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Børne- og Skoleudvalget 
 

Punkt:  1 
Acadre sagsnr.:   

 Journalnr.:   
 Sagsforløb:  BSU - Åben sag  

Mødedato:  28.10.2014 
Sagsansvarlig enhed:   Politik og Borgerservice 
Sagsbehandler:  Anja Sahan 
 

Meddelelser 

 
 

Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 28-10-2014 
Administrationen orienterede om  

  

-          Høringsmøde vedr. det nye børnehus den 30. oktober kl. 18.00-20.00 i Rådhusets 

kantine.  

-          Temaarrangement om Fremtidens Daginstitutioner den 17. november 2014 kl. 16.30-

19.00 i Rådhusets kantine.  

-          Møde mellem Børne- og Skoleudvalget og skolebestyrelserne og andre inviterede om 

status på skolereformen den 8.december 2014. 

 

Fraværende: 
Annette Wiencken (V) 
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Børne- og Skoleudvalget 
 

Punkt:  2 
Acadre sagsnr.:   14/18087 
Journalnr.:   28.00.00S00 
Sagsforløb:  BSU - Åben sag  
Mødedato:  28.10.2014 
Sagsansvarlig enhed:   Politik og Borgerservice 
Sagsbehandler:  Caroline Hegelund 
 

Udmøntning af budgetaftale 2015-2018 

 
Baggrund 
Som opfølgning på budgetaftalen 2015-2018, skal Børne- og Skoleudvalget træffe 

beslutning om udmøntning af besparelser på 0,5 mio. kr. i 2015 og 1,2 mio. kr. i 2016 

årene frem på daginstitutionernes driftsbudgetter. 

 

Forslag 
Administrationen indstiller, at Børne- og Skoleudvalget beslutter hvordan man vil udmønte 

besparelsen på 0,5 mio. kr. i 2015 og 1,2 mio. kr. i 2016 og årene frem. Såfremt der peges 

på nye/andre råderumsforslag end de eksisterende, sendes disse i høring hos de 

høringsberettigede parter inden Børne- og Skoleudvalget træffer endelig beslutning. 

 

Sagsfremstilling 
Af budgetaftalen for 2015-2018 fremgår det at:  

  

”Daginstitutionernes driftsbudgetter reduceres med 0,5 mio. kr. i 2015 og med 2,8 mio. kr. 

i 2016 og frem. De 1,6 mio. kr. i 2016 og frem findes ved oprettelse af et nyt børnehus i 

det tidligere ÅFC. De resterende 0,5 mio. kr. i 2015 og med 1,2 mio. kr. i 2016 og frem, 

besluttes i Børne- og Skoleudvalget med udgangspunkt i eksisterende råderumsforslag. 

Hvis Børne- og Skoleudvalget ønsker at pege på nye/andre råderumsforslag så skal disse i 

høring hos de høringsberettigede parter inden endelig beslutning træffes i Børne- og 

Skoleudvalget”. 

  

Eksisterende råderumsforslag 

Nedenfor de råderumsforslag på dagtilbudsområdet, som blev fremlagt og sendt i høring i 

forbindelse med budget 2015-2018, men som ikke er en del af budgetaftalen 2015-2018.   

  

-      Ændring af åbningstid i kommunens daginstitutioner  

-      Sammenlægning af ledelsen af dagtilbud maksimal besparelse  

  

Ændring af åbningstid 2015 2016 2017 2018 

Model a  

Alle institutioners åbningstid 

reduceres med 15 min. pr.dag 

-1.300.200  -1.300.200  -1.300.200  -1.300.200  

Model b  -1.088.400  -1.088.400  -1.088.400  -1.088.400  
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Alle daginstitutioner - 

undtagen to – får reduceret 

deres åbningstid med 15 min. 

pr. dag 

  

  

Sammenlægning af ledelse 2015 2016 2017 2018 

Model a  

Afvikling af 4 lederstillinger 

  

-2.065.200 -2.065.200 -2.065.200 -2.065.200 

Model b 

Afvikling af 8 lederstillinger 

  

-4.130.400 -4.130.400 -4.130.400 -4.130.400 

  

Bilag:  

  

Råderumsforslagene er vedlagt i deres fulde længde. 

  

Der er desuden vedlagt et bilag med en oversigt over belægningen i ydertimerne i 

daginstitutioner under De kommunale Børnehuse. Optællingen er foretaget i august 2014.  

 

Bilag 
-    Råderumsforslag vedr. ændret åbningtid i daginstitutioner og afvikling af lederstillinger 

på daginstitutionsområdet, budget 2015-2018 

-    Bilag: Belægning i ydertimerne i daginstitutioner under De kommunale Børnehuse 

 

 

Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 28-10-2014 
Børne- og Skoleudvalget udsatte sagen. 

 

Fraværende: 
Annette Wiencken (V) 
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Børne- og Skoleudvalget 
 

Punkt:  3 
Acadre sagsnr.:   14/18143 
Journalnr.:   17.01.00G01 
Sagsforløb:  BSU-KB - Åben sag  
Mødedato:  28.10.2014 
Sagsansvarlig enhed:   Politik og Borgerservice 
Sagsbehandler:  Caroline Hegelund 
 

Ændring af styrelsesvedtægt for Hørsholm 

Kommunes skolevæsen, ændret maksimal 

klassekvotient  

 
Baggrund 
I budgetaftalen 2015-2018 har aftaleparterne besluttet, at den maksimale klassekvotient 

ved skoleindskrivning i 0. klasse fra skoleåret 2015/16 og frem sættes til 24 elever, hvor 

den tidligere var 22. 

  

Det er en forudsætning for den besluttede ændring af klassekvotienten, at det kapitel i 

styrelsesvedtægten for Hørsholm Kommunes skolevæsen, der vedrører bl.a. 

klassekvotienten revideres.  

 

Forslag 
Administrationen anbefaler, at Børne- og Skoleudvalget indstiller til ØU og KB at godkende 

den foreslåede ændring af tekst i bilaget til styrelsesvedtægten for Hørsholm Kommunes 

skolevæsen.  

 

Sagsfremstilling 
Forhøjelse af klassekvotienten forudsætter en ændring af styrelsesvedtægten for Hørsholm 

Kommunes skolevæsen. Det foreslås, at den ændrede tekst i bilaget lyder sådan: 

  

”Skoledistrikter 

Hver skole har et skoledistrikt. Forældre har lovkrav på at få deres barn optaget i skolen i 

det distrikt, hvor barnet har bopæl.  

Børne- og Skoleudvalget kan vedtage særlige skoledistrikter for hvert klassetrin, og kan i 

forbindelse med den årlige skoleindskrivning foretage mindre justeringer af 

skoledistrikterne.  

  

Ved skoleindskrivning er den maksimale klassekvotient 24 elever. Elever mellem 24 og 28 

optages efter godkendelse fra skolechefen.  

  

Børn fra andre distrikter eller kommuner kan optages på en skole, hvis der er plads i den 

pågældende klasse. Hvis der ikke er plads til alle i en klasse sker optagelsen efter følgende 

kriterier: 

1.       Kommunens egne borgere går forud for borgere fra andre kommuner 

2.       Søskende til elever på skolen går forud for andre 
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3.       Nærmere boende går forud for fjernere boende, nærhedsprincippet 

I det omfang objektive hensyn ikke fører til en prioritetsorden afgøres optagelsen ved 

lodtrækning.  

  

Et barn har ikke ubetinget ret til optagelse i distriktsskolen, hvis forældrene i første 

omgang har valgt en anden skole, herunder en fri grundskole eller en efterskole. Om 

barnet kan optages afhænger af skolens kapacitet og ovenstående retningslinjer.” 

  

Yderligere revision og opdatering af styrelsesvedtægten pga. folkeskolereformen 

På grund af folkeskolereformen er der behov for at revidere og opdatere styrelsesvedtægt 

og bilag for Hørsholm Kommunes skolevæsen. Administrationen er i færd med at udarbejde 

forslag til revideret og opdateret styrelsesvedtægt og bilag og forelægger forslag til 

ændringer til politisk beslutning i Børne- og Skoleudvalget og Kommunalbestyrelsen. 

 

 

Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 28-10-2014 
Børne- og Skoleudvalget tiltrådte indstillingen.  

 

Fraværende: 
Annette Wiencken (V) 
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Børne- og Skoleudvalget 
 

Punkt:  4 
Acadre sagsnr.:   14/4674 
Journalnr.:   27.00.00P05 
Sagsforløb:  BSU - samles sammen med MPU, SSU og SU til ØU-KB - Åben sag  
Mødedato:  28.10.2014 
Sagsansvarlig enhed:   Politik og Borgerservice 
Sagsbehandler:  Jacob Jørgensen 
 

Tilpasning af serviceniveauer for kørsel 

 
Baggrund 
Kommunalbestyrelsen har i Budgetaftale 2014 besluttet, at kørselsopgaven skal 

effektiviseres for at opnå en årlig besparelse på 1,3 mio. kr. fra 2015 og frem. 

Effektiviseringen kan ifølge beslutningen ske ved både bedre planlægning og udbud af 

kørselsopgaven (0,9 mio. kr.) samt tilpasning af serviceniveauer (0,4 mio. kr.). Børne- og 

Skoleudvalget skal under dette punkt drøfte tilpasning af serviceniveauer. Den endelige 

beslutning træffes i Kommunalbestyrelsen. 

 

Forslag 
Administrationen foreslår at, Børne- og Skoleudvalget drøfter administrationens forslag til 

servicereduktioner for 0,4 mio kr. på kørselsområdet og videresender forslaget til 

Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsens godkendelse. 

  

 

Sagsfremstilling 
Administrationen har i løbet af 2014 analyseret kommunens kørsel af borgerne. I april 2014 

besluttede Kommunalbestyrelsen at udbyde en større del af kørslen i samarbejde med 

Trafikselskabet Movia og fastholde Beredskabets kørsel af de ældre. Kommunalbestyrelsen 

besluttede også, at beslutning om serviceniveau sker i Økonomiudvalget og 

Kommunalbestyrelsen på baggrund af drøftelser i fagudvalgene. 

  

Administrationen har vurderet, at der ikke er basis for at tilpasse serviceniveauet på 

enkelte kørselsområder, da kørselsmængden enten er for lille, eller serviceniveauet allerede 

er tilpasset. På de øvrige områder er der udarbejdet en bruttoliste over forslag til 

servicereduktioner. Den samlede liste for alle udvalg er vedlagt som bilag 1. 

  

Administrationens forslag til servicereduktion 

Administrationen forslår, at servicereduktioner der skal give 0,4 mio. kr. i besparelse, bør 

findes på følgende områder: 

 Kørsel til folkeskoler 

 Kørsel til genoptræning 
 Kørsel til specialskoler 
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I bilag 1 kan de konkrete forslag ses. I samme bilag findes desuden alternative forslag til 

servicereduktioner. 

  

Beskrivelsen af forslagene til servicereduktioner har været tilsendt Handicaprådet, 

Seniorrådet samt Skolebestyrelserne på Usserød og Rungsted Skole til høring d. 19. august 

til 9. september.  

 

Økonomi/personale 
Intet at tilføje 

 

Kommunikation 
Intet at tilføje 

 

Sagens tidligere behandling 
Effektivisering af kørslen er tidligere drøftet på fagudvalgene i januar/februar 2014. 

Kommunalbestyrelsen traf beslutning om model for udbud og fremtidig drift af kørslen d. 

28. april 2014. 

  

Servicereduktioner på kørselsområderne drøftes i følgende fagudvalg: 

Børne- og Skoleudvalget d. 28. oktober 2014 

Social- og Seniorudvalget d. 24. oktober 2014 

Sundhedsudvalget d. 27. oktober 2014 

Miljø- og Planlægningsudvalget d. 30. oktober 2014 

  

Beslutning om servicereduktioner træffes i Økonomiudvalget 13. november og 

Kommunalbestyrelsen d. 24. november. 

 

Bilag 
-    Bilag til dagsordenspunkt SU, MPU, SSU, BSU og ØU/KB: ændringsforslag til 

serviceniveau 

 

 

Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 28-10-2014 
Børne- og Skoleudvalget tiltrådte indstillingen.  

 

Fraværende: 
Annette Wiencken (V) 
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Børne- og Skoleudvalget 
 

Punkt:  5 
Acadre sagsnr.:   14/17884 
Journalnr.:   28.09.40G01 
Sagsforløb:  BSU-ØU-KB - Åben sag  
Mødedato:  28.10.2014 
Sagsansvarlig enhed:   Politik og Borgerservice 
Sagsbehandler:  Caroline Hegelund 
 

Aftale om køb af specialpædagogiske pladser i 

Rudersdal Kommune 

 
Baggrund 
Administrationen har modtaget forslag til aftale om køb af specialpædagogiske pladser i 

Børnehuset Rudegårds Alle i Holte. Indgåelse af aftalen vil medføre en afvikling af det 

specialpædagogiske tilbud Svalegruppen (normeret til 4 børn) i Børnehuset Alsvej.  

  

 

Forslag 
Administrationen anbefaler, at Børne- og Skoleudvalget sender afvikling af det 

specialpædagogiske tilbud Svalegruppen og forslag til køb af specialpædagogiske pladser i 

Børnehuset Rudegårds Alle, i høring blandt interessenterne.  

 

Sagsfremstilling 
Administrationen har forud for modtagelsen af udkast til aftale, besøgt Børnehuset 

Rudegårds Alle. Det er administrationens vurdering, at der er tale om et meget kompetent 

specialpædagogisk tilbud, som kan rumme børn med en bred vifte af funktionsnedsættelser 

eller forstyrrelser.  

  

Rudegård Børnehus tilbyder individuelt tilrettelagte forløb til børn i 0-8 års alderen som har 

funktionsnedsættelser eller forstyrrelser. Forløbene forestås af et tværfagligt team og der 

lægges vægt på et tæt forældresamarbejde med hjemmebesøg, samtaler, råd og 

vejledning. I tilbuddet indgår fysio- og ergoterapi, psykolog- samt talepædagogisk bistand.  

  

Det er administrationens vurdering, at der er tale om et tilbud, der spænder fagligt bredere 

end det tilbud som Hørsholm Kommune tilbyder i dag.  

  

Ved aftaleindgåelse binder Hørsholm Kommune sig til at betale for én plads i aftalens 

løbetid til den til enhver tid gældende årstakst. Hørsholm har derudover fortrin til øvrige 

pladser. Taksten beregnes en gang årligt i forbindelse med fastlæggelse af det kommende 

års budget for børnehuset. Årstaksten for 2015 udgør 435.111 kr. Aftalen kan opsiges med 

3. mdr. varsel til udgangen af et kalenderår. 

  

Aftalen er gældende fra den 1. januar 2015. Det vil sige, at hvis der indgås aftale, vil nye 

visiteringer af børn ske til Børnehuset Rudegård Alle. 
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Udkast til aftale om benyttelse af specialpædagogiske pladser i Børnehuset Rudegårds Alle, 

er vedlagt.  

  

Proces 

 Politisk behandling af sagen i BSU. Administrationen anbefaler at 

BSU sender afvikling af det specialpædagogiske tilbud 

Svalegruppen og forslag til aftale om køb af specialpædagogiske 

pladser i Børnehuset Rudegårds Alle i Rudersdal Kommune i 

høring blandt interessenterne. 

 Høringsperiode 28. oktober 2014-12. november 2014. 

 Politisk behandling af sagen i BSU og efterfølgende ØU og KB. 
 Forberedelse og gennemførelse af beslutningen.  

 

Økonomi/personale 
Indgåelse af aftalen vil medføre en afvikling af det specialpædagogiske tilbud Svalegruppen 

(normeret til 4 børn) i Børnehuset Alsvej. I Svalegruppen er der 5 ansatte: 3 pædagoger, 1 

medhjælper og 1 fysioterapeut. Der er pt. 1 barn på 3 1/2 år og 3 børn som i 2015 vil være 

i skolestartsalderen. Skoleplacering og eventuel skoleudsættelse undersøges pt. 

  

Budgettet for Svalegruppen er årligt 1.861.500 kr. svarende til 465.375 kr. pr. barn. 

  

Indgåelse af aftalen vil medføre en besparelse på 121.056 kr. årligt. Da medarbejderne  

har et opsigelsesvarsel vil den fulde besparelsen først kunne realiseres i 2016. 

  

Da der er variation i antallet af børn, der har behov for denne type specialpædagogiske 

tilbud, er det en forudsætning for indgåelse af aftalen med Børnehuset Rudegårds Alle, at 

der bevares et budget svarende til udgiften til 4 børn. Det vil sige, at det nye budget bliver 

1.740.444 kr. Der kan desuden forekomme udgifter til transport til Børnehuset Rudegårds 

Alle. Administrationen er i færd med at undersøge størrelsen af disse udgifter.      

  

 

Bilag 
-    Aftale med Hørsholm om køb af pladser i Rudegårds Alle 

 

 

Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 28-10-2014 
Børne- og Skoleudvalget besluttede, at man ønsker at fastholde det specialpædagogiske 

tilbud Svalegruppen og administrationens forslag sendes derfor ikke i høring. 

 

Fraværende: 
Annette Wiencken (V) 
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Børne- og Skoleudvalget 
 

Punkt:  6 
Acadre sagsnr.:   14/15706 
Journalnr.:   28.09.00A00 
Sagsforløb:  BSU - ØU - KB - Åben sag  
Mødedato:  28.10.2014 
Sagsansvarlig enhed:   Politik og Borgerservice 
Sagsbehandler:  Mette Rønø 
 

Tidlig skolestart i Hørsholm Kommune 

 
Baggrund 
Børne- og Skoleudvalget blev på udvalgets møde i marts 2014 præsenteret for den 

nuværende model for tidlig skolestart og overgang mellem dagtilbud og skole i Hørsholm 

Kommune.  

Der præsenteres nu tre modeller for overgangen, og det anbefales, at udvalget sender 

model 2 (mini-SFO for alle skolestartere 1. maj) i høring blandt interessenterne. Udvalget 

forelægges høringssvar på mødet i november 2014 og indstiller til økonomiudvalg og 

kommunalbestyrelse, hvilken model for tidlig skolestart der fremadrettet skal være i 

Hørsholm Kommune. 

Ved valg af model 2 vil den nye overgangsmodel få virkning fra maj 2016. 

 

Forslag 
Administrationen anbefaler, at Børne- og Skoleudvalget beslutter at sende model 2 (Mini-

SFO for alle skolestartere 1. maj) i høring blandt interessenterne. 

 

Sagsfremstilling 
Administrationens oplæg om forskellige modeller for tidlig skolestart er begrundet i de 

udfordringer, der er forbundet med den nuværende model for skolestart. Anbefalingen af 

model 2 er pædagogisk begrundet. 

Der henvises til vedlagte bilag. 

Den nuværende model for mini-SFO i Hørsholm Kommune indebærer, at ca. 1/3 af en 

årgang kan begynde i mini-SFO d. 1. januar det år, børnene skal begynde i skole. 

Tilmelding sker efter først-til-mølle-princippet. 

På den ene side er der stor tilfredshed med mini-SFO i den nuværende form blandt de 

forældre, der får plads til deres barn. På den anden side rummer modellen en række 

udfordringer. 

Der præsenteres tre modeller for tidlig skolestart. Disse er uddybet i vedlagte notat, som 

redegør for modellernes pædagogiske konsekvenser, de organisatoriske- og 

samarbejdsmæssige konsekvenser samt de administrative- og økonomiske konsekvenser.  

-      Model 1: Mini-SFO for en del af skolestarterne med start 1. januar (nuværende 

model). Hovedkonklusionen er, at SFO-start 1. januar for 1/3 af børnene en positiv 

oplevelse for de børn, der går der, men modellen har en række svagheder af både 

pædagogisk, organisatorisk og administrativ karakter. 

 -      Model 2: Mini-SFO for alle skolestartere med start 1. maj. Hovedkonklusionen er, at 

modellen har en lang række pædagogiske, organisatoriske og administrative fordele. 
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Der vil være engangsudgifter til indkøb af inventar og mindre anlægsopgaver, som 

forudsættes finansieret inden for de eksisterende budgetter.   

 -      Model 3: Rullende skolestart. Hovedkonklusionen er her, at modellen har 

pædagogiske styrker, men at det ikke er hensigtsmæssigt at implementere en model, 

der indebærer en omfattende organisatorisk ændring af skolerne, for at opnå styrker 

som også kan nås ad andre veje (bl.a. ved arbejdet med implementering af 

skolereformen og de øvrige indsatser skolerne arbejder med, herunder inklusion)  

    

Proces: 

-      Oktober 2014: Børne- og Skoleudvalget peger på en model, som sendes i høring 

blandt interessenterne. 

-      November 2014: Børne- og Skoleudvalget forelægges resultaterne af høringen og 

indstiller en fremtidig model til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.  

Den forventede start, hvis der peges på model 2 (mini-SFO for alle børn) er 1. maj 2016. 

Årsagen til, at sagen forelægges så forholdsvis lang tid før selve implementeringen er, at 

personaleressourcerne på skoler og SFO’er er bundet for et skoleår ad gangen. De 

personaleressourcer, der ville skulle anvendes til en model med mini-SFO fra 1.maj, 

fastlægges således i foråret 2015 og gælder fra august 2015 til august 2016.    

 

Økonomi/personale 
Der vil forekomme udgifter til nyt inventar og mindre anlæg på skolerne. Det forudsættes, 

at disse udgifter finansieres inden for de eksisterende budgetter. Ved model 2 vil der være 

en årlig besparelse på taksterne på -96.350 kr, som fra 2016 vil bidrage til omstilling og 

indretning af mini-SFO’erne på skolerne. Besparelsen forbliver således på SFO-området.  

Vallerødskolen har en særskilt udfordring med de fysiske rammer, og der er på sigt et 

moderniseringsbehov, så de fysiske rammer tilpasses moderne undervisning. Her vil mini-

SFO blive tænkt ind.  

 

Sagens tidligere behandling 
Børne- og Skoleudvalget fik på udvalgets møde d. 25.03.2014 en orientering om den 

nuværende model for overgangen mellem dagtilbud og skole i Hørsholm Kommune.  

 

Bilag 
-    Notat vedrørende modeller for tidlig skolestart.docx 

 

 

Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 28-10-2014 
Børne- og Skoleudvalget tiltrådte indstillingen.  

 

Fraværende: 
Annette Wiencken (V) 
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Børne- og Skoleudvalget 
 

Punkt:  7 
Acadre sagsnr.:   14/15859 
Journalnr.:   29.00.00A00 
Sagsforløb:  BSU - Åben sag  
Mødedato:  28.10.2014 
Sagsansvarlig enhed:   Politik og Borgerservice 
Sagsbehandler:  Lene Lykke Korsholm 
 

Projekt: Giv hygiejnen en hånd i Hørsholm 

 
Baggrund 
Sundhedsstyrelsen har udviklet en forebyggelsespakke for hygiejne. Forebyggelsespakken 

indeholder faglige anbefalinger til en kommunal sundhedsfremmende og forebyggende 

indsats af høj kvalitet, og kan anvendes til at prioritere og planlægge hygiejneindsatsen i 

kommunerne. 

Sundhedsudvalget besluttede på mødet d. 28. august 2014, at administrationen udarbejder 

et oplæg til et hygiejneprojekt, som går på tværs af Sundhedsudvalgets, Social- og 

seniorudvalgets og Børne- og skoleudvalgets områder. 

Projektet finansieres af en del af den resterende projektpulje for 2014. Administrationen 

præsenterer her et oplæg til projektet ’Giv hygiejnen en hånd i Hørsholm’.  

Projektoplægget er fremlagt til godkendelse i Sundhedsudvalget på mødet d. 25. 

september 2014. Social. Og Seniorudvalget orienteres sideløbende om projektoplægget på 

mødet d. 22. september 2014. 

 

Forslag 
Administrationen anbefaler, at Børne- og Skoleudvalget tager orienteringen om projekt ’Giv 

hygiejnen en hånd i Hørsholm’ til efterretning. 

 

Sagsfremstilling 
I forebyggelsespakken for hygiejne står der, at det er erfaringen, at organisering af 

hygiejneområdet i kommunen på tværs af flere forvaltninger løfter kvaliteten af den daglige 

generelle hygiejneindsats både hos borgere og hos medarbejdere i alle kommunens tilbud. 

Organiseringen bidrager også til, at fx uddannelse af medarbejdere foregår ensartet og 

kvalificeret, hvilket bidrager til større effekt af indsatsen (Sundhedsstyrelsen 2012). 

Administrationen fremlægger med dette punkt en projektbeskrivelse vedrørende det 

tværgående projekt ’Giv hygiejnen en hånd i Hørsholm’. Der er tale om et projekt, der går 

på tværs af Sundhedsudvalgets, Social- og seniorudvalgets og Børne- og skoleudvalgets 

områder og projektet involverer medarbejdere fra kommunens daginstitutioner, skoler, 

tandpleje, sundhedspleje, plejecentre, dagcenter, aktivitetscenter, hjemmepleje og 

rådhuset. 

  

I de følgende afsnit skitseres projektets formål, mål og succeskriterier. Projektbeskrivelsen 

er vedlagt som bilag 1. 

  

Formål 
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Formålet med ’Giv hygiejnen en hånd i Hørsholm’ er at sikre en korrekt håndhygiejne og 

dermed nedbringe sygefraværet. 

Indsatserne retter sig mod medarbejdere i Center for Børn og Voksne, Center for Dagtilbud 

og Skole og Center for Sundhed og Omsorg, samt de borgere, disse medarbejdere er i 

berøring med i det daglige arbejde. 

  

Mål 

For at opfylde formålet er følgende en forudsætning: 

 Udvikling og forankring af en sammenhængende og tværgående 

hygiejneorganisation  

 Etablering af et tværgående netværk af kontaktpersoner i de tre 

involverede centre 

 Kompetenceudvikling af medarbejdere i det tværgående netværk 

med henblik på at implementere konkrete tiltag, som beskrevet i 

forebyggelsespakken for hygiejne 

 Udvikling og igangsætning af konkrete indsatser, som retter sig 

mod formålet at sikre en korrekt håndhygiejne og dermed 

nedbringe sygefraværet. Der er allerede påvist tydelig evidens 

mellem korrekt håndhygiejne og sygefravær. For at synliggøre 

projektets indsats vil der foretages måling af sygefravær på 

udvalgte målgrupper før og efter indsatsen i det omfang det er 
muligt. 

  

Succeskriterier 

1. Ved udgangen af 2014 er der etableret et tværgående netværk af 

kontaktpersoner på tværs af Center for Sundhed og Omsorg, 

Center for Børn og Voksne og Center for Dagtilbud og Skole. 

2. Ved udgangen af 2014 er netværket af kontaktpersoner blevet 

kompetenceudviklet med henblik på at implementere konkrete 

anbefalinger, som beskrevet i forebyggelsespakken for hygiejne 

3. Ved udgangen af 2015 er der etableret og forankret en 

sammenhængende og tværgående hygiejneorganisation i 

Hørsholm Kommune, og således dannet grundlag for den videre 

implementering af anbefalingerne i forebyggelsespakken for 

hygiejne 

4. I takt med at de anbefalede anbefalinger i forebyggelsespakken 

for hygiejne implementeres, kan der ved udgangen af 2015 og 

frem, registreres et fald i sygedage blandt medarbejdere og 
borgere i kommunens institutioner 

  

Projektøkonomi 

Projekt ’Giv hygiejnen en hånd’ finansieres af Sundhedsudvalgets pulje til nye projekter og 

indsatser. 

  

Administrationen foreslår to mulige scenarier for projektøkonomi. Scenarie 1 omhandler 

brug af puljemidler i 2014 og scenarie 2 udvider modellen for scenarie 1 med øremærkning 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Børne- og Skoleudvalget Tirsdag den 28-10-2014   Side 15 

 

af puljemidler i 2015. Administrationen har indstillet Sundhedsudvalget at beslutte, hvilket 

scenarie der skal anvendes. Dette er blot til orientering i Børne- og Skoleudvalget. 

  

Administrationen foreslår følgende: 

  

Scenarie 1 for projektøkonomi 2014 

Indsats Budget (kr.) 

Udvikling og køb af materialer til at 

skærpe forståelsen af vigtigheden af 

håndhygiejne 

  

84.000 

  

Kompetenceudvikling af netværk 

  

46.000 

  

I alt  130.000 

  

Scenarie 2 for projektøkonomi 2014 og 2015 (udvidelse af scenarie 1) 

Indsats Budget (kr.) 

Udvikling og køb af materialer til at 

skærpe forståelsen af vigtigheden af 

håndhygiejne 

  

84.000 

  

Kompetenceudvikling af netværk 

  

46.000 

  

I alt i 2014 130.000 

Forankring af netværk 

  

20.000 

Udvidet deltagelse i hygiejneuge i  

uge 38 i 2015 

  

  

30.000 

I alt i 2015 50.000 

I alt for begge år 180.000 

  

Konsekvenser ved valg af scenarie 1 fremfor scenarie 2 

Projektet forløber til og med 2015 uanset scenarie 1 eller scenarie 2 vælges. Dog vurderer 

administrationen følgende nedjusteringer i forhold til projektets succeskriterier: 

 Det vil få betydning for samarbejdet og den videre forankring af 

hygiejnenetværket. Netværket fortsætter sit arbejde i 2015, men 

der vil ikke være mulighed for fx supplerende 

undervisning/temaoplæg fra eksterne aktører i forhold til 

netværkets videre implementering af forebyggelsespakken for 

hygiejne 

 Deltagelse i hygiejneugen i uge 38 er gratis. Administrationen 

foreslår med scenarie 2, en udvidet deltagelse i hygiejneugen i 

2015, med flere indsatser og mulig inddragelse af alle 

kommunens borgere. Denne mulighed bortfalder ved fravalg af 
scenarie 2. 
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Størrelsen på netværket forbliver den samme uanset om scenarie 1 eller 2 vælges. Det vil 

sige at antallet af involverede medarbejdere fra rådhuset og kommunens øvrige 

institutioner forbliver uændret. 

 

Sagens tidligere behandling 
Sundhedsudvalget besluttede d. 28. august 2014, at administrationen udarbejder oplæg til 

hygiejneprojekt for en del af den resterende pulje for 2014, som præsenteres tværgående 

på Børne- og Skoleudvalget og Social- og Seniorudvalget (14/14960). 

 

Bilag 
-    Bilag 1: Projektbeskrivelse for Giv hygiejnen en hånd i Hørsholm 

 

 

Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 28-10-2014 
Børne- og Skoleudvalget tog orienteringen til efterretning.  

 

Fraværende: 
Annette Wiencken (V) 
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Børne- og Skoleudvalget 
 

Punkt:  8 
Acadre sagsnr.:   14/4734 
Journalnr.:   28.09.00G01 
Sagsforløb:  BSU - Åben sag  
Mødedato:  28.10.2014 
Sagsansvarlig enhed:   Politik og Borgerservice 
Sagsbehandler:  Caroline Hegelund 
 

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

senest fremsendte opgørelse. 

  

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 - oktober 

 

 

Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 28-10-2014 
Børne- og Skoleudvalget tog orienteringen til efterretning.  

 

Fraværende: 
Annette Wiencken (V) 
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Bilagsoversigt 
 
Pkt. 

nr.  
Tilgang  Titel  Refnr.  

2 Åben 
Råderumsforslag vedr. ændret åbningtid i daginstitutioner og 

afvikling af lederstillinger på daginstitutionsområdet, budget 2015-

2018 
1847494 

2 Åben 
Bilag: Belægning i ydertimerne i daginstitutioner under De 

kommunale Børnehuse 
1854071 

4 Åben 
Bilag til dagsordenspunkt SU, MPU, SSU, BSU og ØU/KB: 

ændringsforslag til serviceniveau 
1796310 

5 Åben Aftale med Hørsholm om køb af pladser i Rudegårds Alle 1846821 
6 Åben Notat vedrørende modeller for tidlig skolestart.docx 1847928 
7 Åben Bilag 1: Projektbeskrivelse for Giv hygiejnen en hånd i Hørsholm 1831910 
8 Åben Belægningsoversigt 2014 - oktober 1847493 
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