 12. maj 2014.  

 

Forslag 
Administrationen anbefaler:  

  

·         At Børne- og Skoleudvalget indstiller model 2 for en ny organisering af 

klubområdet til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, som i juni 2014 træffer 

den endelige beslutning.  

  

·         At de udgifter (skal-udgifter) som er en grundlæggende forudsætning for 

omorganiseringen af klubområdet finansieres indenfor Center for Dagtilbud og 

Skoles budget for 2014.  

  

·         At de udgifter (kan-udgifter) som er påkrævede, hvis man ønsker at skabe 

forbedrede rammer for Ungeområdet, Dagplejen og Tale/Høre-teamet samt skabe et 

mini—landbrug som er åbent for alle institutioner m.v., indgår i 

budgetforhandlingerne for 2015-2018.   

 

Sagsfremstilling 
Baggrund 

Baggrunden for omorganiseringen af klubområdet er følgende:  

Ådalsparkens Fritidscenter har gennem det seneste halvandet år oplevet et markant 

faldende børnetal, som har medført, at det flere gange har været nødvendigt at reducere i 

medarbejderressourcerne. I første halvdel af 2014 har det faldende børnetal betydet, at der 

hver måned er oparbejdet et merforbrug som ved årets udgang vil resultere i et samlet 

merforbrug på ca. 1 mio. kr. I 2015 skal der spares yderligere 1 mio. kr. på grund af 

kortere åbningstid. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Børne- og Skoleudvalget Tirsdag den 20-05-2014   Side 13 

 

Den økonomiske udvikling i ÅFC vil betyde færre medarbejdere og dermed en væsentlig 

forringelse af de nuværende tilbud til børn og unge i forhold til udnyttelse af faciliteterne, 

herunder pædagogiske aktiviteter. Desuden kan Kommunalbestyrelsens beslutning om 

effektivisering og servicereduktion medføre en yderligere besparelse på bustransport som 

kan påvirke ÅFC. Faldet i børnetallet på ÅFC må på den baggrund forventes at fortsætte, 

hvilket vil skabe yderligere behov for reduktion i ÅFC’s økonomi.  

  

Den foreslåede omorganisering af klubområdet indebærer, at der kan skabes mere helhed 

for børn og unge. Dels samles ungeområdet i ÅFC. Det skaber mulighed for større helhed 

og sammenhæng og en positiv udvikling af hele ungeområdet. Samtidig vil en flytning af 

børnene fra ÅFC til kommunens SFO’er betyde, at skole og SFO i større udstrækning kan 

arbejde helhedsorienteret i det pædagogiske arbejde.   

  

Høring af model 2 

Administrationen har fremlagt 3 modeller for en ny organisering af klubområdet. 

Modellerne indebærer, at ÅFC lukker som det er i dag og Ungdomsskolen, 

Ungdomsklubben, Dagplejen og Tale/Høre teamet flytter ind i ÅFC (bilag 1). 

På Børne- og Skoleudvalgsmødet i april godkendte Børne- og Skoleudvalget at sende model 

2 for organisering af klubområdet i høring. Høringsperioden udløb d. 12. maj. 

  

Administrationen har modtaget 11 høringssvar fra de høringsparter, som har fået tilsendt 

høringsmaterialet (bilag 2-3). Dertil er der modtaget 5 høringssvar fra nuværende og 

tidligere forældre (bilag 4). Endvidere har der været en underskriftindsamling imod lukning 

af ÅFC, hvor 348 forældre og 98 børn har skrevet under.   

  

Økonomi i forbindelse med omorganisering 

Center for Dagtilbud og Skole har i samarbejde med Center for Teknik og de involverede 

parter udarbejdet en foreløbig analyse af de økonomiske konsekvenser af model 2 (bilag 

5). De økonomiske konsekvenser er delt op i to. De udgifter, som er en grundlæggende 

forudsætning for implementeringen af model 2 (skal-udgifter) og de budgetønsker (kan-

udgifter), som er påkrævede, hvis man i forbindelse med omorganiseringen af ÅFC, ønsker 

at skabe forbedrede rammer for Ungeområdet, Dagplejen og Tale/Høre-teamet, samt skabe 

et mini-landbrug som er åbent for alle institutioner m.v.  

  

Kommunikation og proces 

Efter Børne- og Skoleudvalgets møde i april, hvor udvalget godkendte at sende model 2 i 

høring, har administrationen informeret forældre og borgere om høringen og den videre 

politiske proces på kommunens hjemmeside, i pressen og ved besvarelse af spørgsmål fra 

forældre.  

  

I høringsperioden har Center for Dagtilbud og Skole været i tæt dialog med ÅFC’s personale 

og de involverede parter i kommunen. ÅFC’s personale er løbende blevet informeret om 

processen og de konsekvenser en beslutning om omorganisering af ÅFC kan få. 

  

Center for Dagtilbud og Skole har sammen med Center for Teknik og de parter som skal 

have ny arbejdsplads i ÅFC (Tale/Høre-teamet, Dagplejen, Ungdomsskolen og 

Ungdomsklubben) drøftet en ny organisering i ÅFC. Parterne er blevet inddraget i 

fordelingen af lokaler og har kunnet komme med forslag til, hvilke udgifter og muligheder, 

der er ved en evt. flytning.  
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Center for Dagtilbud og Skole vil i det videre forløb være i dialog med forældre til børn og 

unge i ÅFC om den videre proces gennem forældremøder, nyhedsbreve, orientering på 

Hørsholm Kommunes hjemmeside og pressemeddelelser. 

  

Hvis model 2 besluttes, vil Center for Dagtilbud og Skole bestræbe sig på, at børnene 

flyttes på en hensigtsmæssig måde i venskabsgrupper og hvis muligt sammen med voksne, 

de kender. Forældre vil blive inddraget i forhold til, hvad der er mest hensigtsmæssigt og 

orienteret om den konkrete proces. Flytning af Tale/Høre-teamet, Dagplejen og 

Ungdomsskolen og Ungdomsklubben vil ske i et tæt samarbejde med de berørte.  

 

Økonomi/personale 
De udgifter (skal-udgifter) som er en grundlæggende forudsætning for omorganiseringen af 

klubområdet kan realiseres indenfor Center for Dagtilbud og Skoles bevilligede budget for 

2014 og via omplacering af anlægsmidler samt konvertering af driftsmidler til 

anlægsmidler. Vedligeholdelsesudgifter til udearealer på i alt 53.000 kr. frem til 2017, er en 

del af den samlede finansiering. Omorganiseringen er derved udgiftsneutral, og 

administrationen anbefaler, at Børne- og Skoleudvalget indstiller til Økonomiudvalget og 

Kommunalbestyrelsen at godkende omprioriteringen af de bevilligede midler. 

  

Bevillingsskema 

  

  

  

  
Beløb 

Tillægsbevilling 
Drift/anlæ

g m.v. 

Indeværend

e år 

Overslagså

r 1 

Overslagså

r 2 

Overslagså

r 3 

Politikområde: 30 Drift -100.000       

Politikområde: 30 Anlæg -200.000       

Politikområde: 31 Drift -2.250.000       

I alt           

Anlægsbevilling: 

(igangsætningstilladels

e) 

          

Politikområde: 30 Anlæg 2.550.000       

            

I alt   0 0 0 0 

 

Sagens tidligere behandling 
Børne- og Skoleudvalgsmøde d. 22. april 2014 (14/6503) 

 

Bilag 
-    Bilag 1. Organisering af Ådalsparkens Fritidscenter - modelbeskrivelse 

-    Bilag 2. Oversigt over høringssvar fra parter 

-    Bilag 3. Høringssvar fra høringsparter 

-    Bilag 4. Høringssvar fra nuværende og tidligere forældre 

-    Bilag 5. Omorganisering af ÅFC: Oversigt over udgifter jf. model 2. 
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Noter til bilag 
Bilag 

  

1. Modelbeskrivelser - organisering af klubområdet med større 

tilhørsforhold til skoleområdet 

2. Oversigt over høringssvar fra parter 

3. Høringssvar fra parter 

4. Høringssvar fra nuværende og tidligere forældre 
5. Omorganisering af ÅFC - oversigt over udgifter jf. model 2 

 

Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 20-05-2014 
Børne- og Skoleudvalget tiltrådte indstillingen, idet man tilføjede:  

  

At Oasen, som er et fritidstilbud til børn med særlige behov, placeres på Usserød Skole og 

ikke som oprindeligt tænkt på Hørsholm Skole. 

  

At Børne- og Skoleudvalget ønsker at indføre en overgangsordning for forældrebetalingen 

og beder administrationen undersøge lovligheden heraf. 
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Børne- og Skoleudvalget 
 

Punkt:  7 
Acadre sagsnr.:   14/7930 
Journalnr.:   17.01.04A00 
Sagsforløb:  BSU - Åben sag  
Mødedato:  20.05.2014 
Sagsansvarlig enhed:   Politik og Borgerservice 
Sagsbehandler:  Marie Bach Drivsholm 
 

Behovsundersøgelse af skolemad 

 
Resume 
Baggrund for behovsundersøgelsen 

I budgetaftalen 2014-2017 fremgår det, at der i forbindelse med at eleverne pr. 1.august 

2014 vil få en længere skoledag skal gennemføres en proces med for at vurdere behovet og 

mulighederne for at styrke tilbuddet om sund mad til skolebørn i Hørsholm. Det fremgår 

desuden af budgetaftalen, at skolernes interessenter (bestyrelser, ledelser, medarbejdere 

og elever) skal involveres i forløbet. Til budgetdialogmødet den 13. marts 2014 blev det 

tilføjet, at BSU også ønsker at afdække lærernes behov for at købe mad på skolen.  

 

Forslag 
Det indstilles,  

·         at orientering om behovsundersøgelsen tages til efterretning. 

·         at der i januar 2015 følges op på elevernes, forældrenes og lærernes interesse for og 

efterspørgsel efter at kunne købe mad på skolen for at se, om erfaringerne med den nye 

hverdag har betydning for behovet.  

 

Sagsfremstilling 
Center for Dagtilbud og Skole har udført en spørgeskemaundersøgelse hos forældre, elever 

og lærere for at undersøge behovet for at købe skolemad fra den 1. august 2014, hvor 

både elever og lærere vil tilbringe en større del af deres tid på skolen.  

  

Undersøgelsen har generelt en lav svarprocent, og de afgivne svar indikerer en forventning 

om, at der ikke er et større behov for at købe mad på skolen, end hvad de nuværende 

tilbud kan dække. Samtidig kan det formodes, at der blandt både forældre, elever og 

lærere er en vis usikkerhed omkring, hvordan den nye hverdag vil opleves efter 1. august 

2014, og at det har haft betydning både for svarprocent og for selve svarene. Det vil derfor 

være relevant at gentage undersøgelsen på et senere tidspunkt for at se, om konkrete 

erfaringer med den nye hverdag har betydning for behovet.  

Forældre og elever 

Blandt skolens forældre og elever har svarprocenten generelt været lav (under 30%). Den 

lave svarprocent kan være en indikator på, at der ikke er stor interesse. På baggrund af de 

indkomne svar vurderes det, at der på af de fire skoler ikke forventes at være et større 

behov for skolemad end det nuværende tilbud. Der er en efterspørgsel på mulighed for at 

kunne købe mellemåltider, primært om eftermiddagen. Administrationen vil i samarbejde 

med skolerne undersøge mulighederne for at dække dette behov således at det evt. kan 

sættes i værk inden 1. august 2014.  
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Elever og forældre pointerer, at maden skal være sund og varieret til en fornuftig pris for at 

være interessant.  

  

Lærere 

For lærernes vedkommende har omkring halvdelen af lærerne på hver skole svaret. 

Efterspørgslen på mulighed for køb af varm og kold mad er størst på Usserød skole, hvor 

den er på hhv. 41% og 47%. Der efterspørges mulighed for at købe sund, varieret mad til 

en fornuftig pris. Der gøres opmærksom på, at den mad eleverne ønsker, ikke nødvendigvis 

er den samme mad som lærerne ønsker at købe.  

  

Skoleledelser og skolebestyrelser 

Skolernes ledelser og bestyrelser vil gerne kunne tilbyde elever og medarbejdere 

muligheden for at købe et sundt og godt måltid mad til en rimelig pris. Der er et ønske om, 

at en ordentlig madordning prioriteres fra kommunalt hold.  

 

Bilag 
-    Bilag 1 behovsafdækning af skolemad 

 

 

Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 20-05-2014 
Børne- og Skoleudvalget tog undersøgelsen til efterretning og  

tiltrådte, at der følges op på interessen for og efterspørgslen efter skolemad i januar 2015.  

  

Børne- og Skoleudvalget anmodede administrationen om, at skolebestyrelserne inviteres til 

dialog om behovet for skolemad i løbet af efteråret 2014. 
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Børne- og Skoleudvalget 
 

Punkt:  8 
Acadre sagsnr.:   14/7941 
Journalnr.:   28.06.00A00 
Sagsforløb:  BSU - Åben sag  
Mødedato:  20.05.2014 
Sagsansvarlig enhed:   Politik og Borgerservice 
Sagsbehandler:  Lone Skovsbøl 
 

Rammer for forældrearrangerede frokost- og 

madordninger  

 
Resume 
Ifølge dagtilbudsloven skal Kommunalbestyrelsen fastsætte en maksimumspris for 

forældrearrangerede frokost- og madordninger. 

 

Forslag 
Administrationen anbefaler, at Børne- og Skoleudvalget  

 fastsætter en maksimumspris på 600 kr. pr. måned for 

forældrearrangeret frokost (indeholder kun frokostmåltidet) og en 

maksimumspris på 350 kr. pr. måned for forældrearrangeret 

madordning (mad og måltider udover frokost). 

 beslutter, at forældrearrangerede frokost- og madordninger ikke 

må medføre ekstraomkostninger for kommunen.   

 

Sagsfremstilling 
Forældre med børn i dagtilbud har mulighed for at vælge kommunale og 

forældrearrangerede frokost- og madordninger, hvor frokostordninger består af 

frokostmåltidet og madordninger består af mad omkring frokostordningen – morgen, 

formiddag og eftermiddagsmad. Fru Hansens Kælder er leverandør af kommunens 

frokostordning til 5 institutioner og fra 1. oktober 7 institutioner. Hvis forældre i Hørsholms 

Kommunes dagtilbud fravælger den kommunale frokostordning, kan de vælge at lave en 

forældrearrangeret frokostordning. Forældre i alle dagtilbud har samtidig mulighed for at 

etablere en forældrearrangeret madordning. Der er samme regler og krav til hygiejne mv. 

uanset om frokostordningen er kommunal eller forældrearrangeret.  

  

Når der er tale om forældrearrangerede frokost – og madordninger er det frivilligt for 

forældrene om de vil deltage. Det vil sige, at de enkelte forældre kan til- og fravælge 

ordningen løbende. Lovgivningen adskiller reglerne omkring frostordning og madordninger. 

Der gives fripladstilskud til de forældre som vælger frokostordning men ikke madordninger. 

Kommunen skal administrere det økonomiske fripladstilskud men har der ud over ingen 

forpligtigelser i forhold til at administrere ordningerne. 
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Ifølge lovgivningen skal Kommunalbestyrelsen fastsætte et maksimumsbeløb for 

forældrearrangerede frokostordninger. Dertil kan Kommunalbestyrelsen sætte andre 

rammer for frokostordninger. I forhold til madordninger - som dækker alt andet kost i 

dagtilbud end frokostordningen – kan kommunalbestyrelsen også fastsætte rammerne. 

  

Børne- og Skoleudvalget skal derfor på vegne af Kommunalbestyrelsen fastsætte et 

maksimumsbeløb for forældrearrangerede frokostordninger, som gælder for nuværende og 

fremtidige forældrearrangerede frokostordninger i Hørsholm kommune. Maksimumsprisen 

kan bestå af selve måltidet og derudover fx køkkenpersonalet køkkentimer og andre 

ansættelsesrelaterede udgifter men ikke vedligeholdelsesudgifter. De samme regler gør sig 

gældende for kommunale frokostordninger.  

  

Dertil kan Børne- og Skoleudvalget sætte yderligere rammer for forældrearrangerede 

frokostordninger og madordninger i kommunen, som fx at forældrearrangerede 

frokostordninger ikke må medføre etablering af køkkenfaciliteter eller betyde andre 

udgifter/ressourcer for dagtilbuddet/kommunen. Det er et krav til alle ordninger, at det skal 

være sundt mad. 

  

Hørsholm Børnegårds måltidsordning 

I Hørsholm kommune er vuggestuen Hørsholm Børnegård (med 45 børn per 1. maj) den 

eneste institution, som har en ordning, hvor børnene får formiddags-, frokost- og 

eftermiddagsmad og mælk. Hørsholm Børnegårds forældre har – efter at have fravalgt den 

kommunale tilbudte frokostordning fra Fru Hansens Kælder i marts måned 2014 – ønsket 

at fortsætte med deres ordning, som en forældrearrangeret ordning.  

  

De rammer som Børne- og Skoleudvalget beslutter for frokost- og madordninger i 

kommunen får betydning for vuggestuens ordning og for evt. fremtidige 

forældrearrangerede frokost- og madordninger.  

  

Hørsholm Børnegårds ordning koster kr. 971, hvor omkring kr. 583 dækker udgifterne til 

frokostmåltidet og omkring kr. 388 dækker udgifterne til de resterende måltider (det er 

skøn, da udgifterne til den nuværende ordning ikke er delt op i frokostordning og 

madordning). Kommunens frokostordning koster kr. 506 for vuggestuebørn.  

  

Hørsholm Børnegårds måltidsordning laves fra grunden i et produktionskøkken, imens 

frokostordningen fra Fru Hansens Kælder er forbehandlet og blot skal modtages og 

tilberedes i de dagtilbud som har ordningen. Begge ordninger er fleksible i forhold til 

børnenes behov, men måltidsordningen i Hørsholm Børnegård kan i større udstrækning 

tilpasses lige præcis de børnegrupper, som er i vuggestuen på et givent tidspunkt.  

  

  

  

 

Kommunikation 
Rammerne for forældrearrangerede frokost- og madordninger lægges efterfølgende på 

kommunens hjemmeside.  

 

 

Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 20-05-2014 
Børne- og Skoleudvalget tiltrådte indstillingen. 
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Børne- og Skoleudvalget 
 

Punkt:  9 
Acadre sagsnr.:   14/4735 
Journalnr.:   28.00.00G01 
Sagsforløb:  BSU - Åben sag  
Mødedato:  20.05.2014 
Sagsansvarlig enhed:   Politik og Borgerservice 
Sagsbehandler:  Caroline Hegelund 
 

Orientering om Nemplads 

 
Resume 
Administrationen orienterer om kommunens digitale pladsanvisningssystem, Nemplads.  

 

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

 

Sagsfremstilling 
Dagtilbudschef Henrik Duus Rosengreen orienterer om kommunens digitale 

pladsanvisningssystem som blev indført i 2012 og erstattede det tidligere 

”Pladsanvisningen”, hvor ansatte i Administrationen sørgede for at anvise pladser til børn. 

Nemplads systemet er et selvbetjeningssystem, hvor borgerne når som helst selv kan gå 

ind og booke en plads i den institution, hvor der er plads til barnet.   

 

 

Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 22-04-2014 
Børne- og Skoleudvalget udsatte punktet.  

Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 20-05-2014 
Børne- og Skoleudvalget udsatte punktet. 
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Punkt:  10 
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Orientering om aktuel kapacitet og belægning 

 
Resume 
Børne- og Skoleudvalget orienteres på hvert møde om den til enhver tid værende kapacitet 

og den aktuelle belægning i kommunens forskellige dagtilbud. 

 

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

 

Sagsfremstilling 
Administrationen har udarbejdet en belægningsoversigt, der indeholder de aktuelle tal for 

dels normeringen i det enkelte dagtilbud dels den aktuelle belægning i hvert af dagtilbud-

dene. Oversigten udarbejdes hver måned i relation til et møde i Børne- og Skoleudvalget og 

vil sædvanligvis være udarbejdet 2 uger før mødets afholdelse. 

  

Oversigten indeholder de faktiske placeringer for den kommende måned - samt forventede 

placeringer, det vil sige de aktuelle placeringer fremskrevet til efterfølgende 2 måneder 

men uden nye visiteringer eller udmeldelser. 

  

Det vil fremgå af oversigten, hvor langt man er med den løbende visitering til 

dagtilbuddene, eks. at visitering er afsluttet for den kommende måned, og at visitering er 

påbegyndt for den efterfølgende måned. Denne orientering er medtaget for at belyse 

validiteten af de medtagne tal. 

  

I perioden 1. januar til 31. juli er Mini-SFO’erne på de 4 skoler medtaget i oversigten med 

normeringer og belægningstal. Det vil sige, at kapaciteten i denne periode er større (90 

enheder) end i perioden 1. august til 31. december. 

  

I oversigtens kolonner længst til højre er udnyttelsen af dels de enkelte dels den samlede 

kapacitet anført. Merindskrivning er anført med positivt tal, mindreindskriving – dvs. ledig 

kapacitet – er anført med negativt tal. 

  

I samtlige oversigter er de private institutioner medtaget med den aktuelle belægning, og 

m.h.t. normering er angivet 2 tal – dels normeringen i 2010-tal dels den godkendte 

maksimale kapacitet, som er anført i parentes. For de private institutioners vedkommende 

er kun medtaget kommende måneds belægning, da administrationen ikke anviser pladser 

til disse institutioner og derfor kun har kendskab til de aktuelle forhold på baggrund af 

senest fremsendte opgørelse. 
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Både normering og belægning er angivet i enheder. 1 vuggestueplads svarer til 2 enheder, 

en børnehave-/Mini-SFO-plads svarer til 1 enhed.  

 

Bilag 
-    Belægningsoversigt 2014 - maj 

 

 

Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 20-05-2014 
Børne- og Skoleudvalget tog orienteringen til efterretning 
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Bilagsoversigt 
 
Pkt. 

nr.  
Tilgang  Titel  Refnr.  

2 Åben Notat om udskolingslinjer 1780483 
4 Åben Bilag 1 Budgetændringer Budgetopfølgning 2 2014 1779697 

5 Åben 
Brev til Borgmestre og Kommunalbestyrelser, godkendelse af 

fælles kommunale målsætninger på psykiatriområdet 
1758846 

5 Åben 
Rammepapir - Kommunernes fælles rolle - udviklingen af det nære 

sundhesdvæsen på psykiatriområdet 
1758852 

5 Åben Bilag til rammepapiret på psykiatriområdet 1758855 
5 Åben Bilag til fælleskommunal struktur på psykiatriområdet 1758856 

5 Åben 
Kortlægning over nuværende indsats i Hørsholm Kommune på 

psykiatriområdet 
1777515 

6 Åben 
Bilag 1. Organisering af Ådalsparkens Fritidscenter - 

modelbeskrivelse 
1780793 

6 Åben Bilag 2. Oversigt over høringssvar fra parter 1780798 
6 Åben Bilag 3. Høringssvar fra høringsparter 1780802 
6 Åben Bilag 4. Høringssvar fra nuværende og tidligere forældre 1780806 
6 Åben Bilag 5. Omorganisering af ÅFC: Oversigt over udgifter jf. model 2. 1780959 
7 Åben Bilag 1 behovsafdækning af skolemad 1774832 
10 Åben Belægningsoversigt 2014 - maj 1775258 
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