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Børne- og Skoleudvalget 
 

Punkt:  1 
Acadre sagsnr.:    
Journalnr.:    
Sagsforløb:  BSU - Åben sag  
Mødedato:  26.11.2013 
Sagsansvarlig enhed:   Politik og Borgerservice 
Sagsbehandler:  Anja Sahan 
 

Meddelelser 

 
 

Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 26-11-2013 
Administrationen orienterede om: 

  

 Invitation til åbning af legeplads ved ÅVB 

 Skolereformen. Der er nedsat en række arbejdsgrupper 

på tværs af kommunen med deltagelse af 

skoleledelserne. Der afholdes stort inspirations- og 

arbejdsmøde for alle lærerne på de fire skoler torsdag d. 

28. november. Skolerne er ved at tilrettelægge 
inddragende proces på egen skole. 

 Folketingets Børne- og undervisningsudvalg kommer på 
studiebesøg til Hørsholm i starten af 2014 

 Center for Dagtilbud og Skole har med virkning fra den 

1. december ansat en sekretariatsleder 
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Børne- og Skoleudvalget 
 

Punkt:  2 
Acadre sagsnr.:   13/8611 
Journalnr.:   27.03.26A00 
Sagsforløb:  BSU-ØU-KB - Åben sag  
Mødedato:  26.11.2013 
Sagsansvarlig enhed:   Politik og Borgerservice 
Sagsbehandler:  Klaus Poulsen 
 

Lukning af Farvergården 

 
Resume 
Farvergårdens bestyrelse valgte på et ekstraordinært bestyrelsesmøde den 18. oktober 

2013, at indstille til Fredensborg og Hørsholm kommuner, at træffe beslutning om lukning 

af døgninstitutionen Farvergården.  

  

I begge kommuner har behovet for døgninstitutionspladser til anbringelse på Farvergården 

gennem de sidste år været vigende, og aktuelt anvendes kun 3 ud af 12 pladser. 

Kommunerne har i samarbejde med Farvergårdens ledelse forsøgt at anvende ledige 

pladser til andre formål af forebyggende karakter, men det har ikke været hverken fagligt 

eller økonomisk relevant eller rentabelt. 

  

Det faldende behov for pladser skal ses i sammenhæng med, at kommunerne gennem de 

sidste år har styrket den forebyggende indsats og har arbejdet intensivt med omlægninger 

på anbringelsesområdet. 

  

Social- og Sundhedsudvalget i Fredensborg kommune besluttede på sit møde den 3. 

september 2013, på lukket dagsorden, ”at bemyndige administrationen til at indlede 

drøftelse med Hørsholm kommune om en mulig afvikling af Farvergården som 

døgninstitution for børn og unge.” 

 

Direktører og Centerchefer i de to kommuner har på møde primo oktober, drøftet sagen, og 

vurderer med baggrund i den konkrete udvikling, at en fortsat drift af Farvergården som 

lokal døgninstitution, ikke længere er rentabel. 

 

Forslag 
Administrationen anbefaler, at Børn og Skoleudvalget indstiller til Økonomiudvalg og 

Kommunalbestyrelse, at Farvergården lukkes som døgninstitution for børn og unge pr. 

1.2.2014. 

 

Sagsfremstilling 
Farvergårdens bestyrelse valgte på et ekstraordinært bestyrelsesmøde den 18. oktober 

2013, at indstille til Fredensborg og Hørsholm kommuner, at træffe beslutning om lukning 

af døgninstitutionen Farvergården.  

  

I begge kommuner har behovet for døgninstitutionspladser til anbringelse på Farvergården 

gennem de sidste år været vigende, hvilket betyder at de 12 normerede pladser som 
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kommunerne deler med 6 til hver kommune, ikke kan anvendes i tilstrækkelig grad. Aktuelt 

anvendes 3 ud af 12 pladser. 

  

Kommunerne har i samarbejde med Farvergårdens ledelse forsøgt at anvende ledige 

pladser til andre formål af forebyggende karakter, men det har ikke været hverken fagligt 

eller økonomisk relevant eller rentabelt. 

  

Fredensborg Kommune og Hørsholm Kommune, har sammen med Farvergårdens ledelse i 

foråret 2013, overvejet forskellige muligheder, for anvendelse af de ledige pladser. 

  

På et ekstraordinært bestyrelsesmøde den 31. maj 2013, blev der fremlagt et forslag om at 

oprette en ungeafdeling på institutionen. Ungeafdelingen kunne placeres i den ene længe af 

bygningen og det ville være enkelt at adskille den fra de øvrige aktiviteter og den anden 

afdeling i huset, ved opsætning af væg m.v. Der ville være plads til fire unge i alderen 16–

22 år. 

  

Bestyrelsen besluttede på sit møde at anbefale denne løsning og aftalte, at begge 

kommuner skulle behandle sagen politisk. 

   

Sagen blev i juni måned behandlet i Hørsholm Kommune, hvor Børne- og Skoleudvalget 

besluttede at følge den af bestyrelsen anbefalede indstilling om oprettelse af en 

Ungeafdeling på Farvergården. Herunder nednormering af antal pladser på børneområdet 

med deraf følgende stigning i taksterne, samt finansiering af omkostningerne til ombygning 

via en taksstigning i en treårig periode. Sagen kunne ikke nås behandlet i Fredensborg 

kommune inden sommerferien, men Social- og Sundhedsudvalgsformanden var 

positivt indstillet på oprettelse af en ungeafdeling.  

  

Siden maj måned, er begge kommuners anvendelse af pladser på Farvergården igen faldet 

betydeligt. 

  

Aktuelt anvender Fredensborg Kommune een plads, til en unge pige som blev akutanbragt 

og hvor der aktuelt overvejes fremtidig foranstaltningsbehov. 

  

Hørsholm kommune anvender aktuelt to pladser til to unge på 16 og 17 år. For den 16-

årige piges vedkommende arbejdes der hen imod en placering i en ungdomsbolig uden at 

tidshorisonten heraf er planlagt, og for den 17-årige uledsagede flygtningedrengs 

vedkommende forsøges at finde en mere varig fremtidig løsning. Han fylder 18 år i januar 

måned 2014. Der er i dette tilfælde heller ingen fast tidshorisont. Hørsholm kommune har 

udover de 2 døgnanbragte unge en 18-årig ung mand placeret i aflastning i weekends og 

ferier. Pågældende er uledsaget flygtning og går p.t. på efterskole. 

  

Det faldende behov for pladser skal ses i sammenhæng med, at kommunerne gennem de 

sidste år har arbejdet intensivt med omlægninger på anbringelsesområdet samtidig med, at 

den lokale forebyggende indsats er styrket væsentligt. Det har medført en nedgang i 

antallet indenfor den målgruppe af børn og unge, der har behov for anbringelse i regi af 

Farvergården. 

  

De børn, der fremover har behov for anbringelse i døgninstitution vil typisk have behov for 

placering langt fra lokalområdet og i nogle tilfælde i specialiserede institutionstyper, f.eks. 

indenfor psykiatrien og handicapområdet. Herudover vil der i nogle tilfælde være behov for 

at placere børn i særligt udviklede plejefamilier.  
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Denne udvikling i behovene for anbringelser er stabiliseret og forventes at fortsætte 

fremadrettet.  

  

Da oprettelse af en ungeafdeling på Farvergården er knyttet op på, at begge kommuner 

fortsat binder sig for en andel af i alt 12 pladser (fire pladser til hver i børneafdelingen, 

samt hver to pladser i den nye ungeafdeling), vurderes det med udgangspunkt i situationen 

i begge kommuner, at være urealistisk at investere i en udbygning af institutionen.  

   

Forsyningssikkerheden er tilgodeset i den institutionsdækning, der rådes over i regionen 

samtidigt med, at anbringelsesudviklingen går i retning af anvendelse af andre 

anbringelsestyper herunder flere placeringer i plejefamilier. 

  

Social- og Sundhedsudvalget i Fredensborg kommune besluttede på sit møde den 3. 

september 2013, på lukket dagsorden, ”at bemyndige administrationen til at indlede 

drøftelse med Hørsholm kommune om en mulig afvikling af Farvergården som 

døgninstitution for børn og unge.” 

 

Ledelsen og TR på Farvergården, blev efter udvalgets møde orienteret om beslutningen. 

Sagen var tavshedsbelagt i forhold til det øvrige personale. 

  

Direktører og Centerchefer i de to kommuner har på møde primo oktober, drøftet sagen. 

Med udgangspunkt i den konkrete udvikling, er det administrationen i begge kommuners 

samlede vurdering, at en fortsat drift af Farvergården som lokal døgninstitution, ikke 

længere er rentabel. 

  

Administrationen anbefalede derfor, at bestyrelsen indstiller til de politiske udvalg i 

Fredensborg og Hørsholm kommuner, at anvendelsen af Farvergården som lokal 

døgninstitution bringes til ophør, med den konsekvens at medarbejdere og ledere af 

Farvergården opsiges fra deres stillinger. Herefter skal kommunerne i fællesskab tage 

stilling til eventuelt salg af ejendommen. 

  

Sagen skal behandlet i Børne- og Skoleudvalget i Hørsholm Kommune, den 28. november 

2013 og i Social- og Sundhedsudvalget i Fredensborg Kommune den 9. december 2013.   

  

Medarbejderne på Farvergården blev orienteret om bestyrelsens indstilling på et 

personalemøde den 23. oktober 2013. 

  

Fredensborg Kommunes Center for Personale og HR har holdt møde med medarbejderne og 

orienteret dem om situationen. Der er aftalt individuelle forløb med den enkelte 

medarbejder, hvor personens ønsker om fremtidig eventuelle omplaceringsmuligheder og 

øvrige personaleretlige forhold vil blive drøftet og aftalt.  

  

Følger Social- og Sundhedsudvalget i Fredensborg Kommune og Børne- og Skoleudvalget i 

Hørsholm Kommune administrationens indstilling vil der blive iværksat et afviklingsforløb af 

institutionen fra 1. januar 2014.  

  

I forhold til personalet vil det betyde, at der etableres en høring og den endelige 

afskedigelse træder i kraft fra 1. februar 2014 med de opsigelsesvarsler den enkelte 

medarbejder har. Generelt har medarbejderne lange opsigelsesvarsler på grund af 

langvarige ansættelsesforhold. 
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Det er administrationens anbefaling, at Farvergården lukkes pr. 1. februar 2014 subsidiært 

når det barn sidste barn er omplaceret. Det er administrationens forventning, at det kan 

lade sig gøre at få de tre tilbageværende børn placeret andre relevante steder inden den 1. 

februar 2014. 

 

Økonomi/personale 
Træffer Byrådet i Fredensborg Kommune og Kommunalbestyrelsen i Hørsholm Kommune 

afgørelse om lukning af Farvergården skal der indledes forhandlinger mellem de to 

kommuner om eventuel anden anvendelse af bygningerne eller salg af ejendommen.  

 

Kommunikation 
Administrationen i Fredensborg og Hørsholm kommuner vil i samarbejde udarbejde en 

kommunikationsplan for hvordan en beslutning om lukning af Farvergården skal formidles. 

 

 

Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 26-11-2013 
Udvalget godkendte forslaget med den bemærkning, at der fra politisk side udtrykkes en 

bekymring for, om den landsdækkende tendens, der er til nedlæggelse af 

specialinstitutioner og døgntilbud i lokalområde, er til barnets bedste. Der er erfaring for, at 

døgninstitutionstilbud i nærområdet giver gode resultater ift. at barnet kan beholde sine 

lokale relationer og dermed sin gode udvikling. 
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Børne- og Skoleudvalget 
 

Punkt:  3 
Acadre sagsnr.:   13/17349 
Journalnr.:   27.00.00A26 
Sagsforløb:  BSU-ØU-KB - Åben sag  
Mødedato:  26.11.2013 
Sagsansvarlig enhed:   Politik og Borgerservice 
Sagsbehandler:  Majbrit Maag Etgen 
 

Berdskabsplan ved viden eller mistanke om 

overgreb på børn 

 
Resume 
I forbindelse med vedtagelse af ”overgrebspakken” gældende fra 1.10.2013, har 

kommunerne fået til opgave, at udarbejde en beredskabsplan for forebyggelse og 

håndtering af overgrebssager mod børn. Som følge heraf har Center for Børn og Voksne 

lavet et forslag til Beredskabsplan ved overgreb mod børn. 

 

Forslag 
Administrationen anbefaler, at udvalget godkender forslaget. 

 

Sagsfremstilling 
I medfør af Lov om Social Service § 19 stk. 5, som tråde i kræft den 1. oktober i år, skal 

kommunalbestyrelsen udarbejde et beredskab til forebyggelse, tidlig opsporing og 

behandling af sager om voldelige og seksuelle overgreb mod børn og unge.  

  

Pædagoger, lærere og fagfolk skal vide, hvordan de skal forholde sig i sådanne sager.  

  

Administrationen har lavet et forslag til beredskabsplan ved viden eller mistanke om 

overgreb mod børn. Beredskabsplanen indeholder bl.a. handlevejledninger for henholdsvis 

ledere og medarbejdere afhængig af om overgrebet er begået af forældre, andre voksne, 

andre børn eller af en ansat i kommunen.  

  

Beredskabsplanen supplerer den eksisterende vejledning om den tværfaglige indsats. 

  

Beredskabsplanen blev den 30. oktober 2013 sendt i høring hos de berørte ledere i 

kommunen (skoleledere, områdeledere og ledere i Dagtilbud og Skole samt chefen fra Løn 

og Personale). Deres kommentarer er blevet indarbejdet i beredskabsplanen. 

  

Beredskabsplanen skal vedtages af kommunalbestyrelsen, offentliggøres og revideres 

minimum hver 4. år. 

 

Kommunikation 
Beredskabsplanen vil blive sendt til lederne i dagtilbud og skoler med henblik på videre 

distribution blandt de ansatte. 
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Hvad angår implementering af Beredskabsplanen har skolerne og daginstitutionerne 

mulighed for gratis konsulentbistand fra SISO (Videnscentret for Sociale Indsatser ved Vold 

og Seksuelle Overgreb mod børn).  

  

Beredskabet vil ligeledes blive lagt på Hørsholm Kommunes hjemmeside. 

 

Sagens tidligere behandling 
På møde i Børne- og skoleudvalget den 29. oktober 2013, blev udvalget orienteret om 

overgrebspakken (Lov vedrørende beskyttelse af børn og unge mod overgreb m.v.), 

herunder om at beredskabsplanen var under udarbejdelse. 

 

Bilag 
-    Beredskabsplan ved overgreb på børn 

-    skema - overgreb (ansatte) 

 

 

Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 26-11-2013 
Udvalget godkendte forslaget. 

  

Børne- og Skoleudvalget ønsker en kort orientering om kategorisering af sager, når BOV 

har en samlet opgørelse 
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Børne- og Skoleudvalget 
 

Punkt:  4 
Acadre sagsnr.:   13/20028 
Journalnr.:   17.01.00G00 
Sagsforløb:  BSU-ØU-KB - Åben sag  
Mødedato:  26.11.2013 
Sagsansvarlig enhed:   Politik og Borgerservice 
Sagsbehandler:  Lone Skovsbøl 
 

Kvalitetsrapport for Hørsholm Kommunes 

folkeskoler 2012-2013 

 
Resume 
Ifølge Folkeskolelovens § 40 a skal Kommunalbestyrelsen årligt udarbejde en 

kvalitetsrapport, der indeholder en sammenfattende vurdering af det faglige niveau på den 

enkelte skole og for det samlede skolevæsen samt Kommunalbestyrelsens opfølgning på 

den seneste kvalitetsrapport. Til forskel fra tidligere år udarbejdes der for skoleåret 

2012/2013 én fælles rapport for skolevæsnet i Hørsholm Kommune. Denne rapport 

indeholder både vurderinger, resultater og rammebetingelser for det samlede skolevæsen 

samt skolevise opgørelser. 

 

Forslag 
Det anbefales, at Børne- og Skoleudvalget drøfter kvalitetsrapporten i forhold til de 

indkomne høringssvar og administrationens evt. bemærkninger hertil. 

  

Det anbefales i forlængelse heraf, at Børne- og Skoleudvalget over for Økonomiudvalget og 

Kommunalbestyrelsen anbefaler at godkende kvalitetsrapporten.  

 

Sagsfremstilling 
Konklusioner 

Kvalitetsrapporten 2012-2013 fastslår på baggrund af resultaterne ved folkeskolens 

afgangsprøver, læsetest, vurdering af pædagogiske processer og givne rammebetingelser, 

at skolerne i Hørsholm har et meget tilfredsstillende fagligt niveau. Evalueringer er blevet 

en integreret del af skolernes praksis, og skolerne anvender i stigende grad web-baserede 

evalueringsværktøjer. Elevinddragelse er et område som fremadrettet har et 

udviklingspotentiale. 

  

Lovgivning: 

Ifølge Folkeskolelovens § 40 a samt ”Bekendtgørelse nr. 162 af 2. marts 2007 om 

anvendelse af kvalitetsrapporter og handlingsplaner i kommunalbestyrelsernes arbejde med 

evaluering og kvalitetsudvikling af folkeskolen”, skal landets kommunalbestyrelser 

udarbejde en årlig kvalitetsrapport. 

  

Kvalitetsrapporten er et værktøj, som skal sikre systematisk dokumentation og samarbejde 

mellem lokale politikere, forvaltning og skoler om evaluering og udvikling af kvaliteten i 

folkeskolen.   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Børne- og Skoleudvalget Tirsdag den 26-11-2013   Side 10 

 

  

Kvalitetsrapporten beskriver det netop afsluttede skoleår og skal senest behandles på et 

møde i Kommunalbestyrelsen den 31. december hvert år. Kvalitetsrapporten indeholder en 

sammenfattende vurdering af det faglige niveau på: 

 den enkelte skole  

 for det samlede skolevæsen i kommunen  

Vurderingen baseres på oplysninger om: 

 rammebetingelser (antal skoler, elever, timer m.v.)  

 pædagogiske processer (evaluering, skole-hjem-

samarbejde m.v.)  

 resultater (karakterer, testresultater, 
overgangsfrekvenser m.v.)  

Endelig beskriver kvalitetsrapporten den opfølgning, kommunalbestyrelsen har foretaget på 

baggrund af den seneste kvalitetsrapport. 

  

Kommunalbestyrelsen skal forinden sin drøftelse af kvalitetsrapporten indhente en 

udtalelse om rapporten fra kommunens fire skolebestyrelser. Kvalitetsrapporten har været i 

høring hos skolebestyrelserne frem til d. 11. november 2013. 

  

Skolernes kvalitetsrapport 

Til forskel fra tidligere år er der for skoleåret 2012/2013 udarbejdet én fælles rapport for 

skolevæsnet i Hørsholm Kommune. Den fælles rapport er blevet til i samarbejde med 

skoleledelserne, der vurderer det faglige niveau på egen skole. Rapporten indeholder både 

vurderinger, resultater og rammebetingelser for det samlede skolevæsen samt skolevise 

opgørelser og opfylder således bekendtgørelsens betingelser.  

  

  

 

Kommunikation 
Kvalitetsrapporten offentliggøres på kommunens hjemmeside.  

  

 

Sagens tidligere behandling 
Børne- og Skoleudvalgsmøde d. 29. oktober 2013 (Acadresag: 13/18001) 

  

 

Bilag 
-    Kvalitetsrapport for Hørsholm Kommunes folkeskoler 2012-2013 

-    Oversigt over høringssvar 

-    Høringssvar 
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Noter til bilag 
-         Kvalitetsrapport for Hørsholm Kommunes folkeskoler 2012-2013 

-         Oversigt over høringssvar  

-         Høringssvar  

  

 

Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 26-11-2013 
Børne- og Skoleudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at 

godkende Kvalitetsrapporten. 
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Bilagsoversigt 
 
Pkt. nr.  Tilgang  Titel  Refnr.  
3 Åben Beredskabsplan ved overgreb på børn 1676239 
3 Åben skema - overgreb (ansatte) 1693431 
4 Åben Kvalitetsrapport for Hørsholm Kommunes folkeskoler 2012-2013 1693938 
4 Åben Oversigt over høringssvar 1697068 
4 Åben Høringssvar 1697069 
8 Åben Belægningsoversigt november 2013 1696028 
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