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Meddelelser

Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 25-02-2014
Skolechef Hanna Bohn Vinkel orienterede om, at Hørsholm Skole i 2013-2014 indgår i et
forsøg under Undervisningsministeriet, med andre prøveformer. Forsøget foregår i faget
tysk.
Skolechef Hanna Bohn Vinkel orienterede om arbejdet med forbedring af
lærerarbejdspladser på de fire folkeskoler. Der er i budgetaftalen for 2014-2017 øremærket
2 mio. kr. til forbedring af lærerarbejdspladser. Arbejdet afsluttes inden 1. august 2014.
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Orientering om dagtilbudsområdet i Hørsholm
Resume
Dagtilbudschef Henrik Duus Rosengreen orienterer om dagtilbudsområdet i Hørsholm,
herunder fakta om institutionerne og de fokusområder, institutionerne arbejder med.

Bilag
-

Dagtilbudspolitik
Læreplansredskab
Vejledning til læreplansredskab

Noter til bilag
Bilag:
1. Gældende dagtilbudspolitik 2011-2016
2. Læreplansredskab
3. Tegn på læring i Hørsholms dagtilbud - et pædagogisk udviklingsredskab

Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 25-02-2014
Børne- og Skoleudvalget tog orienteringen til efterretning.
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Orientering vedrørende valg om frokostordning i
Hørsholms Kommunes daginstitutioner
Resume
I marts måned 2014 skal forældre vælge om de ønsker frokostordning i deres barns
dagtilbud. Leverandøren er Fru Hansens Kælder og valget er gældende for perioden 1.
oktober 2014 - 1. oktober 2016.

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

Sagsfremstilling
Jf. dagtilbudsloven skal alle børn i dagtilbud tilbydes et sundt frokostmåltid i dagtilbud. På
baggrund heraf har Hørsholm Kommune tilbudt en sund frokostordning til børn i
kommunens daginstitutioner siden 2011. Leverandøren har været Fru Hansens Kælder.
Frokostordningen har været i udbud i efteråret 2013 og det er igen blevet FRU HANSENS
KÆLDER, som er blevet valgt som leverandør af et sundt frokostmåltid. Ordningen løber fra
1. oktober 2014 - 1. oktober 2016.
Det er forældrene i den enkelte daginstitution, som vælger, om daginstitutionen skal have
frokostordning. Lovgivningen er således, at daginstitutionen skal have frokostordning, hvis
ikke et flertal af forældre fravælger ordningen. Valget foregår i marts måned, således at
administrationen kan nå at etablere modtagerkøkkener i de daginstitutioner som evt.
vælger frokostordningen og som ikke allerede har et modtagerkøkken. På nuværende
tidspunkt har 5 daginstitutioner frokostordning.
Inden valget får alle forældre information om valg af frokostordningen via børneintra og
kommunens hjemmeside - herunder at frokostordningen er en sund frokostordning og 70%
økologisk. Samtidig oplyses forældrene om, at taksten er som hidtil; 506 kr. for
vuggestuebørn og 556 kr. for børnehavebørn - og at taksten består af selve
frokostmåltidet, mælk og personaletid til at forberede og anrette frokostmåltidet.
Af aftalen med Fru Hansens Kælder fremgår det, at prisen fastholdes indtil foråret 2015, og
at firmaet derefter har ret til at hæve prisen med 50 øre pr. barn pr. dag som følge af
eventuelle prisstigninger på fødevarer. Der kan således komme en mindre stigning som vil
påvirke forældrebetalingen.
Børne- og Skoleudvalget Tirsdag den 25-02-2014

Side 4

Forældrene tilbydes samtidig en prøvesmagning d. 10. marts 2014 i Rådhusets kantine.
Her fortæller leverandøren Fru Hansens Kælder om maden og de dagtilbud, der allerede i
dag har frokostordningen, fortæller om frokostordningen i praksis og svarer på spørgsmål.
Efter prøvesmagningen afholdes der valg om frokostordningen frem til d. 21. marts 2014.
Efter afstemningen vil Administrationen formidle resultatet ud til den enkelte daginstitution
og efterfølgende på kommunens hjemmeside.

Kommunikation
Information om frokostordningen og valget i forhold til denne vil forældrene blive
informeret om via børneintra på den enkelte institution og via kommunens hjemmeside.

Bilag
-

Brev til forældre vedr. valg af frokostordning.doc

Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 25-02-2014
Børne- og Skoleudvalget tog orienteringen til efterretning.
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Frigivelse af de afsatte kvalitetsfondsmidler til
sidste del af projekt ”Aktive og grønne skolegårde”
Resume
Børne- og Skoleudvalget godkendte d. 19. marts 2013 administrationens forslag til
disponering af kvalitetsfondsmidlerne til anlæg af nye skolegårde under temaet ”Aktive og
grønne skolegårde”. Kommunalbestyrelsen besluttede d. 29. april 2013 at frigive 3 mio. kr.
til første del af projektet – nye skolegårde på Hørsholm Skole og Rungsted Skole – mens
anden del af projektet – nye skolegårde på Usserød Skole og Vallerødskolen – skal
gennemføres i 2014.

Forslag
Administrationen anbefaler, at Børne- og Skoleudvalget indstiller til Økonomiudvalget og
Kommunalbestyrelsen, at de afsatte 3 mio. kr. til sidste del af projekt ”Aktive og grønne
skolegårde” frigives.

Sagsfremstilling
Kommunalbestyrelsen har i Budget 2013-2016 afsat 3 mio. kr. i 2013 og 3 mio. kr. i 2014
af kommunens andel af kvalitetsfondsmidlerne til anlægsprojekter på Børne- og
Skoleudvalgets område - konkret til anlægsprojekter under temaet ”Aktive og grønne
skolegårde”.
Inden for den samlede pulje på 6 mio. kr. blev følgende disponering af midlerne besluttet af
Børne- og Skoleudvalget i 2013:




3 millioner kr. til Hørsholm Skole og Rungsted Skole – byggeår
2013
3 millioner kr. til Usserød Skole og Vallerødskolen – byggeår
2014

Første del af projektet – nye skolegårde på Hørsholm Skole og Rungsted Skole – er i den
afsluttende fase. Anden del af projektet – nye skolegårde på Usserød Skole og
Vallerødskolen – er i en indledende fase.
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Center for Dagtilbud og Skole afsluttede i december 2013 en brugerinddragelsesproces for
hhv. elever, medarbejdere og skolebestyrelser på Usserød Skole og Vallerødskolen. Der har
været afholdt workshops for skolernes tre elevråd (hhv. indskolings-, mellemtrins- og
udskolingselevrådet) samt – med henblik på at indtænke de nye skolegårde i
undervisningen – workshops for skolens medarbejdere samt møder med
skolebestyrelserne.
Brugerinddragelsesprocessen foregik parallelt på de to skoler, og brugerne har kun forholdt
sig til egen skolegård. Et sammendrag af de konkrete input fra elever, medarbejdere og
skolebestyrelser på henholdsvis Usserød Skole og Vallerødskolen blev præsenteret på et
møde i Børne- og Skoleudvalget d. 17. december 2013.
Alle input blev i december 2013 overleveret til landskabsarkitekter fra det rådgivende
ingeniørfirma NIRAS, som i øjeblikket udarbejder helhedsplaner for Usserød Skole og
Vallerødskolen. Der vil fra landskabsarkitekternes side være fokus på det grønne og aktive
element i udformningen af skolegårdene, og NIRAS vil løbende inddrage skolerne i
processen omkring helhedsplan og udførelse af skolegårdene. Center for Teknik overtager
den videre proces, når selve byggeprojektet starter. Det forventes, at udbud og
byggeproces gennemføres i 2014.
10 % af den samlede pulje på 6 mio. kr. anvendes til finansiering af landskabsarkitektens
helhedsplaner. Udgifter til landskabsarkitekten fordeles ligeligt mellem alle fire skoler og
skal anvendes til:





Udarbejdelse af helhedsplaner for hver skole
Kvalificering og prioritering af de enkelte projekter
Udarbejdelse af udbudsmateriale

Økonomi/personale
De resterende 3 mio. kr. til byggeprojekterne på Usserød Skole og Vallerødskolen i 2014
ønskes frigivet.
Bevillingsskema
Beløb
Tillægsbevilling

Drift/anlæ Indeværend Overslagså Overslagså Overslagså
g m.v
e år
r1
r2
r3

Politikområde:
Politikområde:

I alt

0

0

0

Anlægsbevilling:
(igangsætningstilladels
e)
Politikområde: 31

Anlæg

3.000.000
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0

I alt

3.000.000

0

0

Kommunikation
Orientering af involverede interessenter samt udsendelse af pressemeddelelse foretages
løbende af Center for Dagtilbud og Skole.

Sagens tidligere behandling
Børne- og Skoleudvalget d. 19. marts 2013, Økonomiudvalget d. 11. april 2013 samt
Kommunalbestyrelsen d. 29. april 2013 (13/4857). Desuden blev Børne- og Skoleudvalget
orienteret om status og udvikling på projekt ”Aktive og grønne skolegårde” på Usserød
Skole og Vallerødskolen d. 17. december 2013 (13/21237).

Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 25-02-2014
Børne- og Skoleudvalget godkendte, at det indstilles til Økonomiudvalget og
Kommunalbestyrelsen, at de afsatte 3 mio. kr. midler til sidste del af projekt ”Aktive og
grønne skolegårde” frigives.
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Regler for valg til skolebestyrelser
Resume
Som led i Folkeskolereformen er enkelte regler for valg til skolebestyrelser ændret.
Reglerne er trådt i kraft og skal have virkning i forbindelse med valget til skolebestyrelser i
foråret 2014. Der er for det første sket en forenkling således, at det nu er op til
Kommunalbestyrelsen at fastsætte de nærmere regler for, hvorledes valget til
skolebestyrelser skal foregå, på baggrund af en høring i skolebestyrelserne i kommunen.
For det andet er der åbnet mulighed for, at op til to eksterne repræsentanter (fra det lokale
erhvervsliv, lokale ungdomsuddannelser eller lokale foreninger), kan indgå i en
skolebestyrelse. Der er udarbejdet forslag til regler for valg til skolebestyrelser.

Forslag
Administrationen indstiller til Børne- og Skoleudvalget at indstille til Kommunalbestyrelsen



At godkende vedlagte regler for valg til skolebestyrelser.



At der nedsættes et ”Advisory Board” på tværs af Hørsholm
Kommunes fire folkeskoler, som de fire skolebestyrelser hver
udpeger 1-2 eksterne repræsentanter til.

Sagsfremstilling
Kommunalbestyrelsen har det overordnede ansvar for folkeskolerne i en kommune, men
skolebestyrelsen har indflydelse på skolens virksomhed bl.a. gennem de mål og principper,
den beslutter. Skolebestyrelserne i Hørsholm spiller en vigtig rolle som samarbejds- og
dialogpartner lokalt på de fire folkeskoler i Hørsholm. Skolebestyrelserne er også generelt
set en vigtig dialogpartner for kommunen. De er fx inddraget i forbindelse med
folkeskolereformen og Fremtidens Skole i Hørsholm ligesom formænd for
skolebestyrelserne inviteres til at deltage i dialogmøder med Børne- og Skoleudvalget i
forbindelse med budgetopstart.
Børne- og Skoleudvalget Tirsdag den 25-02-2014
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Reglerne for valg til skolebestyrelser er fastsat dels i folkeskoleloven og dels i
bekendtgørelse om valg til skolebestyrelser m.v. Der er bl.a. fastsat regler for
skolebestyrelsens opgaver og ansvar, sammensætning m.m.
Den nye bekendtgørelse om regler for valg til skolebestyrelser m.v. indebærer, at det nu er
op til Kommunalbestyrelsen at fastsætte de nærmere regler for, hvorledes valget til
skolebestyrelser skal foregå, på baggrund af en høring i skolebestyrelserne i kommunen.
De regler for valg til skolebestyrelser som Kommunalbestyrelsen fastsætter, vedrører hvem
der har ansvaret for at gennemføre valget, valgtidspunktet, afstemning, herunder
muligheden for elektronisk afstemning, muligheden for fredsvalg, opgørelse af valget m.v.
Som noget nyt i Hørsholm foreslås at leder af skolens fritidsordning indgår i
sekretariatsbetjeningen af skolebestyrelsen.
Forslag til regler for valg til skolebestyrelser i Hørsholm Kommune
Der er udarbejdet forslag til regler for valg til skolebestyrelser i Hørsholm Kommune
(vedlagt som bilag).
Skolelederne har været inddraget i udarbejdelsen af reglerne. Reglerne har været sent i
høring i skolebestyrelserne (oversigtsskema og høringssvar vedlagt som bilag). De
godkendte regler indarbejdes efterfølgende i styrelsesvedtægt for Hørsholm Skolevæsen.
Nedsættelse af et Advisory Board
Den nye folkeskolelov åbner mulighed for, at op til to eksterne repræsentanter (fra det
lokale erhvervsliv, lokale ungdomsuddannelser eller lokale foreninger) kan indgå i en
skolebestyrelse.
Ekstern repræsentation, er en af flere veje til at åbne skolerne mere op og styrke
samspillet mellem skolerne og det omgivende samfund og lægger således i forlængelse af
ambitionerne herom i folkeskolereformen og rammenotatet ”Fremtidens Skole i Hørsholm”.
I den enkelte skolebestyrelse, vil temaerne på dagsordenen naturligt omhandle udviklingen
på og af den enkelte skole, og eksterne repræsentanter vil således alene kunne bidrage til
dialogen om udvikling af en enkelt skole. Administrationen vurderer, at der er flere
perspektiver i, at eksterne repræsentanter kan indgå i dialogen om en fælles udvikling af
det samlede skolevæsen i Hørsholm Kommune.
Administrationen foreslår derfor, at den eksterne repræsentation i Hørsholm Kommune,
sker ved at nedsætte et Advisory Board på tværs af kommunens fire folkeskoler. Konkret
lægges der op til, at de fire skolebestyrelser hver især udpeger 1-2 repræsentanter fra det
lokale erhvervsliv, lokale ungdomsuddannelser eller lokale foreninger, og at Advisory
Board’et mødes med skolebestyrelserne og forvaltningen 2-3 gange årligt til tematiske
fællesmøder.

Bilag
-

Forslag til regler for valg til skolebestyrelser.doc
Oversigtskema samt høringssvar vedr valg til skolebestyrelser
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Noter til bilag
Der er vedlagt følgende bilag:
Bilag 1: Forslag til regler for valg til skolebestyrelser i Hørsholm Kommune
Bilag 2: Oversigtsskema samt høringssvar fra skolebestyrelserne for Hørsholm Kommunes
fire folkeskoler

Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 25-02-2014
Børne- og Skoleudvalget godkendte, at det indstilles til Kommunalbestyrelsen
·
·

At godkende de vedlagte regler for valg til skolebestyrelser
At der nedsættes et ”Advisory Board” på tværs af Hørsholm Kommunes fire folkeskoler,
som de fire skolebestyrelser hver udpeger 1-2 eksterne repræsentanter til.
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Aktuel kapacitet og belægning i kommunens
dagtilbud
Resume
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 Pladsanvisningen 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
Børne- og Skoleudvalget Tirsdag den 25-02-2014
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maksimale kapacitet, som er anført i parentes. For de private institutioners vedkommende
er kun medtaget kommende måneds belægning, da administrationen ikke anviser pladser
til disse institutioner og derfor kun har kendskab til de aktuelle forhold på baggrund af
senest fremsendte opgørelse.
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 - februar

Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 25-02-2014
Børne- og Skoleudvalget tog orienteringen til efterretning.
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