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Børne- og Skoleudvalget 
 

Punkt:  1 
Acadre sagsnr.:   

 Journalnr.:   
 Sagsforløb:  BSU - Åben sag  

Mødedato:  25.11.2014 
Sagsansvarlig enhed:   Politik og Borgerservice 
Sagsbehandler:  Anja Sahan 
 

Meddelelser 

 
Baggrund 
Drøftelse af politisk forslag vedr. skolelærernes arbejdstid.  

 

 

Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 25-11-2014 
Regler for lærernes tilstedeværelse på skolen.  

Kommunalbestyrelsen besluttede den 27. oktober 2014, at forslag fra Thorkild Gruelund 

(C), Esben Dyekjær (C) og Peter Antonsen (T) om at ændre reglerne for lærernes 

tilstedeværelse på skolen, skulle fremsendes til behandling i Børne- og Skoleudvalget med 

henblik på afklaring, udredning og senere behandling i Kommunalbestyrelsen.  

  

Børne- og Skoleudvalget besluttede, at bede administrationen om - med udgangspunkt i de 

nuværende erfaringer og statusdrøftelserne i december 2014 og under forudsætning af 

overholdelse af det nuværende budget – at udarbejde et oplæg til fremtidig model for 

tilrettelæggelse af lærernes arbejdstid og tilstedeværelsestid senest i februar 2015. 

  

Børne- og Skoleudvalget besluttede, at bede administrationen om at undersøge følgende 

for Hørsholm Kommunes skoler:  

·         Udviklingen i sygefraværet 

·         Udviklingen i antal barns første sygedag 

·         Antal lærer, der har opsagt deres stilling pga. reformen  

  

ÅFC 

Dagtilbudschef Henrik Duus Rosengreen orienterede om status for nedlukning af ÅFC og 

flytning af Sproghuset og Dagplejen til det tidligere ÅFC. 

  

Direktør Kenneth Kristensen orienterede om, at der med aftalen om finansloven for 2015 

afsættes 1 mia. kr. i perioden 2015-2018 til at løfte kvaliteten i dagtilbuddene gennem flere 

pædagoger og andet pædagogisk personale. Pengene vil blive fordelt til kommunerne via 

en ansøgningspulje. 

  

Direktør Kenneth Kristensen orienterede om, at Ungdomsskolen giver en status på BSU-

mødet i december om SSP-samarbejdet. 
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Fraværende: 
Anders Vestergaard (C) 
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Børne- og Skoleudvalget 
 

Punkt:  2 
Acadre sagsnr.:   14/21147 
Journalnr.:   00.01.10G01 
Sagsforløb:  BSU - Åben sag  
Mødedato:  25.11.2014 
Sagsansvarlig enhed:   Politik og Borgerservice 
Sagsbehandler:  Caroline Hegelund 
 

Orientering om proces for udmøntning af 

budgetaftale 2015-2018 

 
Baggrund 
Budgetaftalen for 2015-2017 indeholder en del opgaver inden for Børne- og Skoleudvalgets 

område, idet der er sparet midler på drift og tildelt midler på drift og anlæg samt igangsat 

to analyser som led i effektiviseringsprogrammet ”Effektivisering gennem nytænkning”. Der 

orienteres om processen for udmøntningen af budgetaftalen på daginstitutionsområdet og 

skoleområdet.  

 

Forslag 
Administrationen indstiller, at Børne- og Skoleudvalget tager orientering om processen for 

udmøntningen af budgetaftalen på daginstitutionsområdet og skoleområdet, til efterretning. 

 

Sagsfremstilling 
I skemaet nedenfor er de konkrete elementer i budgetaftalen på Center for Dagtilbud og 

Skoles område, oplistet med en kort beskrivelse af de processer, der er igangsat eller 

planlagt med henblik på udmøntning af budgetaftale 2015-2018. Administration vil løbende 

orientere Børne- og Skoleudvalget om status i de større sager, enten i form af meddelelser 

eller som sager på dagsordenen.  

  

Emne 

  

Plan og status på udmøntningsproces 

Budgettilførsel drift   

Forøgelse af puljetimer Ressourcen er lagt ud i skolernes budgetter for 

det kommende skoleår 2015/2016.  

Øget samarbejde med 

musikskoler som led i 

folkeskolereformen 

Musikskoler har igangsat en proces for at udvikle 

et grundlag for det videre samarbejde med 

musiklærerne i kommunen. BSU orienteres, når 

der er lavet en model for samarbejdet med 

musikskolen. 

It-læringsmiljø – afledt 

drift 

Se vedr. anlægs tilførsel til it i folkeskolerne 

  

  

Modtagekøkkener - afledt 

drift 

Budget er tilført områderne som anvender beløbet 

til vedligeholdelse af modtagekøkkener 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Børne- og Skoleudvalget Tirsdag den 25-11-2014   Side 5 

 

  

  

Budgetreduktion drift   

Sommerferielukning hæves 

fra 1 til 2 uger 

Reduktionen af budgettet som følge af den ekstra 

lukkeuge er meldt ud til institutionerne. 

Institutionerne igangsætter en tilpasning af 

medarbejderressourcen.  

  

Forældrerådene inddrages mhp. at finde ud af 

hvilke to uger i sommerferien der skal holdes 

lukket. Dette kommunikeres efterfølgende til 

forældre m.v.  

Ressourcetildeling til andel 

af pædagogisk personale 

sænkes fra 60 til 53 pct. 

Reduktionen af budgettet er meldt ud til 

institutionerne. Institutionerne igangsætter en 

tilpasning af medarbejderressourcen.  

  

Områdeledelserne inddrages i forhold til at sikre, 

at den udmeldte ressource til pædagoger og den 

konkrete gennemsnitlige pædagogandel følges 

over tid.  

  

Klassekvotient hæves fra 

22 til 24 elever 

På baggrund af antal indskrevne børn til skoleåret 

2015/2016 er det ikke muligt at reducere antallet 

af klasser på trods af den højere klassekvotient.  

  

Omfordeling af timer fra 

fagopdelt til 

understøttende 

undervisning – fordelingen 

mellem lærere og 

pædagoger er 50/50 

Besparelsen er lagt ud i skolernes budgetter og vil 

indgå i årsnormer og skemalægning på skolerne 

for det kommende skoleår 2015/2016.  

Mormorordning Budgettet er fjernet 

Nyt børnehus Etablering af det nye børnehus har været sendt i 

høring. Børne- og Skoleudvalget træffer endelig 

beslutning om, hvorvidt det nye børnehus skal 

drives kommunalt inkl. dagplejen eller som 

selvejende og med en kommunal dagpleje på 

mødet den 25. november 2014. En tids- og 

procesplan for sammenlægning og etablering af 

nyt børnehus er under udarbejdelse. 

Lokalisering af 

ungdomsskolen 

Der indledes medio 2015 drøftelser med 

ungdomsskolen og andre relevante parter om 

fremtidig placering af ungdomsskolen for at sikre 

sammenhæng mellem funktion og placering.  

Budgettilførsel anlæg   

It som en integreret del af 

læringsmiljøet i 

folkeskolerne 

Der nedsættes en arbejdsgruppe som skal 

videreudvikle it-båren læring og undervisning, så 

der sikres retning og sammenhæng mellem 

skolernes pædagogiske arbejde og indkøb af it til 

skolerne.  
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Forberedelsen af indkøbet af it sker i samarbejde 

med kommunens Center for Digitalisering og 

Udvikling samt indkøbsafdelingen. 

  

Sag om frigivelse af anlægsmidler forelægges BSU 

i december 2014. 

Naturfagslokale Usserød 

Skole 

Sag om frigivelse af anlægsmidler forelægges BSU 

i december 2015. Den konkrete byggesag 

udarbejdes i samarbejde med Center for Teknik. 

  

Modtagekøkkener Budgettet er tilført. Der afholdes valg til 

frokostordning næste gang i oktober 2016 

  

Klargøring af nyt børnehus 

og fraflytning fra 

Gyngehesten og ÅVB 

Der er afsat 0,5 mio. kr. til klargøring af nyt 

børnehus og fraflytning fra Gyngehesten og ÅVB. 

Den konkrete byggesag udarbejdes i samarbejde 

med Center for Teknik. Sag om frigivelse af 

anlægsmidler forelægges BSU i december 2014. 

  

Øvrigt   

Møllevejen Skole Administrationen har indledt processen. Som led 

heri er der aftalt møde med Fredensborg 

Kommune med henblik på at undersøge 

mulighederne for at opnå en bedre pris på tilbud 

om heldagsskole 

  

Det bemærkes endvidere, at der i budgetaftale 2014-2017 er afsat 4 mio. kr. til etablering 

af fysiske rammer, der understøtter reformen og Fremtidens Skole i Hørsholm. Der 

etableres samtaler med skolerne med henblik på at afdække og sikre, at fysiske ændringer 

og indretninger understøtter det pædagogiske arbejde og reformen. Sag om frigivelse af 

anlægsmidler forelægges BSU i december 2014. Den konkrete byggesag udarbejdes i 

samarbejde med Center for Teknik. 

 

 

Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 25-11-2014 
Børne- og Skoleudvalget tog orienteringen til efterretning. 

 

Fraværende: 
Anders Vestergaard (C) 
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Børne- og Skoleudvalget 
 

Punkt:  3 
Acadre sagsnr.:   14/18087 
Journalnr.:   28.00.00S00 
Sagsforløb:  BSU - Åben sag  
Mødedato:  25.11.2014 
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) 

Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 25-11-2014 
Dagsordenpunktet blev drøftet. BSU ønsker et nyt dagsordenpunkt med flere 

valgmuligheder for udmøntning af rammebesparelsen, som behandles på ekstraordinært 

BSU-møde den. 8. december 2014. 

  

Anders Vestergaard (C) forlod mødet kl. 16.30.  
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Børne- og Skoleudvalget 
 

Punkt:  4 
Acadre sagsnr.:   14/15706 
Journalnr.:   28.09.00A00 
Sagsforløb:  BSU-ØU-KB - Åben sag  
Mødedato:  25.11.2014 
Sagsansvarlig enhed:   Politik og Borgerservice 
Sagsbehandler:  Mette Rønø 
 

Tidlig skolestart i Hørsholm Kommune  

 
Baggrund 
Børne- og Skoleudvalget besluttede på udvalgets møde i oktober 2014 at sende en ny 

model for skolestart i høring blandt interessenterne. Modellen indebærer, at alle børn 

starter i mini-SFO 1. maj forud for deres skolestart i august. Høringen er nu afsluttet og 

sagen forelægges til beslutning.  

 

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

skolestartsmodellen i Hørsholm Kommune ændres, så alle børn fra maj 2016 går i mini-SFO 

i perioden maj-august forud for deres start i 0.klasse. 

 

Sagsfremstilling 
Den nuværende skolestartsmodel indebærer, at ca. 1/3 af en årgang kan starte i mini-SFO 

1. januar, det år børnene skal starte i skole. Resten forbliver i børnehaverne.  

  

Tilmeldingen til mini-SFO sker efter først-til-mølle-princippet. Hovedkonklusionen er, at den 

nuværende model generelt er en positiv oplevelse for den tredjedel af de skolestartende 

børn, der har mulighed for at få en plads. Modellen indebærer en række svagheder 

pædagogisk, organisatorisk og administrativt: 

  

Det pædagogiske arbejde i skolerne og etableringen af børnefællesskaber udfordres af, at 

ikke alle børn på årgangen indgår i fællesskaberne samtidig. Det forberedende skolearbejde 

i børnehaverne er ligeledes udfordret fordi institutionen først meget sent ved, hvor mange 

børn, der går ud af børnehaven i januar for at starte i mini-SFO og fordi antallet af 

skolestartsbørn, der forbliver i børnehaven kan være meget lille. Og nogle børn føler sig 

”efterladt” i børnehaven.  

  

I forhold til det organisatoriske og administrative er der udfordringer med den nuværende 

model, fordi den kræver megen kommunikation og skaber utryghed hos nogle forældre, 

samt fordi institutionen kan have svært at nå at tilpasse personaleressourcen, da man først 

meget sent ved, hvor mange børn man har i institutionen efter mini-SFO start 1. januar. 

Der henvises i øvrigt til bilaget: ”3 modeller for tidlig skolestart”, som beskriver fordele og 

ulemper ved forskellige modeller for tidlig skolestart. Bilaget blev forelagt Børne- og 

Skoleudvalget i oktober 2014.    
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Børne- og Skoleudvalget besluttede på udvalgsmødet den 28. oktober 2014 at sende en ny 

skolestartsmodel i høring blandt interessenterne. Modellen indebærer, at alle børn går i 

mini-SFO i perioden maj-august forud for deres start i 0.klasse. Den nye skolestart kan 

påbegyndes 1. maj 2016.  

  

En oversigt over interessenternes høringssvar præsenteres i vedlagte bilag.  

  

Proces for implementering af ny skolestartsmodel 

-      Oktober 2014: BSU sender ny model i høring 

-      November 2014: BSU præsenteres for høringssvar og indstiller til ØU og KB, at 

skolestartsmodellen ændres til mini-SFO for alle børn i perioden maj-august inden de 

starter i 0.klasse. 

-      Juli 2015: Skolerne fastlægger årsnormer for medarbejdere på SFO 

-      Efterår 2015: Kommunikation til forældre  

-      Januar 2016: Skoleindskrivning 

-      Januar-maj 2016: Indretning af fysiske rammer for min-SFO og udvikling af det 

pædagogiske tilbud 

-      1. maj 2016: Mini-SFO-start for alle skolestartere 

 

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

udgifter finansieres inden for de eksisterende budgetter.  

  

Der vil være en årlig besparelse på taksterne på -96.350 kr., som forbliver på SFO-området 

og bidrager til omstillingen og indretningen af mini-SFO’erne. 

Vallerødskolen har en særlig udfordring med de fysiske rammer, og her må mini-SFO 

indtænkes, når skolen moderniseres med henblik på at kunne leve op til moderne 

undervisningsbehov.  

 

Sagens tidligere behandling 
Børne- og Skoleudvalget fik på udvalgets møde i marts 2014 en orientering om den 

nuværende model for overgangen mellem dagtilbud og skole.  

  

Børne- og Skoleudvalget besluttede på udvalgets møde i oktober 2014 at sende en ny 

model for skolestart i høring. Modellen indebærer at alle børn går i mini-SFO i maj-august 

forud for deres start i 0.klasse. 

 

Bilag 
-    DOT-skema høringssvar vedr. Tidlig skolestart  

-    Notat vedrørende modeller for tidlig skolestart.docx 

 

 

Noter til bilag 
Bilag: DOT-skema høring vedr. Tidlig skolestart. 

Bilag: Notat vedr. modeller for tidlig skolestart. 

 

Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 25-11-2014 
Børne- og Skoleudvalget tiltrådte indstillingen. 
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Fraværende: 
Anders Vestergaard (C) 
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Børne- og Skoleudvalget 
 

Punkt:  5 
Acadre sagsnr.:   14/21146 
Journalnr.:   17.02.04G01 
Sagsforløb:  BSU-ØU-KB - Åben sag  
Mødedato:  25.11.2014 
Sagsansvarlig enhed:   Politik og Borgerservice 
Sagsbehandler:  Caroline Hegelund 
 

Klassedannelse 2015 

 
Baggrund 
Ifølge styrelsesvedtægten for Hørsholms skolevæsen henlægges kompetencen til at danne 

klasser til Børne- og Skoleudvalget. Ifølge forældrenes tilbagemeldinger skal der indskrives 

254 børn i de kommende børnehaveklasser – tallet er inkl. børn fra andre kommuner, der 

ønsker at blive optaget i en folkeskole i Hørsholm Kommune. 

 

Forslag 
Administrationen anbefaler, at Børne- og Skoleudvalget godkender model D - dannelse af 

11 klasser med en gennemsnitlig klassekvotient på 23. 

 

Sagsfremstilling 
I forbindelse med budgetaftalen for 2015-2018 er det besluttet at hæve klassekvotienten 

fra 22 til 24 elever ved skolestart. Styrelsesvedtægten for Hørsholm Kommunes 

Skolevæsen er efterfølgende ændret jf. beslutning på BSU/ØU/KB i oktober/november 

2014. Den gældende tekst i styrelsesvedtægten vedrørende skoledistrikter er vedlagt som 

bilag. 

  

Modeller for klassedannelse 

Pr. 1. januar 2015 er der 254 børn, der er omfattet af den obligatoriske skolestart i 

børnehaveklassen – dvs. børn født i 2009 samt børn født i 2008, der fik dispensation for 

skolestart 2013/2014. Børn født i 2010 tilbydes skolestart – heraf starter 5 børn i skole. 

I sammenligning med sidste års klassedannelse er fordelingen mellem distrikterne mere 

ujævn.  

  

Med det antal børn, der er indskrevet til skoleåret 2015/2016, vil antallet af klasser være 

11 ligesom for skoleåret 2014/2015. Hvis klassekvotienten ifølge styrelsesvedtægten 

fortsat var 22 og ikke 24, ville antallet af klasser ikke ændre sig, dog ville man skulle afvise 

nogle af børnene fra andre kommuner, der ønsker at gå i skole i Hørsholm.  

  

54 børn, svarende til 18,3 pct. af de obligatoriske skolestartere, har søgt privatskole. For 7 

børn overvejer forældrene at søge dispensation fra skolestart. Dispensationsansøgninger 

for skoleudsættelse behandles ultimo april 2015. 

Center for Dagtilbud og Skole mangler tilbagemeldinger om skolestart på 7 børn. 
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Der skal gøres opmærksom på, at der i perioden frem til august 2015 vil ske bevægelser på 

grund af til - og fraflytning, flytninger til/fra privatskoler samt eventuelle ændringer i 

skoleudsættelser og visitation til specialskoler. 

  

Administrationen anbefaler, at Børne- og Skoleudvalget godkender model D med 11 klasser 

og en gennemsnitlig klassekvotient på 23. 

                

Model A – 11 klasser 

  

I denne model opfyldes alle forældreønsker inkl. ønsker fra forældre til børn fra andre 

kommuner. Administrationen kan ikke anbefale model A, da der på Hørsholm Skole vil 

være tre klasser med 27 børn i hver. Baggrunden er, at skoleprognosen viser, at der fra 0.-

3. kl. er tilflyttere på alle skoler. Der er således risiko for, at man rammer loftet på 28 børn, 

hvor der skal gives dispensation og loftet på 30, hvor der skal oprettes en ekstra klasse.  

  

Forkortelsen SØ henviser til søskendekriteriet: Indebærer at søskende til elever på skolen 

går forud for andre  

  

  

Model B – 11 klasser  

I denne model bliver 4 børn fra andre kommuner, der ønsker Usserød Skole rykket til 

Vallerødskolen. Konsekvensen kunne blive, at disse 4 børn fravælger Hørsholm Kommunes 

Skolevæsen. 

  

1 barn fra Vallerødskolen, der ønsker Usserød Skole, forbliver på Vallerødskolen. 

  

10 børn fra Usserød Skole, der ønsker Hørsholm Skole, rykkes til Rungsted Skole.  

Konsekvensen kunne blive, at disse 10 børn fravælger Hørsholm Kommunes Skolevæsen, 

eller de ønsker at bibeholde distriktsskolen Usserød Skole. I så fald vil klassekvotienten på 

Usserød Skole stige 27,3 dvs. to klasser med 27 børn og 1 klasse med 28 børn. Modellen 

indebærer, at ingen af de børn, der har ønsket Hørsholm Skole får opfyldt deres ønske. 

Modellen giver ensartede klassestørrelser på hver af kommunens skoler. 

  

  

Distrikt Hørsholm Usserød Rungsted  Vallerød I alt  

Ønsker fra eget distr. 60 65 15 31 171 

Søsk. fra andre distr. 7 2 5 7 21 

Ønsker - andre distr. 12 1 13 9 35 

Ønsker – udenbys   6(2 SØ)   14(4 SØ) 20 

Manglende svar 2 3 1 1 7 

Ønsker i alt (inkl. 

manglende svar 

81 77 34 62 254 

Antal klasser 3 3 2 3 11 

Klassekvotienten 27 25,6 17 20,6 23,09 

Distrikt Hørsholm Usserød Rungsted  Vallerød I alt  

Ønsker fra eget distr. 60 65 15 31 171 

Søsk. fra andre distr. 7 2 5 7 21 

Ønsker - andre distr. 2   23 10 35 

Ønsker – udenbys   2 SØ   18(4 SØ) 20 

Manglende svar 2 3 1 1 7 
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Model C – 11 klasser  

  

I denne model bliver 4 børn fra andre kommuner, der ønsker Usserød Skole rykket til 

Vallerødskolen. Konsekvensen kunne blive, at disse 4 børn fravælger Hørsholm Kommunes 

Skolevæsen. 

  

5 børn fra Usserød Skole, der ønsker Hørsholm Skole, rykkes til Rungsted Skole.  

Konsekvensen kunne blive, at disse 5 børn fravælger Hørsholm Kommunes Skolevæsen, 

eller de ønsker at bibeholde distriktsskolen Usserød Skole. I så fald vil klassekvotienten på 

Usserød Skole stige 25,6 dvs. to klasser med 26 børn og 1 klasse med 25 børn. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Model D – 11 klasser 

  

Ønsker i alt (inkl. 

manglende svar 

71 72 45 67 254 

Antal klasser 3 3 2 3 11 

Klassekvotienten 23,6 24 22,5 22,3 23,09 

Distrikt Hørsholm Usserød Rungsted  Vallerød I alt  

Ønsker fra eget distr. 60 65 15 31 171 

Søsk. fra andre distr. 7 2 5 7 21 

Ønsker - andre distr. 7 1 18 9 35 

Ønsker – udenbys   (2 SØ)   18(4 SØ) 20 

Manglende svar 2 3 1 1 7 

Ønsker i alt (inkl. 

manglende svar 

74 73 39 66 254 

Antal klasser 3 3 2 3 11 

Klassekvotienten 24,6 24,3 19,5 22 23 

Distrikt Hørsholm Usserød Rungsted  Vallerød I alt  

Ønsker fra eget distr. 53 65 23 33 174 

Søsk. fra andre distr. 7 2 5 7 21 

Ønsker - andre distr. 10  13 9 32 

Ønsker – udenbys   (2 SØ)   18(4 SØ) 20 

Manglende svar 2 3 1 1 7 

Ønsker i alt (inkl. 

manglende svar 

72 72 42 68 254 

Antal klasser 3 3 2 3 11 
 24 24 21 23 23 
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Børne- og Skoleudvalget kan ifølge styrelsesvedtægten beslutte at ændre på 

skoledistrikterne i forbindelse med den årlige klassedannelse. Denne model forudsætter 

distriktsændringer for 4 børn fra Hørsholm skoledistrikt til Rungsted skoledistrikt for 

skoleåret 2015/2016. Vejene, der er indbefattet i distriktsændringer, er Kirstineparken, 

Opnæsgård, Rungstedhave og Valdemarsvej. Kriteriet bag valget af disse veje er, at 

barnets vej til Rungsted skole ikke fører forbi andre af kommunens skoler. 

  

Modellen indebærer desuden:  

  

-      At 1 barn, der ønsker Hørsholm Skole rykker tilbage til distriktsskolen Vallerødskolen. 

-      At 1 barn fra Vallerødskolen, der ønsker Usserød Skole, forbliver på Vallerødskolen. 

-      At 1 barn fra Rungsted Skole, der ønsker Hørsholm Skole, forbliver på Rungsted Skole. 

-      At 3 tilflyttere til Hørsholm skoledistrikt tilbydes Rungsted skoledistrikt. Grunden til, 

at der ikke her lægges op til distriktsændringer, er at tilflytterne bor endog meget 

tæt på Hørsholm Skole. Hvis tilflytterne siger nej tak vil klassekvotienten på 

Hørsholm Skole stige til 25. 

  

Modellen indebærer endvidere - ligesom model b og c - at 4 børn fra andre kommuner, der 

ønsker Usserød Skole bliver rykket til Vallerødskolen. Konsekvensen kunne blive, at disse 4 

børn fravælger Hørsholm Kommunes Skolevæsen. 

 

Bilag 
-    Notat vedr. uddrag af styrelsesvedtægt for Hørsholms Skolevæsen.pdf 

 

 

Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 25-11-2014 
Børne- og Skoleudvalget besluttede model D. 

 

Fraværende: 
Anders Vestergaard (C) 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Børne- og Skoleudvalget Tirsdag den 25-11-2014   Side 16 

 

Børne- og Skoleudvalget 
 

Punkt:  6 
Acadre sagsnr.:   14/21142 
Journalnr.:   28.03.00G01 
Sagsforløb:  BSU - Åben sag  
Mødedato:  25.11.2014 
Sagsansvarlig enhed:   Politik og Borgerservice 
Sagsbehandler:  Caroline Hegelund 
 

Etablering af nyt børnehus 

 
Baggrund 
Den 6. oktober 2014 godkendte Kommunalbestyrelsen budget 2015-2018 og traf dermed 

beslutning om at etablere et nyt børnehus i det tidligere Ådalsparkens Fritidscenter (ÅFC) 

bestående af den selvejende institution Gyngehesten og to kommunale institutioner, 

Ådalsparkens Vuggestue og Børnehave (ÅVB) og Dagplejen. Sagen har været sendt i høring 

og forelægges nu til endelig beslutning. 

 

Forslag 
Administrationen indstiller, at Børne- og Skoleudvalget beslutter om det 

nye børnehus i det tidligere Ådalsparkens Fritidscenter skal drives som 

kommunal institution inkl. dagplejen eller en selvejende institution og 

med en kommunal dagpleje.  

Administrationen indstiller endvidere, at Børne- og Skoleudvalget godkender nedenstående 

hensyn som grundlag for den videre proces for etablering af det nye børnehus. 

 

Sagsfremstilling 
Af budgetaftalen 2015-2018 fremgår det, at der skal være en høring inden udmøntningen 

af beslutningen om at etablere et nyt børnehus. Høringen er nu afsluttet (høringsperioden 

var 15. oktober til 10. november 2014). Høringen vedrørte følgende spørgsmål:  

 Skal det nye børnehus i det tidligere ÅFC drives som en 

kommunal institution inkl. dagplejen eller som en selvejende 

institution og med en kommunal dagpleje?  

 Kommentarer til den overordnede tids- og procesplan  

 Øvrige hensyn og opmærksomhedspunkter i forbindelse med 
sammenlægningen 

Som baggrund for høringen var der udarbejdet et høringsmateriale bestående af (vedlagt): 

 Høringsnotat: Nyt børnehus.  

 Bilag: Sammenligning af kommunale og selvejende institutioner. 

 Bilag: Overordnet tids- og procesplan for etableringen af 

børnehuset. 
 Bilag: Oversigt over interessenter. 
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Der blev afholdt høringsmøde den 30. oktober 2014 i Rådhusets kantine.  

Høringssvar og oversigt over høringssvar er vedlagt.  

  

Hensyn i den videre proces  

På baggrund af de indkomne høringssvar og høringsmødet den 30. oktober 2014, foreslår 

administrationen, at følgende hensyn lægges til grund for den videre proces for 

sammenlægning og etablering af det nye børnehus: 

 Hurtig kommunikation af beslutningen om, hvordan det nye 

børnehus skal drives.  

 Hurtig afklaring af den nye ledelse i børnehuset. 

 Formulering af en fælles tids- og procesplan for det videre forløb. 

 Tæt og fælles dialog/kommunikation med medarbejdere 

undervejs i hele forløbet, herunder afklaring af mulighed for at se 

faciliteterne i kommende børnehus. 

 Tæt og fælles dialog/kommunikation med forældre undervejs i 

hele forløbet, herunder afklaring af mulighed for at se 

faciliteterne i det kommende børnehus. 

 Hurtig overflytning af børn og medarbejdere til den nye 

institution, under forudsætning af at rammerne (herunder 

ledelse, sikkerhed, bygningsmæssige ændringer mv.) er på plads 

forinden.  

 Overflytning af børn i grupper og med kendte voksne.  

 Afklaring af fælles mål og værdigrundlag for det nye børnehus.  

 

Økonomi/personale 
Driftsbesparelse 

Sammenlægningen indebærer en besparelse på 1,6 mio. kr. årligt fra 2016 og frem.  

  

Anlægsudgifter 

Der er afsat 0,5 mio. kr. i 2015 til etablering og indretning af det nye børnehus i ÅFC. 

  

Personale 

Ledelse: Hvis det besluttes, at børnehuset skal drives kommunalt, beslutter kommunen 

proces for besættelse af lederstillingen. Hvis det besluttes, at børnehuset skal drives som 

selvejende, beslutter bestyrelsen i Lions Børnehuse proces for besættelse af lederstillingen. 

  

Dagplejen: Der er afsat ressourcer svarende til en ½ lederstilling til ledelse af dagplejen 

samt tilsynsopgaven uanset hvilken beslutning der træffes omkring driften af børnehuset.  

  

Medarbejdere: Lov om virksomhedsoverdragelse gælder. Det vil sige, at medarbejderne i 

institutionerne skal virksomhedsoverdrages til den nye institution. Dette har 

ansættelsesmæssige konsekvenser for de medarbejdere, der får en ny arbejdsgiver.  

 

Kommunikation 
Der vil blive udarbejdet en tids- og procesplan med tilhørende kommunikationsplan.  

  

Hvis det besluttes, at børnehuset skal drives kommunalt, er kommunen ansvarlig for tids- 

og procesplan, kommunikationen m.v.  
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Hvis det besluttes, at børnehuset skal drives som selvejende, er bestyrelsen i Lions 

Børnehuse ansvarlig for tids- og procesplan, kommunikationen m.v.   

 

Bilag 
-    Høringsmateriale høringsnotat vedr nyt børnehus pdf 

-    Høringsmateriale bilag sammenligning af kommunale og selvejende institutioner pdf 

-    Høringsmateriale bilag overordnet tids- og procesplan.pdf 

-    Høringsmateriale bilag oversigt interessenter.pdf 

-    DOT skema sammenfatning af høringssvar vedr. Nyt børnehus 

-    Høringssvar fra høringsberettigede Nyt børnehus.pdf 

-    Høringssvar fra ikke-høringsberettigede Nyt børnehus.pdf 

 

 

Noter til bilag 
Der er vedlagt følgende bilag:  

 Høringsnotat: Nyt børnehus.  

 Bilag: Sammenligning af kommunale og selvejende institutioner. 

 Bilag: Overordnet tids- og procesplan for etableringen af 

børnehuset. 

 Bilag: Oversigt over interessenter. 

 DOT skema sammenfatning af høringssvar vedr. nyt børnehus  

 Høringssvar fra høringsberettigede 

 Høringssvar fra ikke høringsberettigede. 

 

Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 25-11-2014 
Børne- og Skoleudvalget besluttede, at det nye børnehus i det tidligere ÅFC skal drives som 

en selvejende institution og med en kommunal dagpleje. Børne- og Skoleudvalget 

godkendte de foreslåede hensyn som grundlag for den videre proces for etablering af det 

nye børnehus. 

 

Fraværende: 
Anders Vestergaard (C) 
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Børne- og Skoleudvalget 
 

Punkt:  7 
Acadre sagsnr.:   14/4734 
Journalnr.:   28.09.00G01 
Sagsforløb:  BSU - Åben sag  
Mødedato:  25.11.2014 
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 
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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 - november.xls 

-    Belægningsoversigt 2015.xls 

 

 

Noter til bilag 
Belægningsoversigt 2014 – november 

Belægningsoversigt 2015  

 

Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 25-11-2014 
Børne- og Skoleudvalget tog orienteringen til efterretning. 

 

Fraværende: 
Anders Vestergaard (C) 
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Bilagsoversigt 
 
Pkt. 

nr.  
Tilgang  Titel  Refnr.  

3 Åben 
Råderumsforslag vedr. ændret åbningtid i daginstitutioner og 

afvikling af lederstillinger på daginstitutionsområdet, budget 2015-

2018 
1847494 

3 Åben 
Bilag: Belægning i ydertimerne i daginstitutioner under De 

kommunale Børnehuse 
1854071 

4 Åben DOT-skema høringssvar vedr. Tidlig skolestart 1874026 
4 Åben Notat vedrørende modeller for tidlig skolestart.docx 1847928 

5 Åben 
Notat vedr. uddrag af styrelsesvedtægt for Hørsholms 

Skolevæsen.pdf 
1868048 

6 Åben Høringsmateriale høringsnotat vedr nyt børnehus pdf 1868043 

6 Åben 
Høringsmateriale bilag sammenligning af kommunale og 

selvejende institutioner pdf 
1868041 

6 Åben Høringsmateriale bilag overordnet tids- og procesplan.pdf 1868045 
6 Åben Høringsmateriale bilag oversigt interessenter.pdf 1868046 
6 Åben DOT skema sammenfatning af høringssvar vedr. Nyt børnehus 1874029 
6 Åben Høringssvar fra høringsberettigede Nyt børnehus.pdf 1874091 
6 Åben Høringssvar fra ikke-høringsberettigede Nyt børnehus.pdf 1874093 
7 Åben Belægningsoversigt 2014 - november.xls 1868052 
7 Åben Belægningsoversigt 2015.xls 1868053 
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