
 

Børne- og Skoleudvalget 

 
Referat fra ordinært møde 

Usserød Skole 

 
Tirsdag 21.04.2015 kl. 16:00 

 
Følgende sager behandles på mødet                                                                     Side 

 

Opfølgning på kvalitetsrapport 2 
Fremtidens daginstitutioner 4 
Eliteidrætsklasse 6 
Forslag til bevægelsesprojekt 8 
Aktuel kapacitet og belægningsoversigt i kommunens dagtilbud April 2015 9 
Meddelelser 11 
Bilagsoversigt 12 
 

 
Fraværende 

 
Bemærkninger til dagsorden 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Børne- og Skoleudvalget Tirsdag den 21-04-2015   Side 2 

 

Børne- og Skoleudvalget 
 

Punkt:  1 
Acadre sagsnr.:   14/23911 
Journalnr.:   17.01.00G01 
Sagsforløb:  BSU - Åben sag  
Mødedato:  21.04.2015 
Sagsansvarlig enhed:   Politik og Borgerservice 
Sagsbehandler:  Anne Grosen 
 

Opfølgning på kvalitetsrapport 

 
Baggrund 
Børne- og Skoleudvalget godkendte på sit møde den 23. marts 2015 den samlede 

kvalitetsrapport for Hørsholm Kommune for skoleåret 2013/2014. Som opfølgning på 

kvalitetsrapporten ønsker Børne- og Skoleudvalget en mundtlig orientering om opfølgende 

initiativer. Dette sker i henhold til Folkeskoleloven § 40a stk.2. 

 

Forslag 
Administrationen anbefaler, at Børne- og Skoleudvalget tager den mundtlige orientering til 

efterretning. 

 

Sagsfremstilling 
Kvalitetsrapporten for 2013/2014 viser generelt et højt fagligt niveau i folkeskolerne i 

Hørsholm Kommune. Enkelte klasser på Usserød Skole har imidlertid ikke opnået de 

forventede resultater i dansk og matematik i sammenligning med tilsvarende klasser på de 

øvrige folkeskoler. Derfor har ledelsen igangsat nogle opfølgende initiativer i de 

pågældende fag. 

  

Børne- og Skoleudvalget følger udviklingen i resultater for de fire folkeskoler gennem 

afrapporteringen i den lovgivningsbestemte kvalitetsrapport. Næste afrapportering kommer 

i 2016 på baggrund af skoleåret 2014/2015.  

  

Derefter udarbejdes en kvalitetsrapport for skoleåret 2015/2016, hvorefter 

kvalitetsrapporten vil blive udarbejdet hvert andet år jf. bekendtgørelse om kvalitetsrapport 

(BEK nr 698 af 23/06/2014). 

 

Sagens tidligere behandling 
Der henvises til tidligere behandling af kvalitetsrapporten 2013/2014: 

Kommunalbestyrelsen, 23. marts 2015, punkt 13 

Økonomiudvalget, 11. marts 2015, punkt 20 

Børne- og Skoleudvalget, 24. februar 2015, punkt 2 

 

 

Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 21-04-2015 
Børne- og Skoleudvalget tog orienteringen til efterretning. 
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Børne- og Skoleudvalget 
 

Punkt:  2 
Acadre sagsnr.:   14/16310 
Journalnr.:   28.00.00A00 
Sagsforløb:  BSU - Åben sag  
Mødedato:  21.04.2015 
Sagsansvarlig enhed:   Politik og Borgerservice 
Sagsbehandler:  Annemari Fagerlund Arendal 
 

Fremtidens daginstitutioner 

 
Baggrund 
Hørsholm Kommune ønsker at sætte fokus på den kvalitet, der skal kendetegne 

daginstitutionerne i fremtiden. Hørsholm Kommune ønsker yderligere at sætte fokus på de 

tiltag, der bedst understøtter kommunen som en attraktiv bosætningskommune for 

børnefamilier.  

 

Forslag 
Administrationen anbefaler, at Børne- og Skoleudvalget: 

 drøfter og forholder sig til det skriftlige materiale 

 giver administrationen tilbagemeldinger, der kan indgå i det 

videre arbejde med at udvikle kvaliteten på kort og lang sigt 

 beslutter, at det skriftlige materiale udgør grundlaget for det 

videre arbejde med kvalitet i Fremtidens daginstitutioner  

 

Sagsfremstilling 
I august 2014 besluttede Børne- og Skoleudvalget derfor at igangsætte en proces omkring, 

hvad der skal til for at øge kvaliteten i daginstitutionerne og dermed være med til at skabe 

Fremtidens daginstitutioner i Hørsholm Kommune. 

  

Administrationen har i den mellemliggende periode arbejdet hermed og fremlægger med 

denne sag et bud på, hvad der skal til for at øge kvaliteten i daginstitutionerne. 

  

I de senere år er der kommet øget fokus på børns læring, trivsel og udvikling og på 

fælleskaber og inklusion af alle børn. Samtidig viser forskning, at den pædagogiske kvalitet 

i daginstitutioner og den tidlige indsats har stor betydning for børns læring, trivsel og 

udvikling både på kort og lang sigt. 

  

Det stiller nye krav til den pædagogiske kvalitet og praksis i daginstitutionerne – også i 

Hørsholm Kommune. 

  

Afsættet for arbejdet er, at der allerede er kvalitet i daginstitutionerne, og at der er tale om 

at styrke denne kvalitet, sådan at de mindste børn i kommunen også fremadrettet får de 

bedste vilkår for at lære, udvikle sig og trives.     
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Hovedfokus i det skriftlige materiale (bilag) er derfor på de elementer, som vurderes at 

være vigtige for det videre arbejde med at udvikle kvalitet i Hørsholm Kommunes 

daginstitutioner. I det skriftlige materiale peges på fem temaer, som vil kunne være med til 

at øge kvaliteten.  

  

De fem temaer er:  

•        Vidensbaseret pædagogisk praksis 

•        Kompetenceniveau 

•        Barn pr. voksen 

•        Udvidet forældreinddragelse 

•        Samspil mellem fysiske rammer og pædagogisk praksis  

  

Det skriftlige materiale er udarbejdet af administrationen på baggrund af dialog med 

relevante interessenter (ledere, medarbejdere og borgere/forældre) samt nyere forskning 

og viden om pædagogisk kvalitet, organisering og fysiske rammer på dagtilbudsområdet.   

  

Videre proces   

Administrationen lægger op til, at Børne- og Skoleudvalget på udvalgsmøder i maj og juni 

vil få forelagt mere konkrete kvalitetsmodeller og økonomiske beregninger, der kan 

omsætte det skriftlige materiale til ny praksis i daginstitutionerne, således at Børne- og 

Skoleudvalget i løbet af de kommende måneder kan beslutte et ambitionsniveau, som kan 

indgå i budgetforhandlingerne for 2016-2019.  

  

Derudover lægger administrationen op, at der i løbet af foråret planlægges og afholdes 

besøg i udvalgte daginstitutioner for Børne- og Skoleudvalget med fokus på de fem temaer, 

samt afholdes et fælles møde for forældrebestyrelser og Børne- og Skoleudvalget med 

henblik på dialog om, hvordan daginstitutionerne kan bidrage til at omsætte det skriftlige 

materiale om Fremtidens daginstitutioner i deres praksis. 

 

Sagens tidligere behandling 
Børne- og Skoleudvalget den 19. august 2014 (punkt 5).   

 

Bilag 
-    Bilag 1: Heckman 

-    Baggrundsnotat for Fremtidens daginstitutioner  

 

 

Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 21-04-2015 
Børne- og Skoleudvalget besluttede, at det skriftlige materiale udgør grundlaget for det 

videre arbejde. 

  

Børne- og Skoleudvalget besluttede, at administrationen udarbejder en vurdering af de 

konkrete udfordringer i daginstitutionerne i Hørsholm, som kan indgå i de kommende 

drøftelser i Børne- og Skoleudvalget om Fremtidens daginstitutioner. 
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Børne- og Skoleudvalget 
 

Punkt:  3 
Acadre sagsnr.:   14/19251 
Journalnr.:   17.00.00A00 
Sagsforløb:  Børne- og Skoleudvalget - Åben sag  
Mødedato:  21.04.2015 
Sagsansvarlig enhed:   Politik og Borgerservice 
Sagsbehandler:  Line Rovelt 
 

Eliteidrætsklasse 

 
Baggrund 
Skolereformen har gjort det muligt at oprette særlige eliteklasser i idræt i 7. til 9. klasse, 

så undervisningen tilrettelægges, så den understøtter elevernes talent og giver dem de 

bedste rammer til at kunne træne. 

 

Forslag 
Administrationen anbefaler:  

 at Børne- og Skoleudvalget drøfter muligheden for at etablere 

eliteidrætsklasse i Hørsholm Kommune. 

 at Børne- og Skoleudvalget tager stilling til, om eliteidrætsklasser 
skal indgå som et budgetønske i budgetprocessen for 2016-2019. 

 

Sagsfremstilling 
Med indførelsen af den nationale skolereform er der givet mulighed for at etablere 

eliteklasser i idræt. På den baggrund har administrationen undersøgt mulighederne samt 

afdækket, hvad der skal til for at etablere eliteidrætsklasser i Hørsholm Kommune. 

  

Administrationen har indhentet erfaringer fra henholdsvis Helsingør og Københavns 

Kommune, som begge har flerårige erfaringer med at arbejde med eliteidrætsklasser. Der 

har ligeledes været afholdt møder med interesserede forældre, som har henvendt sig til 

administrationen og fortalt om deres ønsker og ideer i forhold til at oprette klasserne. 

  

Erfaringerne fra de to kommuner viser: 

 At det tager et år at starte op 

 At en eliteidrætsklasse typisk vil kunne tilbyde 3–4 sportsgrene 

 At tilbuddet skal være helt i top, hvad angår trænerkapacitet 

 At tilbuddet vil bidrage til at hæve det samlede idrætsniveau i 

kommunen 

 At der skal være en koordinator/afdelingsleder, som har opgaven 

med at etablere og stå for styringen af klasserne 

 At det er vigtigt at ansætte en koordinator i kommunen til at 

varetage alle aftaler med diverse trænere, udvælge idrætsgrene, 
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indgå klubsamarbejder, håndtere optagelsesprocedurer for 

eleverne mm. I Helsingør er der en ansat på kommuneniveau, på 

folkeskolen i København er det en afdelingsleder, som er ansat til 

denne opgave. 

 

Økonomi/personale 
Beregninger fra henholdsvis Helsingør og Københavns kommuner viser, at det koster 4–4,5 

mio. kr. at oprette ét spor på en skole, dvs. tre klasser (én 7., én 8., én 9. klasse). 

Udgiften i Hørsholm Kommune for 3 almene udskolingsklasser er 2,24 mio. kr. Oprettelse 

af eliteidrætsklasser i udskolingen vil således indebære en merudgift på ca. 2 mio. kr.   

 

 

Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 21-04-2015 
Børne- og Skoleudvalget besluttede, at eliteidrætsklasser ikke skal indgå i budgetprocessen 

samt, at administrationen ikke skal arbejde videre med eliteidrætsklasser.  
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Børne- og Skoleudvalget 
 

Punkt:  4 
Acadre sagsnr.:   15/6579 
Journalnr.:   17.00.00P20 
Sagsforløb:  Børne- og Skoleudvalget - Åben sag  
Mødedato:  21.04.2015 
Sagsansvarlig enhed:   Politik og Borgerservice 
Sagsbehandler:  Line Rovelt 
 

Forslag til bevægelsesprojekt 

 
Baggrund 
Administrationen har modtaget et forslag om at igangsætte et projekt, hvor eleverne i 

Hørsholm Kommune klassevis konkurrerer med hinanden om, hvem der motionerer mest. 

 

Forslag 
Administrationen anbefaler: 

 At Børne- og Skoleudvalget drøfter forslaget  

 At Børne- og Skoleudvalget beslutter om administrationen skal 

arbejde videre med projektet 

 

Sagsfremstilling 
Formålet med projektet er at få eleverne til at bevæge sig mere. De elever, som deltager, 

vil få installeret en træningsapp på deres mobiltelefoner, som kan dokumentere hver deres 

træningsindsats. Oplysningerne vil blive opsamlet klassevis, og konkurrencen vil være 

mellem kommunens folkeskoleklasser.  

  

Forud for projektet skal det undersøges, hvordan det kan indpasses i skolernes 

planlægning, om det er muligt at stille krav om, at alle elever deltager med egen mobil 

(smartphone) eller om det skal gøres frivilligt, præcisering af aldersgruppe og vilkår for 

tilmelding, afklaring af økonomi samt de tekniske muligheder i den konkret foreslåede app. 

 

 

Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 21-04-2015 
Børne- og Skoleudvalget besluttede, at administrationen arbejder videre med projektet.  
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Børne- og Skoleudvalget 
 

Punkt:  5 
Acadre sagsnr.:   15/6217 
Journalnr.:   28.00.00A00 
Sagsforløb:  BSU - Åben sag  
Mødedato:  21.04.2015 
Sagsansvarlig enhed:   Politik og Borgerservice 
Sagsbehandler:  Annemari Fagerlund Arendal 
 

Aktuel kapacitet og belægningsoversigt i 

kommunens dagtilbud April 2015 

 
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 til efterfølgende 2 måneder men uden nye visiteringer eller udmeldelser. Det vil 

fremgå af oversigten, hvor langt administrationen 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. Merindskrivningen er anført med positivt tal, mindreindskrivningen – dvs. 

ledig kapacitet – er anført med negativt tal.  

  

I samtlige oversigter er de private institutioner medtaget med den aktuelle belægning, og 

mht. normering er angivet 2 tal – dels normering 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 til disse 

institutioner og derfor kun har kendskab til de aktuelle forhold på baggrund af senest 

fremsendte opgørelse.  
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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 - April 

 

 

Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 21-04-2015 
Børne- og Skoleudvalget tog orienteringen til efterretning. 

 

Fraværende: 
Annette Wiencken (V) 
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Børne- og Skoleudvalget 
 

Punkt:  6 
Acadre sagsnr.:   

 Journalnr.:   
 Sagsforløb:  BSU - Åben sag  

Mødedato:  21.04.2015 
Sagsansvarlig enhed:   Politik og Borgerservice 
Sagsbehandler:  Anja Sahan 
 

Meddelelser 

 
 

Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 21-04-2015 
Hanna Bohn Vinkel orienterede om Projekt Unge Penge, som sker i et samarbejde med 

Center for Kultur og Fritid. 

  

Hanna Bohn Vinkel orienterede om et kommende møde om status på skolereformen 

planlagt til 19. maj 2015 efter Børne- og Skoleudvalgets møde. 

 

Fraværende: 
Annette Wiencken (V) 
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Bilagsoversigt 
 
Pkt. nr.  Tilgang  Titel  Refnr.  
2 Åben Bilag 1: Heckman 1952626 
2 Åben Baggrundsnotat for Fremtidens daginstitutioner 1952711 
5 Åben Belægningsoversigt 2015 - April 1948316 
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Pernille Schnoor (A) 
Formand 

______________________________________________  

Anders Vestergaard (C) 
Medlem 

______________________________________________  

Annette Wiencken (V) 
Medlem 

______________________________________________  

Esben Dyekjær (C)  
Medlem 

______________________________________________  

Otto B. Christiansen (C) 
Medlem 

______________________________________________  

 

 

Børne- og Skoleudvalgets møde 21-04-2015 


