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Børne- og Skoleudvalget 
 

Punkt:  1 
Acadre sagsnr.:   16/3316 
Journalnr.:   17.02.05P25 
Sagsforløb:  BSU - Åben sag  
Mødedato:  26.04.2016 
Sagsansvarlig enhed:   Politik, Udvikling og Borgerservice 
Sagsbehandler:  Line Rovelt 
 

Dispensation af timetal for 

specialundervisningstilbud 

 
Baggrund 
Som følge af skolereformen skal alle elever gå længere tid i skole. Det gælder også elever i 

kommunens specialundervisningstilbud. Det er dog muligt at reducere 

undervisningstimetallet i konkrete klasser.  

  

De to tidligere skoleår har Børne- og Skoleudvalget godkendt dispensation af timetal for 

specialundervisningstilbuddene: A-huset, Slusen og Specialklassen. 

  

Med dette dagsordenpunkt lægges op til, at Børne- og Skoleudvalget delegerer 

kompetencen til at træffe beslutning om dispensation af timetal for 

specialundervisningstilbud til administrationen. 

 

Forslag 
Administrationen indstiller, at Børne- og Skoleudvalget delegerer beslutningskompetencen 

om dispensation af timetal i specialundervisningstilbud til administrationen. 

 

Sagsfremstilling 
Efter iværksættelsen af skolereformen pr. 1. august 2014 skal elever gå i skole i hhv. 30 

(indskoling), 33 (mellemtrin) og 35 (udskoling) timer ugentligt. Ifølge Folkeskoleloven (LBK 

nr. 1534 af 11/12/2015) §16b er det muligt at dispensere klasser fra den understøttende 

undervisning og dermed nedsætte antallet af ugentlige timer. Dispensationen kan kun gives 

for et år ad gangen og i forhold til konkrete klasser. Det er en forudsætning, at reduktionen 

af timer sker med henblik på yderligere faglig støtte og undervisningsdifferentiering ved 

hjælp af ekstra personale i klassen samt, at der stilles et fritidstilbud til rådighed i de timer 

fravigelsen vedrører.  

  

Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling (UVM) har den 1. januar 2016 (se bilag) 

udsendt et brev til alle landets kommuner, hvori mulighederne for at afkorte skoledagens 

længde præciseres. Af dette brev fremgår, at kompetencen til at træffe beslutning om 

dispensation af timetal kan delegeres til administrationen. Det er administrationens 

vurdering, at arbejdsprocessen kan afbureaukratiseres væsentligt ved at delegere 

beslutningen til administrationen.  
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Arbejdsprocessen består aktuelt i, at hvert enkelt specialundervisningstilbud årligt 

udarbejder en skriftlig ansøgning om dispensation og indhenter skriftlig udtalelse fra 

bestyrelsen, hvorefter administrationen samler ansøgninger og udtalelser fra de relevante 

specialundervisningstilbud til et dagsordenpunkt, der forelægges for Børne- og 

Skoleudvalget med henblik på at træffe beslutning. Hele denne proces kan falde væk ved 

at delegere beslutningskompetencen til administrationen. 

  

Fra skoleåret 2016/2017 drejer det sig om følgende specialundervisningstilbud: A-huset, 

Slusen og Læseklassen. 

  

Tidligere har også været søgt om dispensation af timetal for specialklassen. Fra skoleåret 

2016/2017 er dette ikke længere et tilbud i Hørsholm Kommune. Det skyldes, at der ikke 

er tilstrækkeligt antal børn til at opretholde specialklassen. Tidligere har der tilsvarende 

ikke været søgt om dispensation for timetallet i læseklassen, det indgår imidlertid 

fremadrettet.  

 

Sagens tidligere behandling 
Børne- og Skoleudvalget 24. juni 2014 

Børne- og Skoleudvalget 19. maj 2015 

Børne- og Skoleudvalget 23. juni 2015 

 

Bilag 
-    Skoledagens længde_brev fra UVM.docx 

 

 

Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 26-04-2016 
Børne- og Skoleudvalget delegerede beslutningskompetencen om dispensation af timetal i 

specialundervisningstilbud til administrationen. 

 

Fraværende: 
Alexander Jonsbak (V) 
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Børne- og Skoleudvalget 
 

Punkt:  2 
Acadre sagsnr.:   15/19017 
Journalnr.:   82.00.00P15 
Sagsforløb:  BSU - Åben sag  
Mødedato:  26.04.2016 
Sagsansvarlig enhed:   Politik, Udvikling og Borgerservice 
Sagsbehandler:  Line Rovelt 
 

Velfærd frem for mursten, orientering inden 

aprilkonferencen 

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

investeringsstrategi gives en mundtlig orientering om projektet ”Et sammenhængende 

børneliv 0-18 år” med fokus på de scenarier, der fremlægges på aprilkonferencen.  

 

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

 

Sagens tidligere behandling 
Børne- og Skoleudvalget 27. oktober 2015 

Børne- og Skoleudvalget 15. december 2015 

Børne- og Skoleudvalget 15. marts 2016 

 

 

Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 26-04-2016 
Børne- og Skoleudvalget tog orienteringen til efterretning. 

 

Fraværende: 
Alexander Jonsbak (V) 
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Børne- og Skoleudvalget 
 

Punkt:  3 
Acadre sagsnr.:   16/6220 
Journalnr.:   17.01.11P35 
Sagsforløb:  BSU - Åben sag  
Mødedato:  26.04.2016 
Sagsansvarlig enhed:   Politik, Udvikling og Borgerservice 
Sagsbehandler:  Line Rovelt 
 

Opsamling på møder mellem Børne- og 

Skoleudvalget og skolebestyrelser 

 
Baggrund 
I løbet af foråret 2016 har der været afholdt møder mellem Børne- og Skoleudvalget og 

skolebestyrelserne på hver af de fire folkeskoler. Formålet med møderne er at vidensdele 

om folkeskolerne og styrke kendskabet til og dialogen mellem skolebestyrelserne og 

fagudvalget. 

  

Med dette punkt lægges op til, at Børne- og Skoleudvalget drøfter og samler op på de 

afholdte møder. 

 

Forslag 
Administrationen indstiller, at Børne- og Skoleudvalget drøfter og samler op på de afholdte 

møder med skolebestyrelserne på de fire folkeskoler. 

 

Sagsfremstilling 
I marts og april 2016 har der været afholdt møder på den enkelte skole med deltagelse af 

Børne- og Skoleudvalget, skolebestyrelsen samt repræsentanter fra administrationen. 

Dagsordenen for møderne har været en række gennemgående temaer samt enkelte emner, 

som har været relevante for den pågældende skole. 

  

På alle fire møder har følgende været drøftet: 

 Status for skolens arbejde, hvad har skolen fokus på 

 Kvalitetsrapport 

 Lektiecafeer og understøttende undervisning 

 Velfærd frem for mursten 
 Budget 2017-2020. 

 

 

Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 26-04-2016 
Børne- og Skoleudvalget udtrykte tilfredshed med møderne. Børne- og Skoleudvalget 

besluttede, at administrationen udarbejder en opsamling på møderne, og at der afholdes 

tilsvarende møder næste år.  
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Fraværende: 
Alexander Jonsbak (V) 
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Børne- og Skoleudvalget 
 

Punkt:  4 
Acadre sagsnr.:   16/3830 
Journalnr.:   17.01.00A00 
Sagsforløb:  BSU - Åben sag  
Mødedato:  26.04.2016 
Sagsansvarlig enhed:   Politik, Udvikling og Borgerservice 
Sagsbehandler:  Janie Linius 
 

Orientering angående lærernes arbejdstid 

 
Baggrund 
Som led i evalueringen af rammerne for lærernes arbejdstid, gives en orientering på Børne- 

og Skoleudvalgets møde. Rammerne for lærernes arbejdstid er beskrevet i et dialogpapir 

dateret 4.maj 2015.  

 

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

 

Sagsfremstilling 
I dialogpapiret er det aftalt mellem Hørsholm Kommune og Allerød-Hørsholm 

Lærerforening, at der gennemføres en fælles status, med henblik på at vurdere, hvorledes 

de beskrevne initiativer styrker målene for arbejdet i Hørsholm Kommunes skoler, så 

mulighederne for at løse opgaverne kvalificeres. 

  

Denne status har fundet sted med deltagelse af tillidsrepræsentanter fra hver enkelt skole, 

skolelederne, administrationen og repræsentanter for Allerød – Hørsholm Lærerforening. 

  

På mødet bliver der fra begge parter givet udtryk for et godt, respektfuldt og tillidsfuldt 

samarbejde.  Medarbejdere og ledere oplever, at der er god fleksibilitet i løsningen af 

opgaver, og at dialogpapirets rammebeskrivelse virker efter hensigten. 

  

Fra medarbejderside udtrykkes ønske om et fornyet fokus på udarbejdelsen af 

opgaveoversigten fremadrettet, som på nuværende tidspunkt ønskes mere tydelige, 

transparente og med flere oplysninger ift. den enkelte lærers oversigt over arbejdsopgaver. 

Med udgangspunkt i øget dialog vil skolelederne undersøger mulighederne for at gøre 

oplysningerne i opgaveoversigten mere tydelige. 

 

Bilag 
-    dialogpapir-hoersholm-kommune.pdf 

 

 

Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 26-04-2016 
Børne- og Skoleudvalget tog orienteringen til efterretning. 
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Fraværende: 
Alexander Jonsbak (V) 
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Børne- og Skoleudvalget 
 

Punkt:  5 
Acadre sagsnr.:   14/22611 
Journalnr.:   17.02.09G01 
Sagsforløb:  BSU - Åben sag  
Mødedato:  26.04.2016 
Sagsansvarlig enhed:   Politik, Udvikling og Borgerservice 
Sagsbehandler:  Line Rovelt 
 

It-redskaber til 0. klasse og 7. klasse 

 
Baggrund 
Som led i realiseringen af folkeskolereformen og Fremtidens Skole i Hørsholm er igangsat 

en proces med henblik på, at it bliver en fuldt integreret del af læringsmiljøet i 

folkeskolerne. Der er valgt forskellige digitale løsninger for henholdsvis 0.-3. klasse (iPads), 

4.-6. klasse (chromebooks) og 7.-9. klasse (bring your own device). Med dette punkt søges 

midlerne til indkøb af iPads i 0. klasse omlagt til indkøb af chromebooks til 7. klasse. 

 

Forslag 
Administrationen indstiller, at Børne- og Skoleudvalget tager omlægningen af køb af iPads 

fra 0. klasse til køb af chromebooks til 7. klasse til efterretning. 

 

Sagsfremstilling 
Implementeringen af chromebooks i 4.-6. klasse har været en stor succes. Flere elever og 

lærere fra nuværende 6. klasser har udtrykt stort ønske om, at eleverne kan beholde 

chromebooken i kommende 7. klasse, så det gode forløb kan fortsætte.  

  

Skolerne oplever, at mange elever fra 7. klasse har en utidssvarende bærbar computer, 

som nødig medbringes. Det foreslås derfor, at de midler, som er bevilget til køb af iPads til 

0. klasse, i stedet anvendes til køb af chromebooks til kommende 4. klasser, så nuværende 

6. klasser kan beholde chromebooken i kommende 7. klasse. 

  

Samtidig indkøbes gruppesæt af iPads til 0. klasse inden for det eksisterende budget, så 4 

elever deles om en iPad. Dvs. ca. 7 iPads pr. klasse. Organiseringen af undervisningen i 0. 

klasse er oftest i mindre grupper, så behovet for, at eleverne har en iPad hver i 0. klasse, 

er ikke så stort som i 7. klasse.  

 

Økonomi/personale 
Midlerne til køb af iPads til 0. klasse er indeholdt i budget 2016 til den samlede indskoling 

på 3.724.000 kr. 

  

Den oprindelige udgift til køb af iPads med cover til alle elever i 0. klasse er samlet anslået 

til 750.000 kr. 

  

Denne udgift erstattes med køb af chromebooks til 7. klasse: 750.000 kr. 
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Indkøb af iPads med cover som gruppesæt til 0. klasse afholdes inden for det eksisterende 

budget: 185.500 kr. 

  

  

           

 

Sagens tidligere behandling 
Børne- og Skoleudvalget 22. april 2014 

Børne- og Skoleudvalget 16. december 2014 

Børne- og Skoleudvalget 23. juni 2015 

Børne- og Skoleudvalget 15. marts 2016 

  

Økonomiudvalget 19. februar 2015 

  

Kommunalbestyrelsen 2. marts 2015 

 

 

Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 26-04-2016 
Børne- og Skoleudvalget tog omlægningen af køb af iPads fra 0. klasse til køb af 

chromebooks til 7. klasse til efterretning. 

  

Børne- og Skoleudvalget besluttede, at administrationen udarbejder et budgetnotat 

(budgetønske) med køb af chromebooks til 8. klasse, herunder mulig finansiering. 

 

Fraværende: 
Alexander Jonsbak (V) 
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Børne- og Skoleudvalget 
 

Punkt:  6 
Acadre sagsnr.:   16/1436 
Journalnr.:   28.09.20P00 
Sagsforløb:  BSU - Åben sag  
Mødedato:  26.04.2016 
Sagsansvarlig enhed:   Politik, Udvikling og Borgerservice 
Sagsbehandler:  Anne Mærkedahl 
 

Frokostordning i dagtilbud 

 
Baggrund 
Ifølge dagtilbudsloven (LBK nr. 167 af 20.02. 2015) §16b skal forældrene hvert andet år 

tage stilling til, om de ønsker forældrebetalt frokostordning i daginstitutionerne. Der blev 

senest afholdt valg i 2014, og der har derfor i år 2016 været afholdt valg om forældrebetalt 

frokost i de kommunale og selvejede daginstitutioner. 

Med dette dagsordenspunkt orienteres Børne-og Skoleudvalget om resultatet af 

afstemningen i 2016 

 

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

 

Sagsfremstilling 
Valget om frokostordning har været afholdt i perioden fra den 25.februar til den 8. marts 

2016. Resultatet er gældende i en toårig periode fra den 1. oktober 2016 til udgangen af 

september 2018.  

  

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

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

omfattet af frokostordningen medmindre mere end 50% af forældrene fravælger 

ordningen. Forældrene har én stemme pr. barn. Disse retningslinjer er blevet bekræftet 

ved henvendelse til Ministeriet for Børn Undervisning og Ligestilling.  

   

Forældrene skal stemme 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. Måltidet koster 506 kr.pr. 

vuggestuebarn og 556 kr.pr. børnehavebarn om måneden. 

  

Inden valget har forældrene været inviteret til prøvesmagning på Hørsholm Rådhus (den 

25. februar 2016). Prøvesmagningen blev aflyst på grund af manglende tilslutning. 

  

Stemmesedlerne er efter valgperiodens ophør, blevet optalt af administrationen. 

  

Resultatet af afstemningen er følgende: 7 ud af 10 institutioner har stemt ja til ordningen, 

og 3 har stemt nej. Æblegården er den eneste institution, hvor afstemningen har ændret 

sig fra i 2014 at være et nej, til i 2016 at være et ja til frokostordning. 
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Det nye Lions Børnehus i Ådalsparken er ikke med i denne afstemning, da madordningen er 

valgt samtidig med beslutningen om at etablere Lions Børnehus. Daginstitutionerne 

Gyngehesten og Ådalsparkens Vuggestue og Børnehave indgår i denne aftale. 

 

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

modtagerkøkkener. Administrationen vil snarest tage initiativ til, at etablere et 

modtagerkøkken i Æblegården og det nye Børnehus, indenfor rammen af de bevilgede 

midler. 

 

Kommunikation 
Resultatet af valget til frokostordning er formidlet til forældrene via daginstitutionernes 

Børneintra. 

 

 

Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 26-04-2016 
Børne- og Skoleudvalget tog orienteringen til efterretning. 

 

Fraværende: 
Alexander Jonsbak (V) 
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Børne- og Skoleudvalget 
 

Punkt:  7 
Acadre sagsnr.:   

 Journalnr.:   
 Sagsforløb:  BSU - Åben sag  

Mødedato:  26.04.2016 
Sagsansvarlig enhed:   Politik, Udvikling og Borgerservice 
Sagsbehandler:  Marianne Godtfredsen 
 

Meddelelser 

 
 

Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 26-04-2016 
Administrationen orienterede om: 

·         En konkret gruppe unge i Hørsholm Kommune. Børne- og Skoleudvalget vil sammen med 

Sports-, Fritids- og Kulturudvalget få en grundigere introduktion til indsatsen til et 

temamøde i maj.   

·         Lions Børnehuse 

·         at der planlægges møder 21. og 22. juni 2016 for Børne- og Skoleudvalget og hhv. den 

selvejende og den kommunale områdebestyrelse på dagtilbudsområdet. 

·         Borgermøde fremadrettet: Børne- og Skoleudvalget ønsker, at borgermøder fremadrettet 

afholdes på Rådhuset og gerne i forlængelse af andre møder. 

 

Fraværende: 
Alexander Jonsbak (V) 
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Bilagsoversigt 
 
Pkt. nr.  Tilgang  Titel  Refnr.  
1 Åben Skoledagens længde_brev fra UVM.docx 2128099 
4 Åben dialogpapir-hoersholm-kommune.pdf 2114518 
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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 26-04-2016 


