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Børne- og Skoleudvalget 
 

Punkt:  1 
Acadre sagsnr.:   15/9445 
Journalnr.:   18.09.00A08 
Sagsforløb:  BSU - Åben sag  
Mødedato:  24.05.2016 
Sagsansvarlig enhed:   Politik, Udvikling og Borgerservice 
Sagsbehandler:  Marie Bach Drivsholm 
 

Orientering om status på Ungerådet 

 
Baggrund 
Da Hørsholm Kommunes Ungepolitik for perioden 2015-2016 blev vedtaget, blev der 

samtidigt etableret et Ungeråd. Retningslinjerne for Ungerådet er formuleret af de unge 

selv og formålet er, at de unge kan påvirke og komme med forslag til nye ungeaktiviteter. 

Børne- og Skoleudvalget mødes med Ungerådet to gange årligt, med henblik på at følge 

rådets arbejde og have dialog med de unge om fremtidige initiativer for de unge i 

Hørsholm. 

  

På dette møde vil souschef for Ungdomsskolen Jakob Greve deltage sammen med 

repræsentanter fra Ungerådet.  

 

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

 

Sagsfremstilling 
Siden Børne- og Skoleudvalgsmødet i december 2015 har Ungerådet deltaget i et større 

samarbejdsprojekt med andre nordsjællandske kommuner for at planlægge og afholde 

”Nordfest” den 5.12.2015, en fest for 13-18 årige afholdt på Kulturværftet i Helsingør.  

  

Ungerådet har selv afholdt ”Mer fest” på SFO Stampen i uge 6 for elever i 6.-8. klasse og 

planlægger endnu en ”Mer fest” til juni. 

  

Derudover har Ungerådet været ude og dokumentere en gruppe unge kulturbæreres 

initiativ ”Zombiescenarier” – et tilbud for kommunens SFO’er. Ungerådet filmede og tog 

fotos for at støtte op om de unges initiativ og for at kunne bruge det som eksempel 

fremover.    

 

Sagens tidligere behandling 
Børne- og Skoleudvalget 15. december 2015. 

 

 

Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 24-05-2016 
Børne- og Skoleudvalget tog orienteringen til efterretning. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Børne- og Skoleudvalget Tirsdag den 24-05-2016   Side 3 

 

Børne- og Skoleudvalget 
 

Punkt:  2 
Acadre sagsnr.:   16/7865 
Journalnr.:   18.10.06P00 
Sagsforløb:  BSU - Åben sag  
Mødedato:  24.05.2016 
Sagsansvarlig enhed:   Politik, Udvikling og Borgerservice 
Sagsbehandler:  Marie Bach Drivsholm 
 

Orientering om en konkret gruppe unge 

 
Baggrund 
I løbet af efteråret 2015 har en gruppe unge i alderen 13-19 år fundet sammen i en negativ 

kultur. De unge kommer fra forskellige skoler.  

  

SSP har i hele perioden haft udvidet opsyn og kontakt til de unge, som skaber uro blandt 

borgere i Hørsholm, blandt andet i Trommen.  

  

På den baggrund er der iværksat et udvidet tværgående samarbejde med det formål at 

udvikle en mere fleksibel, hurtig og tværgående indsats samt at etablere rammerne for en 

forebyggende indsats i lokaler i Ådalsparken.  

 

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

 

Sagsfremstilling 
Børne- og Skoleudvalget orienteres om den konkrete gruppe unge og den indsats, der er 

iværksat, på et særskilt temamøde i maj 2016.  

 

 

Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 24-05-2016 
Børne- og Skoleudvalget tog orienteringen til efterretning. 
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Børne- og Skoleudvalget 
 

Punkt:  3 
Acadre sagsnr.:   16/4029 
Journalnr.:   00.30.00Ø00 
Sagsforløb:  BSU - Åben sag  
Mødedato:  24.05.2016 
Sagsansvarlig enhed:   Politik, Udvikling og Borgerservice 
Sagsbehandler:  Lars Heinrichsen 
 

Budget 2017: Forslag til budgetreduktioner og 

budgetønsker på Børne- og Skoleudvalgets område 

 
Baggrund 
Som led i den politiske tids- og arbejdsplan for budget 2017-2020 skal fagudvalgene på 

møderne i maj drøfte de af administrationen beskrevne udkast til budgetreduktioner og 

budgetønsker og beslutte eventuelle justeringer, samt nye forslag til budgetreduktioner.  

  

På Børne- og Skoleudvalgets område skal der udarbejdes forslag til budgetreduktioner for 

minimum 5 mio. kr. Det samlede katalog over forslag til budgetreduktioner udgør aktuelt i 

alt 3,6 mio. kr. i 2017. 

 

Forslag 
Administrationen foreslår, at Børne- og Skoleudvalget: 

  

·        drøfter de beskrevne forslag til budgetreduktioner og 

budgetønsker på udvalgets område 

·        beslutter eventuelle rettelser til udarbejdede forslag til 

budgetreduktioner og budgetønsker på udvalgets område 

·        beslutter nye forslag til budgetreduktioner 

 

Sagsfremstilling 
På udvalgsmødet den 11. februar 2016 besluttede Økonomiudvalget, at der skal udarbejdes 

forslag til budgetreduktioner på 15 mio. kr. i hele kommunen. 

Børne- og Skoleudvalgets andel heraf udgør 5,0 mio. kr. Børne- og Skoleudvalget 

besluttede på udvalgsmødet den 15. marts. 2016 hvilke forslag til budgetreduktioner og 

budgetønsker, som administrationen skal udarbejde til præsentation på udvalgets møde i 

maj. 

  

Budgetreduktioner 

Det samlede katalog over forslag til budgetreduktioner udgør aktuelt i alt 3,6 mio. kr. i 

2017 på Børne- og Skoleudvalgets område. 

  

  

Budgetønsker 

Der pågår beregning på driftsønsket, hvorfor beløbets størrelse vil blive 

indarbejdet i forslagene til udvalgets møde i juni.  
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Se bilag A for en oversigt over forslag til budgetreduktioner og budgetønsker. Se bilag B for 

en uddybende beskrivelse af budgetforslagene. 

  

  

Den videre proces 

På udvalgsmødet drøfter Børne- og Skoleudvalgets de beskrevne forslag til 

budgetreduktioner og budgetønsker og beslutter eventuelle justeringer. Umiddelbart efter 

beslutningerne på fagudvalgsmødet udarbejder administrationen de endelige forslag vedr. 

øvrige budgetreduktioner og budgetønsker, som præsenteres på udvalgets møde i juni. 

Efter godkendelse i udvalget, videresendes samtlige forslag til Økonomiudvalget. De 

endelige forslag vil indgå i materialet til augustkonferencen d. 26.-27. august 2016. 

 

Økonomi/personale 
Udarbejdelse af forslag til budgetreduktioner og budgetønsker indgår som en del af 

arbejdet med budgetlægningen vedrørende budget 2017-2020.  

 

Bilag 
-    Bilag A Samlet oversigt BSU, majmøde, budget 2017-2020 

-    Bilag B Budgetforslag for BSU, majmøde, budget 2017-2020 

 

 

Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 24-05-2016 
Børne- og Skoleudvalget drøftede de udarbejdede forslag til budgetreduktioner og 

budgetønsker på udvalgets område og besluttede, at administrationen skal udarbejde de 

endelige forslag vedr. budgetreduktioner og budgetønsker, med følgende justeringer: 

  

Budgetreduktioner: 

BSU 1 Puljemidler: Godkendt. 

  

BSU 2 Støttemidler til børn med særlige behov: Godkendt. 

  

BSU 3 Børn med særlige forudsætninger: Godkendt. 

  

BSU 4 Omlægning af skolefritidsordning (SFO2) for 4.-9. klasse: Budgetforslaget suppleres 

med to scenarier a) SFO for 0.-3. klasse og b) SFO for 0.-4. klasse 

  

BSU 5 Svømning: Godkendt. 

  

BSU 6 Sprogtræning: Godkendt. 

  

BSU 7 Reduktion af familierådgivning i 2017: Godkendt. 

  

BSU 8 Nedlæggelse af internt støttekontaktteam: Godkendt. 

  

BSU 9 Opsigelse af plejehjemsforeninger til tilsyn med plejefamilier: Godkendt. 

  

BSU 10 Strategisk arbejde med forebyggelse af anbringelser: Godkendt. 
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Derudover besluttede Børne-og Skoleudvalget, at der skal udarbejdes nye forslag til 

budgetreduktioner på nedenstående emner: 

  

Dagtilbud: 

·         Forældrebetalte bleer 

·         Afvikle dagplejen 

·         Tilskud til privat pasning alene til vuggestuebørn 

·         Tilskud til pasning af egne børn 

  

Skole: 

·         Projektklasse 

·         Haver til maver 

·         Hæve SFO-takst 

·         10. klasse i privatskoleregi 

  

Budgetønsker: 

BSU 1 Ungehus for de unge i kommunen – driftsønske overflyttet fra SFKU til BSU: 

Administrationen skal udarbejde budgetnotat. 

  

De endelige forslag præsenteres på udvalgets møde i juni. 
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Børne- og Skoleudvalget 
 

Punkt:  4 
Acadre sagsnr.:   16/5382 
Journalnr.:   17.35.08S29 
Sagsforløb:  BSU - ØU - KB - Åben sag  
Mødedato:  24.05.2016 
Sagsansvarlig enhed:   Politik, Udvikling og Borgerservice 
Sagsbehandler:  Line Rovelt 
 

Harmonisere struktur og betaling for 

skolefritidsordning (SFO) 

 
Baggrund 
Kommunalbestyrelsen besluttede 15. december 2014 at have tidlig skolestart fra 1. maj 

2016. I forlængelse heraf lægges op til at harmonisere struktur og betaling for SFO fra 

2017 og frem. 

 

Forslag 
Administrationen indstiller, at Børne- og Skoleudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget 

og Kommunalbestyrelsen at beslutte at harmonisere struktur og betaling for kommende 0. 

klasser i SFO (maj, juni og juli) med 0.-3. klasser i SFO (fra august) fra 2017. 

 

Sagsfremstilling 
Med indgåelsen af Budgetaftale 2016 blev det besluttet at harmonisere 

personalenormeringen mellem SFO for kommende 0. klasser i maj, juni og juli med SFO fra 

august. I den forbindelse blev der fra tidligere fastholdt en forældrebetaling på niveau med 

dagtilbudstaksten for en børnehaveplads i maj, juni og juli.  

  

Med dette dagsordenspunkt lægges op til ensartet struktur og betaling i SFO. 

  

Som taksterne er nu, skal børnene først indmeldes i SFO i perioden maj, juni og juli (med 

børnehavetakst) og dernæst ved undervisningsstarten i august (med SFO-takst). Ved at 

harmonisere taksten, kan børnene indmeldes i SFO fra maj, det år de skal starte i skole og 

forblive indmeldt efter undervisningsstarten i august. Samtidig følges hidtidig praksis for 

SFO, hvor juli måned er betalingsfri.  

  

Tilbud Nuværende takst i 

2016 kr. pr. måned 

Ny takst i 2017 kr. pr. 

måned 

SFO (maj, juni og juli) 1585 1672 

SFO fra august 1672 1672 

  

Harmoniseringen understreger det indholdsmæssige ønske om ikke længere at have mini-

SFO, men at se SFO som et helt og samlet tilbud både strukturelt, økonomisk og 

indholdsmæssigt med en ensartet betaling. 
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Fakta 

Åbningstiden i SFO i maj, juni og juli er kl. 7.00-17.00, mens åbningstiden fra 

undervisningsstart er kl. 7.00-8.00 og efter skoletid-17.00.  

Lukkeuger i SFO: uge 29, 30 og 31 (i uge 31 er én SFO åben).  

  

Konsekvenser for borgerne  

En økonomisk konsekvens ved at ændre taksten fra børnehavetakst til SFO-takst i maj, juni 

og juli er, at det er lidt dyrere for forældrene pr. måned, men samlet set lidt billigere, fordi 

juli er betalingsfri.  

  

Forslaget vil ikke alene skabe klarhed over taksterne, det vil også lette det administrative 

arbejde for både forældre og administrationen, da der er tale om én indmeldelse i SFO. 

 

Økonomi/personale 
Der er en årlig samlet merudgift på 296.400 kr., fordi julimåned er betalingsfri. Merudgiften 

finansieres inden for rammen. 

 

Kommunikation 
Taksten for SFO for kommende 0. klassebørn præciseres på hjemmeside og på børneintra i 

forbindelse med takstfastsættelse for 2017. 

 

 

Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 24-05-2016 
Børne- og Skoleudvalget anbefalede overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at 

beslutte at harmonisere struktur og betaling for kommende 0. klasser i SFO (maj, juni og 

juli) med 0.-3. klasser i SFO (fra august) fra 2017. 
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Børne- og Skoleudvalget 
 

Punkt:  5 
Acadre sagsnr.:   16/4014 
Journalnr.:   00.01.00A00 
Sagsforløb:  BSU - Åben sag  
Mødedato:  24.05.2016 
Sagsansvarlig enhed:   Politik, Udvikling og Borgerservice 
Sagsbehandler:  Marianne Caglayan 
 

Budgetopfølgning 2 på Børne- og Skoleudvalgets 

område 

 
Baggrund 
Administrationen har udarbejdet budgetopfølgning 2 på Børne- og Skoleudvalgets område. 

Budgetopfølgningen indeholder en orientering om økonomisk status, herunder forventet 

regnskab samt forslag til budgetkorrektioner. 

  

Den samlede budgetkorrektion på driften for Børne- og Skoleudvalget i 2016 er 0,3 mio. kr. 

På anlægssiden er den samlede budgetkorrektion -0,1 mio. kr. i 2016.  

 

Forslag 
Administrationen foreslår, at Børne- og Skoleudvalget anbefaler Økonomiudvalget: 

a)    at driftsbudgettet forøges med 279.500 kr. i 2016 og frem  

b)    at anlægsbudgettet reduceres med 61.400 kr. i 2016 

c)    at de angivne budgetter omplaceres fra drift til anlæg og disses rådighedsbeløb 

frigives  

d)    at tage den økonomiske status på udvalgets område til efterretning. 

 

Sagsfremstilling 
Administrationen gennemfører 4 budgetopfølgninger i løbet af 2016, heraf behandles 

budgetopfølgning 2 og 3 i fagudvalgene. Formålet er at orientere om den økonomiske status 

og foreslå budgetkorrektioner. Budgetopfølgning 2 starter i fagudvalgene i maj og samles 

derefter i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.  

  

Afsnittet omfatter både drift og anlæg, hvor administrationen inden for hvert af 

politikområderne dels præsenterer det forventede regnskab, dels foreslår eventuelle 

budgetmæssige korrektioner, som følge af det forventede regnskab. 

  

Der forventes et mindreforbrug på driften på 1,4 mio. kr. På anlæg forventes merforbrug 

på 0,02 mio. kr.  

Nogle af de foreslåede budgetkorrektioner vedrører alene 2016, mens andre har permanent 

karakter og vil blive indarbejdet i overslagsårene 2017-2020. Se bilag 1 for nærmere 

beskrivelse af foreslåede budgetkorrektioner til budget 2016 og overslagsår 2017-2020. 

  

Tabel 1: Drift opdelt på politikområder Børne- og Skoleudvalget 
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Mio. kr. 

(1) Korr. 

budget inkl. 

overførsler 

2016 

(2) Forventet 

regnskab 

2016 

(3) Forventet 

restbudget 

inkl. 

overførsler 

(4) 

Foreslåede 

budget-

korrektioner 

til budget 

2016 

Drift         

30 Institutioner for børn 

og unge 86,4 89,8 -3,4 0,0 

31 Undervisning 190,2 185,7 4,5 0,3 

34 Børn og unge med 

særlige behov 96,7 96,4 0,3 0,0 

Drift i alt 373,3 371,9 1,4 0,3 

  

Tabel 2: Anlæg opdelt på politikområder Børne- og Skoleudvalget  

Mio. kr. 

(1) Korr. 

budget inkl. 

overførsler 

2016 

(2) Forventet 

regnskab 

2016 

(3) Forventet 

restbudget 

inkl. 

overførsler 

(4) 

Foreslåede 

budget-

korrektioner 

til budget 

2016 

Anlæg         

31 Undervisning 2,4 2,4 -0,02 0,02 

          

Anlæg i alt 2,4 2,4 -0,02 0,02 

* Merforbrug/mindreindtægt (-), Mindreforbrug/merindtægt (+) 

  

Drift: 

  

30 Institutioner for børn og unge 

På det foreliggende grundlag forventes der et merforbrug på det selvejende område. 

(decentrale daginstitutioner), mellemkommunale afregninger (køb og salg af pladser 

mellem kommuner) samt på midlerne til søskendetilskud og fripladser. Da det på 

nuværende tidspunkt er for tidligt til at estimere de korrekte budgetforudsætninger, 

foretages der ikke en budgetkorrektion denne gang. 

Det forventede merforbrug på disse områder, vil blive fulgt tæt og vil i forbindelse med BOF 

3 blive fremlagt med de egentlige forventninger. 

  

31 Undervisning 

Overførslerne fra 2015 til 2016 er 4,7 mio. kr. Der forventes et samlet merforbrug på 0,3 

mio. kr. Det skyldes hovedsageligt, at forudsætningerne for den mellemkommunale 

afregning ikke holder, samt nødvendige kriminalpræventive foranstaltninger rettet mod en 

mindre gruppe af unge med særlige problemstillinger. Herudover forventes det i store træk 

at restbudgettet i 2016 vil svare til overførslerne. 

  

Der søges om bevilling på 0,3 mio. kr., som overføres fra pol. omr. 80. Denne er 

udgiftsneutral og er af teknisk karakter og vedrører Facility Management (FM). 

  

34 Børn og unge medsærlige behov  
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Det forventes at der bliver brugt 0,5 mio. kr. af overførslerne fra 2015 til 2016. Der pågår 

fortsat arbejde med at implementere de vedtagne besparelser fra budget 2016-2019. 

  

Anlæg 

  

31 Undervisning 

Der forventes et merforbrug på 0,02 mio. kr. på IT-læringsmiljø. Merforbruger dækkes ind 

ved en omplacering af midler fra driften..  

  

Der flyttes endvidere 0,08 mio. kr. vedr. modtagekøkkener til Facility Management (FM)på 

pol. omr. 80.  

  
Frigivelse af anlægsmidler  

  

Der søges om frigivelse af resterende rådighedsbeløb på følgende anlæg: 

  

·         IT- Læringsmiljø 

 

Økonomi/personale 
Nedenfor gives et overblik i forhold til de samlede budgetmæssige konsekvenser for drift og 

anlæg for 2016 og overslagsårene 2017-2020.  

  

Tabel 3: Drift - budgetmæssige konsekvenser for 2016 og overslagsårene 

  2016 2017 2018 2019 2020 

Drift           

31 Undervisning 279.500 301.800 301.800 301.800 301.800 

 
          

 Drift i alt           

  

Tabel 4: Anlæg - budgetmæssige konsekvenser for 2016 og overslagsårene 

  2016 2017 2018 2019 2020 

Anlæg           

31 Undervisning 

-

61.400         

            

Anlæg i alt           

  

Bemærk at der ikke er tale om egentlige bevillingsskemaer, idet bevillingen først sker på 

ØU/KB. 

 

Sagens tidligere behandling 
Sagen er ikke tidligere behandlet. Efter behandling i fagudvalg samles bidragene 

vedrørende forventet regnskab og budgetkorrektioner til en samlet fremstilling i 

Økonomiudvalget.  

 

Bilag 
-    Bilag 1 Budgetændringer Budgetopfølgning 2, 2016 
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Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 24-05-2016 
Børne- og Skoleudvalget anbefalede overfor Økonomiudvalget: 

a)    at driftsbudgettet forøges med 279.500 kr. i 2016 og frem  

b)    at anlægsbudgettet reduceres med 61.400 kr. i 2016 

c)    at de angivne budgetter omplaceres fra drift til anlæg og disses rådighedsbeløb frigives  

d)    at tage den økonomiske status på udvalgets område til efterretning. 
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Børne- og Skoleudvalget 
 

Punkt:  6 
Acadre sagsnr.:   16/7499 
Journalnr.:   17.01.01G01 
Sagsforløb:  Børne- og Skoleudvalget - Åben sag  
Mødedato:  24.05.2016 
Sagsansvarlig enhed:   Politik, Udvikling og Borgerservice 
Sagsbehandler:  Janie Linius 
 

Udtræden af skolebestyrelse 

 
Baggrund 
Et medlem af skolebestyrelsen på Vallerødskolen har anmodet om at udtræde af 

skolebestyrelsen. 

 

Forslag 
Administrationen indstiller, at Børne- og Skoleudvalget godkender bestyrelsesmedlemmets 

anmodning om at træde ud. 

 

Sagsfremstilling 
Et medlem af skolebestyrelsen på Vallerødskolen har anmodet om at udtræde af 

skolebestyrelsen, fordi medlemmet har alvorlig sygdom i den nærmeste familie. 

Udtrædelsen ønskes gældende fra dags dato. 

  

Jf. ”Bekendtgørelse om valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelser i folkeskolen og 

om vederlag til forældre- og elevrepræsentanter i skolebestyrelser i folkeskolen” (BEK nr. 

28 af 14/01/2014) er det muligt at blive fritaget for hvervet som forældrerepræsentant i en 

skolebestyrelse efter skriftlig anmodning og godkendelse af kommunalbestyrelsen.  

  

I den resterende del af valgperioden vil en suppleant indtræde i skolebestyrelsen. 

 

 

Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 24-05-2016 
Børne- og Skoleudvalget godkendte et bestyrelsesmedlems anmodning om at træde ud af 

skolebestyrelse. 
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Børne- og Skoleudvalget 
 

Punkt:  7 
Acadre sagsnr.:   15/19017 
Journalnr.:   82.00.00P15 
Sagsforløb:  BSU - Åben sag  
Mødedato:  24.05.2016 
Sagsansvarlig enhed:   Politik, Udvikling og Borgerservice 
Sagsbehandler:  Line Rovelt 
 

Velfærd frem for mursten, orientering efter 

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 opfølgning 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 

Børne- og Skoleudvalget 26. april 2016 

 

 

Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 24-05-2016 
Børne- og Skoleudvalget tog orienteringen til efterretning. 
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Børne- og Skoleudvalget 
 

Punkt:  8 
Acadre sagsnr.:   16/3168 
Journalnr.:   27.03.00A26 
Sagsforløb:  BSU-ØU-KB - Åben sag  
Mødedato:  24.05.2016 
Sagsansvarlig enhed:   Politik, Udvikling og Borgerservice 
Sagsbehandler:  Majbrit Maag Etgen 
 

Kvalitetsstandard for aflastning  

 
Baggrund 
Som led i udmøntningen af besparelsen på budget 2016-2019 fremlægges forslag til 

kvalitetsstandard for aflastning til familier der forsørger et barn/ung med en fysisk eller 

psykisk funktionsnedsættelse. Forslaget indeholder en beskrivelse af serviceniveauet og 

skal ifølge retssikkerhedslovens regler godkendes politisk. 

 

Forslag 
Administrationen foreslår, at Udvalget videresender forslag til ny kvalitetsstandard, 

herunder serviceniveau om, at der som udgangspunkt højst gives 29 døgns aflastning om 

året, til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen med indstilling om, at forslaget 

godkendes.   

 

Sagsfremstilling 
Aflastning ydes i henhold til Servicelovens § 44 jf. Servicelovens § 84 til familier, der har 

behov for aflastning som følge af barnets handicap. Døgnaflastning gives normalt i en 

aflastningsfamilie, en netværksfamilie eller på en døgninstitution.  

  

Kvalitetsstandarden indeholder en beskrivelse af serviceniveauet, dvs. en beskrivelse af 

indholdet og omfanget af de ydelser, kommunen som udgangspunkt tilbyder sine borgere. 

  

Det forslåede serviceniveau medfører, at antallet af aflastningsdøgn reduceres fra en 

ramme på henholdsvis 30, 40 og 50 døgn til som udgangspunkt ikke at komme over 29 

døgn inkl. 5 dages ferie. Det nye serviceniveau svarer til aflastning i én weekend om 

måneden i 11 måneder og én uges ferie.  

  

I forbindelse med opfølgning på sagerne vil der i afgørelsen blive henvist til serviceniveauet 

samtidig med, at der vil blive foretaget en konkret vurdering af behovet for aflastning. Der 

skal altid laves en individuel konkret vurdering, hvorfor der i særlige tilfælde kan bevilges 

flere døgn. Dette følger af Ankestyrelsens praksis på området. 

  

I vurderingen af behovet for aflastning indgår familiens samlede behov, herunder om en del 

af aflastningen i stedet for døgnaflastning kan bevilges som timeaflastning i hjemmet. 

  

Kvalitetsstandarden er sendt til høring i Handicaprådet. Handicaprådets eventuelle 

bemærkninger vil foreligge til mødet. 
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Økonomi/personale 
På baggrund af Kommunalbestyrelsens beslutning om en generel servicerammebesparelse 

på 2,7 % fra 2016, er det besluttet, at udgifterne til aflastning reduceres med 1/3 

(svarende til 0,855 mio.kr.).   

  

Ved indførelse af denne kvalitetsstandard forventer Center for Børn og Voksne at kunne 

indfri besparelsen.  

 

Kommunikation 
Kvalitetsstandarden vil blive lagt på Hørsholm Kommunes hjemmeside. 

 

Sagens tidligere behandling 
Hørsholm Kommunes serviceniveau vedrørende antallet af aflastningsdøgn på 

døgninstitution (en ramme på henholdsvis 30, 40 og 50 døgn pr. år) blev godkendt af 

Børne- og Skoleudvalget den 27.4.2010 og efterfølgende vedtaget af Økonomiudvalget den 

20.5.2010, og af Kommunalbestyrelsen den 31.5.2010.  

 

Bilag 
-    Kvalitetsstandard - aflastning til familien 

 

 

Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 24-05-2016 
Med stemmerne 3 for og 2 imod (Annette Wiencken (V) og Alexander Jonsbak (V) 

besluttede Børne- og Skoleudvalget at videresende forslag til ny kvalitetsstandard, 

herunder serviceniveau om, at der som udgangspunkt højst gives 29 døgns aflastning om 

året, til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen med indstilling om, at forslaget 

godkendes.   

  

Høringssvar fra Handicaprådet journaliseres som bilag på sagen, som går videre til 

Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.  
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Børne- og Skoleudvalget 
 

Punkt:  9 
Acadre sagsnr.:   16/467 
Journalnr.:   28.00.00A00 
Sagsforløb:  BSU - Åben sag  
Mødedato:  24.05.2016 
Sagsansvarlig enhed:   Politik, Udvikling og Borgerservice 
Sagsbehandler:  Pia Abildgaard-Hein 
 

Aktuel kapacitet og belægningsoversigt i 

kommunens dagtilbud 

 
Baggrund 
Med dette dagsordenpunkt orienteres Børne- og Skoleudvalget om den aktuelle kapacitet 

og belægning i kommunens dagtilbud.  

 

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

 

Sagsfremstilling 
Belægningsoversigten (bilag) indeholder de aktuelle tal for dels normeringen i det enkelte 

dagtilbud, dels den aktuelle belægning i hvert af dagtilbuddene. Oversigten udarbejdes 

hver måned og fremlægges to gange årligt i maj og december for Børne- og Skoleudvalget. 

  

Belægningsoversigten viser, hvor børnene er indskrevet. 

  

Fra skoleåret 2016/2017 vil alle kommende skolebørn starte i skolefritidsordning (SFO) pr. 

1. maj, og mini-SFO eksisterer ikke længere.  

  

I oversigten fremgår et gennemsnit for belægningen pr. år samt for hver måned pr. 

dagtilbud i enheder og i procent. 

  

I oversigten fremgår også en oversigt med over-/underkapacitet. Merindskrivningen er her 

anført med positivt tal, mindreindskrivningen – dvs. ledig kapacitet er anført med negativt 

tal.  

  

De private institutioner er medtaget med den aktuelle belægning, og mht. normering er 

den angivet med 2 tal – dels normering, dels den godkendte maksimale kapacitet, som er 

anført i parentes. For de private institutioners vedkommende er tallene usikre, da ind- og 

udmeldelse sker direkte hos de private institutioner, og vi 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 børnehaveplads svarer til 1 enhed.  
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Bilag 
-    Belægningsoversigt 2016 - maj 

 

 

Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 24-05-2016 
Børne- og Skoleudvalget tog orienteringen til efterretning. 
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Børne- og Skoleudvalget 
 

Punkt:  10 
Acadre sagsnr.:   

 Journalnr.:   
 Sagsforløb:  BSU - Åben sag  

Mødedato:  24.05.2016 
Sagsansvarlig enhed:   Politik, Udvikling og Borgerservice 
Sagsbehandler:  Marianne Godtfredsen 
 

Meddelelser 

 
 

Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 24-05-2016 
Administrationen orienterede om: 

-          Lions Børnehuse – Rønnebærhuset  

-          Status på Dirt Jump Bane 
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Bilagsoversigt 
 
Pkt. nr.  Tilgang  Titel  Refnr.  
3 Åben Bilag A Samlet oversigt BSU, majmøde, budget 2017-2020 2139684 
3 Åben Bilag B Budgetforslag for BSU, majmøde, budget 2017-2020 2139091 
5 Åben Bilag 1 Budgetændringer Budgetopfølgning 2, 2016 2146138 
8 Åben Kvalitetsstandard - aflastning til familien 2140509 
9 Åben Belægningsoversigt 2016 - maj 2143516 
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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 24-05-2016 


