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Børne- og Skoleudvalget 
 

Punkt:  1 
Acadre sagsnr.:   

 Journalnr.:   
 Sagsforløb:  BSU - Åben sag  

Mødedato:  16.12.2014 
Sagsansvarlig enhed:   Politik og Borgerservice 
Sagsbehandler:  Anja Sahan 
 

Meddelelser 

 
Baggrund 
Leder af Ungdomsskolen Peter Theilman samt SSP-medarbejder Ulrik Svanholm deltager i 

mødet.  

 

 

Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 16-12-2014 
·         Leder af Ungdomsskolen Peter Theilman samt SSP-medarbejder Ulrik Svanholm 

orienterede om indsatser og status på SSP’s arbejde.  

·         Skolechef Hanna Bohn Vinkel orienterede om, at administrationen undersøger 

mulighederne for at arrangere ”Åben hal” for borgerne  
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Børne- og Skoleudvalget 
 

Punkt:  2 
Acadre sagsnr.:   14/18087 
Journalnr.:   28.00.00S00 
Sagsforløb:  BSU - Åben sag  
Mødedato:  16.12.2014 
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. 

 

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.  

 

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”. 

Forligskredsen har efterfølgende aftalt, at rammebesparelsen kan ske på både 

dagtilbudsområdet og skoleområdet.  

Administrationen har til et ekstraordinært Børne- og Skoleudvalgsmøde den 8. december 

2014 forelagt udvalget følgende forslag til, hvordan besparelsen kan hentes: 

1. Eksisterende råderumsforslag vedr. åbningstid i daginstitutioner 

2. Forhøjelse af SFO2 takst  

3. Generel besparelse på daginstitutioner 

4. Generel besparelse på daginstitutioner og skoler 

Et flertal i Børne- og Skoleudvalget besluttede på mødet den 8. december 2014 at sende 

model 4 i høring blandt interessenterne på dagtilbuds- og skoleområdet.  

Model 4: Generel besparelse på dagtilbudsområdet og skoleområdet  

Besparelsen på 0,5 mio. kr. i 2015 og 1,2 mio. kr. i 2016 og årene frem, findes ved en 

reduktion indenfor den samlede opgaveløsning på dagtilbudsområdet og skoleområdet.  

  

Rammereduktionen er fordelt mellem decentrale kerneaktiviteter og centrale midler. 

Reduktionen er gennemført på baggrund af budgetandele. Det er herefter op til de 

pågældende driftsansvarlige at udmønte de konkrete reduktioner i de daglige aktiviteter. 
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Når man vælger model 4, hvor besparelsen tages på dagtilbudsområdet og skoleområdet, 

svarer det til, at man beskærer budgettet som er på ca. 300 mio. kr., med 0,4 pct.  

  

Proces i forhold til rammebesparelse: 

  

 Beslutning på ekstraordinært BSU den 8/12 

  

 Høring af forslag blandt interessenter – høringsperiode: 9/12-

15/12 2014 

  

 BSU træffer endelig beslutning på sit ordinære møde den 16/12 

2014, og besparelsen kommer med i budgetudmeldingen til 
institutioner og skoler for 2015. 

  

Høringsperioden er den 9. december 2014 til den 15. december 2014 kl. 9.00. Børne- og 

Skoleudvalget får høringssvarene fremsendt den 15. december 2014. 

 

Bilag 
-    Høringssvar til budget 2015 -LMU Rungsted Skole.pdf 

-    Høringssvar til budget 2015 -Forældreråd Ulvemosehuset.pdf 

-    Høringssvar til budget 2015 -Forældreråd Børnehuset Skovvænget.pdf 

-    Høringssvar til budget 2015 - Skolebestyrelsen Vallerødskole.pdf 

-    Høringssvar til budget 2015 - Skolebestyrelsen Hørsholm Skole.pdf 

-    Høringssvar til budget 2015 - Områdebestyrelsen i Lions Selvejende Børnehuse.pdf 

-    Høringssvar til budget 2015 - Ledergruppen i De Kommunale Børnehuse.pdf 

-    Høringssvar til budget 2015 - FOA Norsjælland.pdf 

-    Høringssvar til budget 2015 - DLF.pdf 

-    Høringssvar til budget 2015 - BUPL Norsjælland.pdf 

 

 

Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 16-12-2014 
Et flertal i Børne- og Skoleudvalget besluttede, at udmønte besparelsen på 0,5 mio. kr. i 

2015 og 1,2 mio. kr. i 2016 og frem, ved en generel rammebesparelse på institutions- og 

skoleområdet (model 4) 

For stemte Anne Wiencken (V), Esben Dyekjær (C), Otto B. Christiansen (C), Anders 

Vestergaard (C)  

Formand for Børne- og Skoleudvalget Pernille Schnoor (A) stemte imod forslaget med den 

begrundelse, at hun ikke kan acceptere flere serviceforringelser på børneområdet og derfor 

foretrækker den model, der ikke forringer serviceniveauet, nemlig model 2: Forhøjelse af 

SFO2 takst med 199 kr. til 575 kr. pr. måned.  
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Børne- og Skoleudvalget 
 

Punkt:  3 
Acadre sagsnr.:   14/22619 
Journalnr.:   17.00.00G01 
Sagsforløb:  BSU - Åben sag  
Mødedato:  16.12.2014 
Sagsansvarlig enhed:   Politik og Borgerservice 
Sagsbehandler:  Caroline Hegelund 
 

Status på Ungerådets arbejde 

 
Baggrund 
Børne- og Skoleudvalget har besluttet, at udvalget mødes med Ungerådet to gange årligt, i 

april og december, med henblik på at få en orientering om Ungerådets arbejde og en 

drøftelse af fremtidige initiativer for de unge i Hørsholm.  

 

Forslag 
Administrationen foreslår, at Børne- og Skoleudvalget tager orienteringen om Ungerådets 

arbejde til efterretning og med Ungerådet drøfter mulige ungeaktiviteter.   

 

Sagsfremstilling 
På Børne- og Skoleudvalgsmødet i december 2013 blev det besluttet, at Ungerådet skal 

arbejde i en mere projektorienteret retning og blive del af et nyt projektværksted i 

samarbejde med Center for Dagtilbud og Skole og Center for Kultur og Fritid. Det blev 

samtidig besluttet, at Ungerådet blandt andet får til opgave at lave opsøgende arbejde med 

henblik på at udvikle tilbuddene til unge i kommunen.  

  

Ungerådet giver en status på arbejdet og tilbuddene til unge i kommunen. 

  

På mødet deltager Jonas Rygaard og Emil Alsgren fra Ungerådet samt Peter Theilman, leder 

af Ungdomsskolen. 

 

 

Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 16-12-2014 
Børne- og Skoleudvalget tog orienteringen til efterretning. 
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Børne- og Skoleudvalget 
 

Punkt:  4 
Acadre sagsnr.:   14/22527 
Journalnr.:   17.00.00G00 
Sagsforløb:  BSU - Åben sag  
Mødedato:  16.12.2014 
Sagsansvarlig enhed:   Politik og Borgerservice 
Sagsbehandler:  Mette Rønø 
 

Status på projekt Aktive og grønne skolegårde 

 
Baggrund 
Børne- og Skoleudvalget godkendte i marts 2013 administrationens forslag til disponering 

af kvalitetsfondsmidlerne til anlæg af nye skolegårde under temaet ”Aktive og grønne 

skolegårde”. Der gives en orientering om status på anlægsprojekterne. 

 

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

 

Sagsfremstilling 
Kommunalbestyrelsen har i budgetaftalen for 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”. 

Børne- og Skoleudvalget godkendte d. 19.marts 2013 administrationens forslag til 

disponering af kvalitetsfondsmidlerne til anlæg af nye skolegårde. 

På baggrund af en inddragende proces, hvor elever, medarbejdere og skolebestyrelse har 

leveret input til udformningen, er der i samarbejde med Center for Teknik og det 

rådgivende ingeniørfirma NIRAS udarbejdet helhedsplaner for udearealerne på de fire 

skoler. 

Anlægsarbejdet er udført i to etaper med to skoler i hhv. 2013 og 2014. Skolegårdene på 

Hørsholm Skole og Rungsted Skole blev fornyet i 2013 og Børne- og Skoleudvalget blev 

orienteret herom på sit møde i december 2013.  

På nuværende tidspunkt pågår arbejdet på Usserød Skole og Vallerødskolen. Den 

forventede afleveringsdato er 12. januar 2015 – dog med forbehold for udskydelse pga. 

vejrforhold.  

Administrationen orienterer på mødet om status på arbejdet med ”Aktive og grønne 

skolegårde” på Usserød Skole og Vallerødskolen. 

 

Sagens tidligere behandling 
Disponering af kvalitetsfondsmidlerne er behandlet på Børne- og Skoleudvalget d. 19. 

marts 2013, Økonomiudvalget d. 11. april 2013 samt Kommunalbestyrelsen d. 29. april 

2013. 

Der er orienteret om status på byggearbejdet samt den inddragende proces på Børne- og 

Skoleudvalgets møde d. 17. december 2013. 

Frigivelse af midler til aktive og grønne skolegårde blev behandlet i BSU/ØU/KB i februar 

2014. 
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Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 16-12-2014 
Børne- og Skoleudvalget tog orienteringen til efterretning. 
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Børne- og Skoleudvalget 
 

Punkt:  5 
Acadre sagsnr.:   14/23523 
Journalnr.:   17.04.00G01 
Sagsforløb:  BSU - Åben sag  
Mødedato:  16.12.2014 
Sagsansvarlig enhed:   Politik og Borgerservice 
Sagsbehandler:  Caroline Hegelund 
 

Resultat af KL-undersøgelse "Omstilling til en ny 

folkeskole" 

 
Baggrund 
KL har fremsendt resultaterne af den spørgeskemaundersøgelse, som kommunernes 

forvaltninger har gennemført i oktober/november 2014 om omstillingen til en ny folkeskole.  

 

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

 

Sagsfremstilling 
KL har i forlængelse af spørgeskemaundersøgelsen udarbejdet to dokumenter: 

Kommunernes svar på spørgeskemaundersøgelsen samt et KL-papir med 

hovedkonklusionerne fra undersøgelsen. Begge dokumenter er vedlagt.  

  

Administrationen orienterer kort om KL-undersøgelsen og kommunens egen 

udviklingsproces i forhold til folkeskolereformen og Fremtidens Skole i Hørsholm. 

 

Bilag 
-    KL spørgeskema folkeskole dec2014, fordelinger.pdf 

-    Hovedkonklusioner KL spørgeskema folkeskole dec2014.pdf 

 

 

Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 16-12-2014 
Børne- og Skoleudvalget tog orienteringen til efterretning. 
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Børne- og Skoleudvalget 
 

Punkt:  6 
Acadre sagsnr.:   14/14165 
Journalnr.:   28.00.00G01 
Sagsforløb:  BSU - Åben sag  
Mødedato:  16.12.2014 
Sagsansvarlig enhed:   Politik og Borgerservice 
Sagsbehandler:  Caroline Hegelund 
 

Sammenfatning efter de udviklingsorienterede 

pædagogiske tilsyn i Hørsholms dagtilbud 

 
Baggrund 
De pædagogiske konsulenter i Center for Dagtilbud og Skole har i efteråret 2014 

gennemført de udviklingsorienterede tilsynsbesøg i samtlige daginstitutioner i Hørsholm. 

Der er udarbejdet en sammenfatning på baggrund af tilsynsrunden.  

 

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

 

Sagsfremstilling 
Formålet med det pædagogiske tilsyn er, at sikre at dagtilbuddene lever op til lovens krav 

og kommunens politikker og retningslinjer. Tilsynsforpligtelsen gælder for såvel de 

kommunale, de selvejende og de private dagtilbud. Sammenfatningen efter tilsynene 

refererer til det tilsynskoncept, der er forelagt Børne- og Skoleudvalget i august 2014. 

Tilsynskonceptet er vedlagt som bilag.  

  

Tilsynet har haft fokus på nedenstående syv temaer. Hovedpointer og 

udviklingsperspektiver for hvert af de syv temaer, er kort ridset op neden for og uddybet i 

vedlagte bilag ”Sammenfatning efter tilsyn 2014”: 

  

Læreplansarbejdet 

Der er udviklet et nyt læreplansredskab og gennemført et kompetenceudviklingsforløb for 

medarbejderne i dagtilbuddene. Tilsynet har vist, at alle dagtilbud har taget fat på at 

indarbejde den nye viden om, hvordan man arbejder målrettet med læringsforløb for børn. 

Af tilsynet fremgår det, at det er en udfordring at omsætte den nye viden til praksis. 

  

Inklusion 

Med afsæt i inklusionsmidlerne er der gennemført et omfattende 

kompetenceudviklingsforløb. Der udtrykkes stor tilfredshed med tilrettelæggelsen og 

formidlingen på kurserne. Tilsynet har vist, at den nye viden er begyndt at afspejle sig i 

den pædagogiske praksis.  

  

Det sprogstimulerende arbejde 

Dagtilbuddene har taget den nye viden om sprogstimulering til sig, og er ved at indarbejde 

nye måder at udvikle børns sprog på. Opgaven med at forandre sprogmiljøet er kompleks 
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og dagtilbuddene har valgt forskellige fokuspunkter. Tilsynet peger på, at det fortsat er 

vigtigt, at sprognetværkene fastholdes og udvikles. 

  

Pædagogisk kontinuitet 

Der arbejdes efter den fælles overgangsmodel i samtlige dagtilbud. Tilsynet har vist, at de 

involverede parter med overgangsmodellen oplever en øget sammenhæng mellem 

dagtilbud og skole – altså en pædagogisk kontinuitet.  I november 2014 vedtog Børne- og 

Skoleudvalget en ny fælles model for tidlig skolestart, hvor alle børn starter i mini-SFO den 

1. maj (fra og med 2016). Den nye model understøtter formålet med overgangsmodellen.  

  

Forældresamarbejdet 

Forældresamarbejdet er generelt centreret omkring det enkelte barn og er båret af 

forskellige traditioner. Gennem de forskellige kompetenceløft de seneste år er flere af 

dagtilbuddene blevet inspireret til at nytænke deres syn på forældrene som en resurse i 

samarbejdet om det enkelte barn og for fællesskabet. 

  

Medarbejderforhold 

Det fremgå af tilsynene, at dagtilbuddene generelt værner om trivsel og samarbejde på 

arbejdspladsen. Samarbejdskulturen er blevet knyttet tættere til kerneopgaven, og dette er 

med til at tydeliggøre opgavefordelingen.  

  

Ledelsesopgaven 

Tilsynet peger på, at de mange udviklingsopgaver har krævet tydeligt lederskab og fagligt 

overblik af lederen. Tilsynet giver generelt et billede af at lederne er bevidste om, at deres 

rolle er under forandring og mange peger på, at diplomuddannelsen og sparring hjælper 

dem til at være ledere af pædagogiske forandringsprocesser. 

Samlet set giver tilsynet et billede af, at der er forskel i niveauer for kvaliteten i Hørsholms 

daginstitutioner. Dette peger på, at det fremadrettet vil være af stor betydning, at den 

understøttelse som Center for Dagtilbud og Skole yder, er differentieret og målrettet.  

  

Tilsynet peger på følgende udviklingsperspektiver: 

·         Fortsat udvikling af læreplansredskabet, med vægt på dokumentations- og 

evalueringsdelen. Opgaven skal fortsat være forankret i DOS og dagtilbuddene inddrages.  

  

·         Fortsat udvikling af inkluderende dagtilbudsmiljøer. De begyndende 

forandringsprocesser skal understøttes og fastholdes. Opgaven skal fortsat være forankret i 

Center for Dagtilbud og Skole og dagtilbuddene inddrages. 

  

·         Forældresamarbejdet nytænkes. Fra fokus på samarbejde til fokus på inddragelse af 

forældrene om fælles mål, på såvel det individuelle som det kollektive plan. Dette skal ses i 

sammenhæng med det kommunale charter for aktivt medborgerskab. Opgaven skal 

forankres i Center for Dagtilbud og Skole, og dagtilbud og forældre skal inddrages.     

 

Bilag 
-    Pædagogisk tilsyn - tilsynskoncept aug. 2014.pdf 

-    Sammenfatning efter tilsyn 2014 
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Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 16-12-2014 
Børne- og Skoleudvalget tog orienteringen til efterretning. 
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Børne- og Skoleudvalget 
 

Punkt:  7 
Acadre sagsnr.:   14/22617 
Journalnr.:   28.06.00G01 
Sagsforløb:  BSU/ØU/KB - Åben sag  
Mødedato:  16.12.2014 
Sagsansvarlig enhed:   Politik og Borgerservice 
Sagsbehandler:  Caroline Hegelund 
 

Frigivelse af midler til klargøring af nyt børnehus 

 
Baggrund 
Det fremgår af budgetaftalen for 2015-2018, at der som led i etableringen af et nyt 

børnehus i det tidligere Ådalsparkens Fritidscenter (ÅFC) afsættes 0,5 mio. kr. til klargøring 

af børnehuset og fraflytning fra de to institutioner som skal sammenlægges, henholdsvis 

den selvejende institution Gyngehesten og den kommunale institution Ådalsparkens 

Vuggestue og Børnehave. Med henblik på udmøntning af budgetaftalen skal de afsatte 0,5 

mio. kr., i 2015 frigives.  

 

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

Kommunalbestyrelsen, at de afsatte 0,5 mio. kr. frigives. 

 

Sagsfremstilling 
Kommunalbestyrelsen har den 6. oktober i forbindelse med godkendelsen af budget 2015-

2018 besluttet at etablere et nyt børnehus i det tidligere Ådalsparkens Fritidscenter, 

bestående af den selvejende institution Gyngehesten, og de to kommunale institutioner 

Ådalsparkens Vuggestue og Børnehave og Dagplejen.  

  

Børnehuset kommer til at huse ca. 113 børn. Der er afsat 0,5 mio. kr. til fraflytning fra de 

nuværende institutioner og klargøring af det nye børnehus, som skal frigives med henblik 

på, at udmønte beslutningen.  

  

Børne- og Skoleudvalget besluttede på sit møde den 25. november 2015, at børnehuset 

skal drives som en selvejende institution og med en kommunal dagpleje. Det er endnu ikke 

afklaret, hvornår det nye børnehus åbner, men det sker senest i efteråret 2015 når 

sammenlægningsprocessen er fuldført og inde- og udefaciliteterne i børnehuset er klargjort 

til indflytning.  

  

På baggrund af høringen vedr. det nye børnehus, har Børne- og Skoleudvalget besluttet, 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.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Børne- og Skoleudvalget Tirsdag den 16-12-2014   Side 13 

 

 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.   

  

BSU vil blive orienteret om etableringen af børnehuset, herunder også om klargøringen af 

inde- og udefaciliteter i det tidligere ÅFC. 

 

 

Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 16-12-2014 
Børne- og Skoleudvalget tiltrådte indstillingen.  
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Børne- og Skoleudvalget 
 

Punkt:  8 
Acadre sagsnr.:   14/22611 
Journalnr.:   17.02.09G01 
Sagsforløb:  BSU/ØU/KB - Åben sag  
Mødedato:  16.12.2014 
Sagsansvarlig enhed:   Politik og Borgerservice 
Sagsbehandler:  Caroline Hegelund 
 

Frigivelse af midler til it som en integreret del af 

læringsmiljøet i folkeskolerne 

 
Baggrund 
Det fremgår af budgetaftalen for 2015-2018, at der som led i realiseringen af 

folkeskolereformen og Fremtidens Skole i Hørsholm tilføres midler til it, således at it bliver 

en fuldt integreret del af læringsmiljøet. Med henblik på udmøntning af budgetaftalen skal 

de 2.555 mio. kr., som er afsat til it-læringsmiljø i 2015 frigives.  

 

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

Kommunalbestyrelsen, at de afsatte 2.555 mio. kr. frigives. 

 

Sagsfremstilling 
Det er en forudsætning for at realisere folkeskolereformen og Fremtidens Skole i Hørsholm, 

at der satses på digital dannelse og it så it er en integreret del af elevernes læring og 

skoledag. Derfor er det i forbindelse med budgetaftalen for 2015-2018 besluttet at foretage 

en investering i it over 3 år. Indkøbet af tablets og pc’er til eleverne betyder at eleverne 

både i skolen og derhjemme i videre udstrækning kan bruge de digitale læringsportaler og 

læringsapps, som kommunen tidligere har investeret i. 

  

Der er samlet afsat 7.804.100 kr. til hele it-løftet af folkeskolerne. 

Tablets til indskolingen (0.-3. kl.)              3.724.000 

Tablets til mellemtrinnet (4-6 kl.)              1.695.100 

Pulje til ansøgning om pc til udskolingen       435.000 

Udskiftning af projektorer i alle klasser      1.950.000 

  

I 2015 indkøbes pc til alle elever på mellemtrinnet (1.695.100 kr.), der indkøbes nye 

projektorer (650.000 kr.) og der afsættes midler til en pulje til ansøgning om pc til 

udskolingen (210.000 kr.). 

  

Administrationen nedsætter 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.  

  

Forberedelsen af indkøbet af it sker i samarbejde med kommunens Center for Digitalisering 

og Udvikling samt indkøbsafdelingen. 
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Ultimo 2015 og ultimo 2016 forelægges Børne- og Skoleudvalget og ØU/KB sager vedr. 

frigivelse af de resterende midler til it.  

  

BSU vil desuden blive orienteret om de konkrete indsatser, indkøb m.v. i relation til 

etableringen af it-læringsmiljøet på skolerne. 

 

 

Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 16-12-2014 
Børne- og Skoleudvalget tiltrådte indstillingen. Børne- og Skoleudvalget orienteres (under 

meddelelser) på et senere møde om status i forhold til portalløsninger på skoleområdet. 
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Børne- og Skoleudvalget 
 

Punkt:  9 
Acadre sagsnr.:   14/23130 
Journalnr.:   01.00.00G01 
Sagsforløb:  BSU/ØU/KB - Åben sag  
Mødedato:  16.12.2014 
Sagsansvarlig enhed:   Politik og Borgerservice 
Sagsbehandler:  Caroline Hegelund 
 

Frigivelse af midler til anlæg af fysiske rammer på 

skolerne, der understøtter folkeskolereformen  

 
Baggrund 
Der er i budgetaftalen for 2014-2017 afsat 4 mio. kr. til etablering af fysiske rammer, der 

understøtter reformen og Fremtidens Skole i Hørsholm. Med henblik på udmøntning af 

budgetaftalen skal de afsatte 4 mio. kr. i 2015, frigives.  

 

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

Kommunalbestyrelsen, at de afsatte 4 mio. kr. i 2015, frigives. 

 

Sagsfremstilling 
Det fremgår af budgetaftalen for 2014-2017, at der i 2015 afsættes 4 mio. kr. til etablering 

af fysiske rammer, der understøtter realiseringen af folkeskolereformen og Fremtidens 

Skole i Hørsholm. Med henblik på udmøntning af budgetaftalen skal de 4 mio. kr. i 2015 

frigives.  

  

Center for Dagtilbud og Skole (DOS) har indledt et samarbejde med Center for Teknik 

(TEK) med henblik på at etablere samtaler med skolerne for at afdække og sikre, at fysiske 

ændringer og indretninger, understøtter det pædagogiske arbejde og reformen.  

  

I Fremtidens Skole i Hørsholm skal teori og praksis kobles, og der skal være plads til at 

arbejde/konstruere i forhold til den teoretiske indlæring og gives rammer for en varieret 

skoledag. De bygningsmæssige rammer skal så vidt muligt understøtte organiseringen af 

undervisningen. Nøgleordene vil være: transparens, mangfoldighed og at åbne op.  

 

 

Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 16-12-2014 
Børne- og Skoleudvalget tiltrådte indstillingen 
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Børne- og Skoleudvalget 
 

Punkt:  10 
Acadre sagsnr.:   14/4734 
Journalnr.:   28.09.00G01 
Sagsforløb:  BSU - Åben sag  
Mødedato:  16.12.2014 
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 

er kun medtaget kommende måneds belægning, da administrationen ikke anviser pladser 
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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 2015 - december 2014.xls 

 

 

Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 16-12-2014 
Børne- og Skoleudvalget tog orienteringen til efterretning. 
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Bilagsoversigt 
 
Pkt. 

nr.  
Tilgang  Titel  Refnr.  

2 Åben Høringssvar til budget 2015 -LMU Rungsted Skole.pdf 1888814 
2 Åben Høringssvar til budget 2015 -Forældreråd Ulvemosehuset.pdf 1888813 

2 Åben 
Høringssvar til budget 2015 -Forældreråd Børnehuset 

Skovvænget.pdf 
1888812 

2 Åben Høringssvar til budget 2015 - Skolebestyrelsen Vallerødskole.pdf 1888811 

2 Åben 
Høringssvar til budget 2015 - Skolebestyrelsen Hørsholm 

Skole.pdf 
1888810 

2 Åben 
Høringssvar til budget 2015 - Områdebestyrelsen i Lions 

Selvejende Børnehuse.pdf 
1888809 

2 Åben 
Høringssvar til budget 2015 - Ledergruppen i De Kommunale 

Børnehuse.pdf 
1888808 

2 Åben Høringssvar til budget 2015 - FOA Norsjælland.pdf 1888807 
2 Åben Høringssvar til budget 2015 - DLF.pdf 1888806 
2 Åben Høringssvar til budget 2015 - BUPL Norsjælland.pdf 1888805 
5 Åben KL spørgeskema folkeskole dec2014, fordelinger.pdf 1884195 
5 Åben Hovedkonklusioner KL spørgeskema folkeskole dec2014.pdf 1884198 
6 Åben Pædagogisk tilsyn - tilsynskoncept aug. 2014.pdf 1820951 
6 Åben Sammenfatning efter tilsyn 2014 1882624 
10 Åben Belægningsoversigt 2015 - december 2014.xls 1882676 
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Pernille Schnoor (A) 
Formand 

______________________________________________  

Anders Vestergaard (C) 
Medlem 

______________________________________________  

Annette Wiencken (V) 
Medlem 

______________________________________________  

Esben Dyekjær (V) 
Medlem 

______________________________________________  

Otto B. Christiansen (C) 
Medlem 

______________________________________________  

 

 

Børne- og Skoleudvalgets møde 16-12-2014 


