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Sagsansvarlig enhed:   Politik og Borgerservice 
Sagsbehandler:  Anja Sahan 
 

Meddelelser 

 
 

Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 23-09-2014 
Professor Dion Sommers kritik af budgetnotat vedr. barn/voksenfaktor og andel 

af pædagogisk uddannet personale  

  

Administrationen gav en mundtlig orientering vedrørende den kritik, som professor i 

udviklingspsykologi Dion Sommer i Ugeavisen den 23. september 2014 retter mod et 

budgetnotat, som administrationen har udarbejdet i forbindelse med budget 2015-2018 

vedr. barn/voksenfaktor og andel af pædagogisk uddannet personale.  

  

Mærskansøgning om Åben Skole 

Administrationen orienterede om, at man er i færd med at udarbejde en ansøgning til 

Mærsk-fonden. Ansøgningen omhandler et projekt om den åbne skole som 

undervisningsmetode. Konkret drejer det sig om, at klæde skolerne på til at samarbejde 

med og inddrage lokalsamfundet i elevernes læring og i undervisningen.  

  

Møde mellem Børne- og Skoleudvalget og skolebestyrelserne i kommunen 

Administrationen orienterede om, at der har været afholdt et møde for de nyvalgte 

skolebestyrelser omhandlende den rent formelle introduktion til skolebestyrelsesarbejdet. 

Den 8. december 2014 afholdes et møde mellem Børne- og Skoleudvalget og 

skolebestyrelserne, hvor fokus er på status på og det videre arbejde med 

folkeskolereformen.   

  

Formanden for Børne- og Skoleudvalget orienterede om en henvendelse fra 

skolebestyrelsen på Hørsholm Skole vedr. udearealer. 

 

Fraværende: 
Otto B. Christiansen (C) 
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Udskolingslinjer på folkeskolerne i Hørsholm 

Kommune 

 
Baggrund 
Som led i implementeringen af folkeskoleloven og rammenotatet ”Fremtidens Skole i 

Hørsholm” lægges op til en beslutning om organisering af udskolingslinjer på folkeskolerne i 

Hørsholm. 

 

Forslag 
Administrationen anbefaler, at Børne- og Skoleudvalget peger på én af følgende to modeller 

for udskolingslinjer på folkeskolerne i Hørsholm: 

-      Model A: Grundmodul i 7 kl. og et 2-årigt forløb i 8.-9. klasse 

-      Model B: Grundmodul i 7 kl. og to 1-årige forløb i hhv. 8. og 9. klasse. 

 

Sagsfremstilling 
Folkeskolereformen åbner mulighed for at danne linjer i udskolingen. I forbindelse med 

vedtagelsen af rammenotatet ”Fremtidens Skole i Hørsholm” i august 2013, er det besluttet 

at danne udskolingslinjer på folkeskolerne i Hørsholm, men ikke med hvilket formål og i 

hvilken form.  

I forbindelse med Børne-og Skoleudvalgets møde i maj 2014 blev der afholdt en 

temadrøftelse med deltagelse af bl.a. skoleleder på Vallerødskolen Michael Geilager og 

afdelingsleder for udskolingen på Usserød Skole Pia Dahl Olsen, som begge har deltaget i 

den arbejdsgruppe om udskolingslinjer, der blev nedsat i forbindelse med 

implementeringen af reformen.  

Administrationen har efterfølgende været i dialog med skolelederne om udskolingslinjer. 

Temadrøftelsen og dialogen med skolelederne har dannet grundlag for de to modeller, som 

administrationen indstiller, at Børne- og Skoleudvalget tager stilling til. 

   

Formål med udskolingslinjer 

Der lægges op til, at formålet med udskolingslinjer er, at alle elever får mulighed for at 

blive dygtigere og udvikle deres særlige talenter samt at elevernes motivation øges ved at 

give dem valgmuligheder og indflydelse på egen hverdag og udvikling.  

Talentpleje og talentudvikling er nøgleord.  

  

Organisering, indhold og implementering 

Der laves perioder af én uges varighed 3 gange om året, hvor eleverne har linjeuger. 

Eleverne vælger efter interesse og har linjeugerne på tværs af skolerne.  
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Linjernes temaer fastlægges efter en inddragende proces, hvor elevinteresser, 

medarbejderressourcer, fysiske forhold mm. afdækkes. Med afsæt heri kan udskolingslinjer 

implementeres fra august 2015. 

  

Det vedlagte bilag uddyber grundlag, formål og organisering af udskolingslinjer samt 

tidsplanen for implementering.  

Bilaget beskriver to modeller som i korte træk går på følgende. I model A vælger eleverne 

samme linje i både 8. og 9. klasse, hvilket giver mulighed for at komme i dybden med et 

emne. I model B vælger eleverne for et år ad gangen og 8. og 9. klasse undervises 

sammen. Med 1-årige forløb fokuseres mere på bredden end på dybden og der er mulighed 

for at udbyde flere forskellige linjer.  

  

Proces  

Børne- og skoleudvalget vil få forelagt forslag til konkret indhold, eventuelle økonomiske 

konsekvenser m.v. på udvalgsmødet i december 2014 med henblik på, at udvalget kan 

indstille en konkret model til ØU og KB.  

  

Eliteidrætsklasser 

Sideløbende med processen om udskolingslinjer arbejdes der i administrationen med en 

separat proces om etablering af eliteidrætsklasser. Administrationen er i dialog med 

kommuner med erfaringer med eliteidrætsklasser, og det står klart, at der dels er store 

udgifter forbundet med etableringen heraf, samt at udarbejdelse af indhold, herunder 

afdækning af sportsligt- og elevgrundlag samt implementering tager minimum 1 år. Børne- 

og Skoleudvalget vil få forelagt en sag herom. 

 

Sagens tidligere behandling 
Udskolingslinjer har været drøftet på en temadrøftelse i forbindelse med mødet i Børne- og 

Skoleudvalget den 20. maj 2014.  

 

Bilag 
-    Notat vedr. Udskolingslinjer, BSU september 2014 

 

 

Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 23-09-2014 
Børne- og Skoleudvalget besluttede at pege på følgende model for udskolingslinjer på 

folkeskolerne i Hørsholm: 

  

Model B: Grundmodul i 7 kl. og to 1-årige forløb i hhv. 8. og 9. klasse.  

 

Fraværende: 
Otto B. Christiansen (C) 
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Orientering om aktuel kapacitet og belægning 

 
Baggrund 
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 

dagtilbuddene. 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 - september 

 

 

Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 23-09-2014 
Børne- og Skoleudvalget tog orienteringen til efterretning.  

 

Fraværende: 
Otto B. Christiansen (C) 
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Bilagsoversigt 
 
Pkt. nr.  Tilgang  Titel  Refnr.  
2 Åben Notat vedr. Udskolingslinjer, BSU september 2014 1834474 
3 Åben Belægningsoversigt 2014 - september 1834935 
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