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Børne- og Skoleudvalget 
 

Punkt:  1 
Acadre sagsnr.:   14/20410 
Journalnr.:   00.32.00S00 
Sagsforløb:  BSU - Åben sag  
Mødedato:  19.05.2015 
Sagsansvarlig enhed:   Politik og Borgerservice 
Sagsbehandler:  Mette Bygballe 
 

Revisionsberetning om revision af de sociale, 

beskæftigelses- og sundhedsmæssige områder 

vedrørende årsregnskabet 2014 

 
Baggrund 
Pwc (PricewaterhouseCoopers) har afgivet revisionsberetning om revision af de sociale, 

beskæftigelses- og sundhedsmæssige områder vedrørende årsregnskabet 2014. Revisionen 

har påtegnet beretningen uden forbehold. 

 

Forslag 
Administrationen foreslår, at Børne- og Skoleudvalget anbefaler Økonomiudvalget at 

indstille til Kommunalbestyrelsen at tage revisionsberetningen til efterretning. 

 

Sagsfremstilling 
På baggrund af de samlede resultater af revisionen for 2014 af de sociale, beskæftigelses- 

og sundhedsmæssige områder er det revisionens vurdering, at sagsbehandlingen og den 

daglige administration af disse områder i Hørsholm Kommune som helhed har været 

varetaget på en hensigtsmæssig og betryggende måde og som helhed lever op til 

lovgivningens og ministeriernes bestemmelser og vejledninger i regnskabsåret 2014.  

  

En undtagelse herfra er dog det øvrige specialiserede børneområde. På grundlag af de 

konstaterede forhold har revisionen udover anbefalinger afgivet revisionsbemærkning, som 

Kommunalbestyrelsen skal træffe afgørelse om vedrørende: 

  

 Det øvrige specialiserede børn og unge område – særligt dyre 

enkeltsager, jf. Servicelovens §§ 50, 52 og 176 

  

  

På baggrund af de samlede resultater af gennemgangen er det revisionens vurdering, at 

området ikke fuldt ud er varetaget hensigtsmæssigt og efter gældende regelsæt. 

  

Administrationen har iværksat tiltag til sikring af, at sagerne følges op. 
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Herudover indarbejder administrationen revisionens anbefalinger og indgåede aftaler 

respekteres ligesom tidligere som et bidrag til, at tilbagevendende problemer kan løses og 

nye forebygges. 

  

  

Beretningen består af bilag 2-4: 

  

o bilag 2: Redegørelse til ressortministerierne om revisionen 

af de sociale, beskæftigelses- og sundhedsmæssige 

områder, der er omfattet af ordninger om refusion eller 

tilskud fra Staten vedrørende regnskabsåret 2014 

o bilag 3: Oversigt over konstaterede fejl og mangler på 

Beskæftigelsesministeriets og Ministeriet for Børn, 

Ligestilling, Integration og Sociale Forholds områder – 

regnskabsåret 2014 

o bilag 4: Temarevision 2014 – Virksomhedspraktik og 
løntilskud  

  

Det skal bemærkes, at afsnit 4.8 "Indsats mod socialt snyd" i bilag 2 ikke er færdiggjort af 

revisionen endnu. 

  

Udkast til revisionsberetning 2014 drøftes på møde med revisionen og Center for Økonomi 

og Personale, Team Økonomi den 21. maj. 

  

Administrationen foreslår, at Børne- og Skoleudvalget anbefaler Økonomiudvalget at 

indstille til Kommunalbestyrelsen at tage revisionsberetningen til efterretning. 

  

Dette dagsordenspunkt indgår i det samlede dagsordenspunkt om revision af årsregnskab 

2014, som behandles i Økonomiudvalget den 11. juni 2015 og i Kommunalbestyrelsen den 

22. juni 2015. 

 

Bilag 
-    Bilag 2-4 UDKAST til revisionsberetning af 23. maj 2015 vedrørende årsregnskabet 

2014 

 

 

Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 19-05-2015 
Børne- og Skoleudvalget tiltrådte indstillingen. 

 

Fraværende: 
Pernille Schnoor (A) 
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Børne- og Skoleudvalget 
 

Punkt:  2 
Acadre sagsnr.:   15/6972 
Journalnr.:   00.01.00A00 
Sagsforløb:  BSU - Åben sag  
Mødedato:  19.05.2015 
Sagsansvarlig enhed:   Politik og Borgerservice 
Sagsbehandler:  Marianne Caglayan 
 

Budgetopfølgning 2, 2015 på Børne- og 

skoleudvalgets område 

 
Baggrund 
Administrationen har udarbejdet budgetopfølgning 2 på Børne- og skoleudvalgets område. 

Budgetopfølgningen indebærer forslag til budgetkorrektioner samt en orientering om 

økonomisk status.  

  

Den samlede korrektion på driften for Børne- og skoleudvalget i 2015 er -917.400 kr.  På 

anlæg er budgetkorrektionen i 2015 budgetneutrale omprioriteringer indenfor udvalget.  

 

Forslag 
Administrationen foreslår, at Børne- og skoleudvalget:  

  

·         Anbefaler Økonomiudvalget, at driftsbudgettet reduceres med -917.400 kr. i 

2015 og -1.450.200 i 2016 og frem. 

·         Anbefaler Økonomiudvalget, at den budgetneutrale bevillingsændring af 

anlægsbudgettet i 2015 omplaceres. 

·         Anbefaler Økonomiudvalget, at de angivne anlægsprojekter omprioriteres og 

disses rådighedsbeløb frigives.  

·         Tager den økonomiske status på udvalgets område til efterretning. 

 

Sagsfremstilling 
Administrationen gennemfører 4 budgetopfølgninger i løbet af 2015, heraf behandles 

budgetopfølgning 2 og 3 i fagudvalgene. Formålet er at orientere om status på økonomien 

samt foretage budgetkorrektioner. 

  

Økonomisk status 

Administrationen giver under dette punkt en overordnet status på Børne- og skoleudvalgets 

økonomi per 31.03.15. Tabel 1 og 2 nedenfor viser budget og forventet regnskab fordelt på 

politikområder og på drift og anlæg. 

  

Tabel 1: Drift, budget og forventet regnskab  
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Tabel 2: Anlæg, budget og forventet regnskab  

 
  

Administrationen forventer at driftsregnskabet for 2015 vil svare til korrigeret budget 

eksklusiv overførsler. 

Hvad angår anlæg, forventer administrationen et merforbrug af budget inklusiv overførsler. 

  

Budgetkorrektioner 

Administrationen har gennemgået forbruget i 2015 opgjort per 31.03.15 med henblik på at 

konkretisere allerede kendte afvigelser mellem budget 2015 og forbruget. De fleste 

korrektioner har effekt i overslagsårene og vil blive indarbejdet i budget 2016-2019.  

  

De samlede korrektioner udgør -917.400 kr. i 2015 og -1.450.200 kr. i overslagsårene. De 

væsentligste korrektioner er gennemgået nedenfor. 

  

De væsentligste korrektioner på driften er: 

  

 Budgetmæssige konsekvenser af ny overenskomst, som har 

resulteret i lavere lønstigninger end KL forventede i forbindelse 

med budgetlægning 2015-2018. 

 Harmonisering af rengøringsbudgetterne på tværs i 

organisationen. Budgetterne er genberegnet efter ny opgørelse 

fra rengøringsfirmaet. Samtidig er der foretaget nedskrivning af 

budgettet til toiletrengøring på skolerne. Der er tale om billigere 
tilbud fra rengøringsfirmaet til samme ydelse. 
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Korrektion på anlæg er: 

  

 Budgetneutral bevillingsændring til etablering af modtagerkøkken 

i ÅFC. Midlerne omplaceres fra kvalitetsfondsmidlerne. 

 

Kommunikation 
Intet at tilføje. 

 

Sagens tidligere behandling 
Sagen er ikke tidligere behandlet. Efter behandling i de stående udvalg 

samles bidragene vedrørende budgetkorrektioner til en samlet fremstilling i 
Økonomiudvalget. 
 

Bilag 
-    Bilag 1 Budgetændringer Budgetopfølgning 2 2015, BSU.pdf 

 

 

Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 19-05-2015 
Børne- og Skoleudvalget tiltrådte punkt 1-3 og tog punkt 4 til efterretning. 

 

Fraværende: 
Pernille Schnoor (A) 
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Børne- og Skoleudvalget 
 

Punkt:  3 
Acadre sagsnr.:   14/16310 
Journalnr.:   28.00.00A00 
Sagsforløb:  BSU - Åben sag  
Mødedato:  19.05.2015 
Sagsansvarlig enhed:   Politik og Borgerservice 
Sagsbehandler:  Annemari Fagerlund Arendal 
 

Fremtidens daginstitutioner 

 
Baggrund 
Administrationen har på Børne- og Skoleudvalgsmødet i april 2015 fremlagt et skriftligt 

materiale indeholdende fem temaer, der alle er afgørende for kvaliteten i daginstitutioner.  

  

Administration har undersøgt den nuværende kvalitet i daginstitutionerne i Hørsholm og 

fremlægger en opsummering og vurdering herpå med udgangspunkt i de fem temaer fra 

materialet om Fremtidens daginstitutioner. 

Ligeledes orienterer administrationen Børne- og Skoleudvalget om den videre proces i 

arbejdet med Fremtidens daginstitutioner.  

 

Forslag 
Administrationen anbefaler at Børne- og Skoleudvalget:  

 drøfter den nuværende kvalitet i Hørsholm daginstitutioner med 

udgangspunkt i fem temaer 

 orienterer sig om den videre proces i Fremtidens daginstitutioner 

 giver administration tilbagemeldinger, der kan indgå i det videre 
arbejde med at udvikle kvaliteten på kort og lang sigt  

 

Sagsfremstilling 
På baggrund af administrationens fremsatte skriftlige materiale om Fremtidens 

daginstitutioner har Børne- og Skoleudvalget bedt administrationen om, at undersøge 

hvordan den eksisterende kvalitet i Hørsholm Kommunes daginstitutioner er.  

  

Administrationen har med input fra daginstitutioner samt resultaterne af de pædagogiske 

tilsyn sammenfattet et overblik og en vurdering af den nuværende kvalitet i Hørsholm, med 

udgangspunkt i de fem temaer fra Fremtidens daginstitutioner.  

  

Yderligere har administrationen planlagt en besøgsdag i udvalgte daginstitutioner for 

Børne- og Skoleudvalget med fokus på de fem temaer, samt et fællesmøde for 

forældrebestyrelser og Børne- og Skoleudvalget. Formålet med disse aktiviteter er at 

inspirere Børne- og Skoleudvalget samt skabe dialog om, hvordan daginstitutionerne kan 

bidrage til at omsætte det skriftlige materiale om Fremtidens daginstitutioner i deres 

praksis.   
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Ovenstående aktiviteter og tiltag er en del af processen der skal bidrage til, at Børne- og 

Skoleudvalget de kommende måneder kan beslutte et ambitionsniveau, som kan indgå i 

budgetforhandlingerne for 2016-2019.  

 

Sagens tidligere behandling 
Sagen har tidligere været i behandling på Børne- og Skoleudvalgsmøde den 21. april 2015 

(punkt 2). 

 

 

Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 19-05-2015 
Børne- og Skoleudvalget drøftede punktet og besluttede, at administrationen udarbejder 

scenarier inkl. forventede udgifter på kort og længere sigt.  

 

Fraværende: 
Pernille Schnoor (A) 
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Børne- og Skoleudvalget 
 

Punkt:  4 
Acadre sagsnr.:   15/1023 
Journalnr.:   28.00.00Ø34 
Sagsforløb:  BSU - Åben sag  
Mødedato:  19.05.2015 
Sagsansvarlig enhed:   Politik og Borgerservice 
Sagsbehandler:  Annemari Fagerlund Arendal 
 

Puljeansøgning til mere pædagogisk personale i 

dagtilbud 

 
Baggrund 
I januar 2015 besluttede Børne- og Skoleudvalget, at Hørsholm Kommune skulle søge om 

midler i puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud.  

Puljen er etableret i forbindelse med aftale om finanslov for 2015 mellem regeringen, 

Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten. Der er afsat 250 mio. kr. årligt svarende til 1 

milliard kr. i perioden i 2015-2018 til løft af dagtilbudsområdet i form af mere pædagogisk 

uddannet personale.  

  

Administrationen har nu fået tilsagn om modtagelse af 920.000 kr. i perioden 2015-2016, 

og der skal derfor træffes beslutning om, hvordan midlerne skal udmøntes.  

 

Forslag 
Administrationen anbefaler, at Børne- og Skoleudvalget træffer beslutning om, hvorvidt 

midlerne til mere pædagogisk uddannet personale skal udmøntes på hele 0-6 års området, 

0-2 års området eller 3-6 års området.  

Det er administrationens anbefaling at midlerne udmøntes på 0-2 års området. 

 

Sagsfremstilling 
Dagtilbud af høj kvalitet har stor betydning for, hvordan børn klarer sig senere hen i livet. 

Det øgede omfang af pædagogisk uddannet personale vil medvirke til at øge kvaliteten på 

dagtilbudsområdet, hvilket vil bidrage til yderligere understøttelse af børns trivsel, udvikling 

og læring.  

   

I administrationens arbejde med Fremtidens daginstitutioner er det tydeligt, at en tidlig 

indsats i børns liv gør en stor forskel i forhold til, hvordan børn klarer sig i skolen, senere i 

livet og på arbejdsmarkedet. Fremtidens daginstitutioner peger ligeledes på, at især små 

børns udvikling, læring og trivsel næres af autentisk nærvær med engagerede voksne. Især 

uddannede medarbejdere er bedre til at omsætte faglig teori til konkret praksis, og de er 

dermed mere stimulerende og støttende i forhold til barnets udvikling, trivsel og læring.    

  

Administrationen anbefaler, at midlerne anvendes på 0-2 års området.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Børne- og Skoleudvalget Tirsdag den 19-05-2015   Side 10 

 

Sagens tidligere behandling 
Punktet har tidligere været i behandling på Børne- og Skoleudvalgsmøde d. 27.1.2015 

(punkt 7).  

 

 

Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 19-05-2015 
Børne- og Skoleudvalget besluttede at udmønte midlerne på 0-2 års området. 

 

Fraværende: 
Pernille Schnoor (A) 
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Børne- og Skoleudvalget 
 

Punkt:  5 
Acadre sagsnr.:   15/5926 
Journalnr.:   17.03.00G01 
Sagsforløb:  BSU - Åben sag  
Mødedato:  19.05.2015 
Sagsansvarlig enhed:   Politik og Borgerservice 
Sagsbehandler:  Anne Grosen 
 

Dispensation af timetal 

 
Baggrund 
Som følge af skolereformen skal alle elever gå længere tid i skole, det gælder også elever i 

kommunens specialundervisningstilbud. Det er dog muligt at reducere 

undervisningstimetallet i konkrete klasser. 

 

Forslag 
Administrationen indstiller, at Børne- og Skoleudvalget godkender: 

 Ansøgning om dispensation fra en længere skoledag for A-husets 

elever. 

 Ansøgning om dispensation fra en længere skoledag for Slusens 
elever. 

 

Sagsfremstilling 
  

Dispensation fra en længere skoledag 

  

Sidste år ansøgte A-huset og Slusen Børne- og Skoleudvalget om dispensation fra det 

øgede timetal, som følger med skolereformen. For begge tilbud gælder det, at de børn, 

som er målgruppen, ikke vurderes at være i stand til at gå i skole i det fulde timetal. 

  

Efter iværksættelse af skolereformen pr. 1. august 2014 skal elever gå i skole i hhv. 30 

(indskoling), 33 (mellemtrin) og 35 timer ugentligt (udskoling). 

Ifølge folkeskoleloven er det muligt at dispensere klasser fra den understøttende 

undervisning og dermed nedsætte antallet af ugentlige timer. Dispensationen kan kun gives 

for et år ad gangen og i forhold til konkrete klasser. Det er en forudsætning, at reduktionen 

af timer sker med henblik på yderligere faglig støtte og undervisningsdifferentiering ved 

hjælp af ekstra personale i klassen (folkeskoleloven §16b) samt, at der stilles et 

fritidstilbud til rådighed i de timer fravigelsen vedrører.  

  

A-huset  

A-huset er et tilbud under Hørsholm Skole for børn med ADHD. Pt. er der 18 elever. 

Eleverne på indskolings-, mellem- og udskolingstrin er i skole fra kl. 8-14, svarende til 30 

timer ugentligt. 
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Ledelsen på Hørsholm Skole vurderer ikke, at eleverne i mellemtrinsklassen og i 

udskolingsklassen i A-huset vil være i stand til at gå i skole hhv. 3 og 5 yderligere 

undervisningstimer ugentligt. På baggrund af det forløbne år vurderes det, at skoledagen 

ikke bør overstige 6 klokketimer dagligt for A-husets målgruppe, dvs. maksimalt 30 timer 

ugentligt for alle trin.   

  

Slusen 

Dagbehandlingsinstitutionen Slusen er et skole- og dagbehandlingstilbud for børn med 

følelsesmæssige, sociale og faglige vanskeligheder i alderen 6 – 12 år. Pt. er der 11 elever. 

Samtlige elever har i indeværende skoleår haft hhv. 30 timer i første halvdel af skoleåret 

og 29 i anden halvdel af skoleåret. Hertil kommer ekstra undervisning/læringsforløb i 

forbindelse med behandlingsture, hvilket svarer til gennemsnitligt 30 timer per uge. 

  

På baggrund af det forløbne år, vurderer ledelsen i Slusen, at eleverne ikke vil være i stand 

til at have fuldt timetal og derfor ansøges der om nedsættelse af skoleugen på op til 5 

timer ugentligt, hvilket vil betyde, at eleverne har en gennemsnitlig skoleuge på 30 

klokketimer inkl. lektiecafé og behandlingsture.  

 

Bilag 
-    Ansøgning om dispensation fra længere skoledag i Slusen for skoleåret 2015-2016.pdf 

-    Ansøgning om dispensation A-huset.pdf 

-    Skolebestyrelsens anbefaling af ansøgning fra Hørsholm Skoles ledelse om dispensation 

fra en længere skoledag.pdf 

 

 

Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 19-05-2015 
Børne- og Skoleudvalget tiltrådte indstillingen. 

 

Fraværende: 
Pernille Schnoor (A) 
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Børne- og Skoleudvalget 
 

Punkt:  6 
Acadre sagsnr.:   15/6933 
Journalnr.:   28.00.00G00 
Sagsforløb:  Børne- og Skoleudvalget - Åben sag  
Mødedato:  19.05.2015 
Sagsansvarlig enhed:   Politik og Borgerservice 
Sagsbehandler:  Lene Nielsen 
 

Morgenåbning i Oasen 

 
Baggrund 
Børn, der er visiteret til det specialpædagogiske fritidstilbud Oasen, har tidligere benyttet 

morgenåbning i Ådalsparkens Fritidscenter. Efter Fritidscentret blev lukket, besluttede 

Børne- og Skoleudvalget i oktober 2014 at placere Oasen ved Hørsholm Skole. 

  

Efter flytningen er administrationen blevet opmærksom på, at forældre til børn i Oasen har 

et udækket pasningsbehov kl. 7–8 om morgenen. Oasen er et eftermiddagstilbud, og 

morgenpasning har derfor ikke været en del af tilbuddet. 

 

Forslag 
Administrationen indstiller, at Børne- og Skoleudvalget beslutter nyt serviceniveau med 

henblik på at etablere morgenåbning i Oasen. 

  

Administrationen indstiller, at Børne- og Skoleudvalget beslutter, at finansiering til 

morgenåbning i Oasen tages ved at omlægge midler fra SFO under VIS-II midler.  

 

Sagsfremstilling 
Fritidstilbuddet Oasen er målrettet børn med udviklingsforstyrrelser. Oasen har siden 1. 

januar 2012 været normeret til 12 børn fordelt i to grupper med ca. 6 børn i hver.  

  

Åbningstiden er 18,5 timer pr. uge i gennemsnit. Den daglige åbningstid er kl. 14.00-17.00 

på skoledage og kl. 7.00-17.00 på skolefridage.  

  

Tilbuddet blev oprindelig etableret i sammenhæng med Ådalsparkens Fritidscenter, og 

medarbejdergruppen var den samme i henholdsvis Oasen og Ådalsparkens Fritidscenter. 

Pasning af børn fra Oasen i morgentidsrummet blev varetaget af Ådalsparkens 

Fritidscenter, og der var ikke tildelt ressourcer til morgenåbning.  

  

SFO på Hørsholm Skole vil ikke kunne tilbyde pasning af børnene fra Oasen indenfor den 

eksisterende ressource, da børnene har behov for tæt voksenkontakt med få børn pr. 

voksen. 

  

Med henblik på at etablere morgenåbning i Oasen har administrationen udarbejdet følgende 

forslag i samarbejde med Hørsholm Skole og Oasen: 
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Morgenåbning etableres i et samarbejde med A-huset. Denne løsning giver mulighed for at 

udvide timetallet for allerede ansatte medarbejdere i A-huset samtidig med, at der er 

mulighed for, at det er voksne, børnene kender, der tager imod om morgenen.   

  

Administrationen foreslår, at ordningen træder i kraft pr. 1. juni 2015. 

 

Økonomi/personale 

Tillægsbevilling Beløb 

 
Drift 

Indeværende 

år 

Overslagsår 

1 
Overslagsår 2 

Overslagsår 

3 

Politikområde: 31 

(skole) 
Drift 38.675 66.300 66.300 66.300 

Politikområde: 31 

(skole) 
Drift -38.675 -66.300 -66.300 -66.300 

I alt   0 0 0 0 

Der er regnet med 1 time og 10 min pr dag 

   

Etablering af morgenåbning i Oasen kan finansieres ved udgiftsneutrale omplaceringer i 

driftsbudgettet – dvs. at eksisterende aktiviteter reduceres med et tilsvarende 

udgiftsniveau, som udvidelsen af åbningstiden koster. Som finansieringskilde peger 

administrationen på: Midler til støttepædagog i SFO under VIS-II midler. 

 

 

Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 19-05-2015 
Børne- og Skoleudvalget tiltrådte indstillingen.  

 

Fraværende: 
Pernille Schnoor (A) 
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Børne- og Skoleudvalget 
 

Punkt:  7 
Acadre sagsnr.:   15/7816 
Journalnr.:   54.00.00P00 
Sagsforløb:  BSU - ØU - KB - Åben sag  
Mødedato:  19.05.2015 
Sagsansvarlig enhed:   Politik og Borgerservice 
Sagsbehandler:  Ditte Marie Sørensen 
 

Fælles uddannelsesstrategi - KKR Hovedstaden 

 
Baggrund 
Som led i at styrke kommunernes fokus på uddannelsesområdet er der i regi af 

Embedsmandsudvalget for Vækst, Uddannelse og Beskæftigelse udarbejdet et udkast til en 

fælles uddannelsesstrategi for KKR Hovedstaden (bilag 1). Uddannelsesstrategien er i 

høring i alle kommunalbestyrelser i KKR Hovedstaden. 

  

Uddannelsesstrategien behandles parallelt i Social- og Seniorudvalget samt Børne- og 

Skoleudvalget og derefter i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. 

 

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

Kommunalbestyrelsen at:  

  

•        Afgive høringssvar 

 

Sagsfremstilling 
Formålet med strategien er at sikre bedre sammenhæng mellem udbuddet af nyuddannet 

arbejdskraft og kommunernes opgavemæssige udfordringer. Kompetent personale er 

afgørende for en effektiv opgavevaretagelse i kommunerne. Strategien skal derfor bidrage 

til at styrke kommunernes samlede indflydelse på udviklingen af velfærdsuddannelserne via 

fælles strategiske udviklingsmål.  

  

Strategien omhandler strategiske pejlemærker rettet med hhv.: 

•        Udbydere i form af uddannelsesinstitutionerne 

•        Aftagere i form af kommunerne selv 

•        De enkelte uddannelser – dvs. indholdsmæssige krav til de enkelte vel-

færdsuddannelser. 

  

Pejlemærkerne rettet mod uddannelsesinstitutionerne omhandler bl.a. sikring af 

sammenhæng mellem skole og praktik, samt fokus på tværfaglighed, kommunikation og 

brug af ny teknologi.  

  

Anbefalingerne rettet mod kommunerne selv vedrører især muligheden for via 

praktikforløbene at skabe de bedste rammer for de studerende og medvirke til at sikre 

sammenhæng i uddannelserne samt opfodring til at kommunerne stiller praksisviden til 

rådighed for uddannelsesinstitutionerne.  
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Endelig er der opstillet en række pejlemærker til konkretisering af udviklingsbehovet for de 

enkelte velfærdsuddannelser, som er omfattet af strategien. 

  

Administrationen har gennemgået materialet. De involverede fagcentre er alle positive over 

for den fælles uddannelsesstrategi og bakker op om indholdet. 

 

Bilag 
-    Bilag, udkast til uddannelsesstrategi.pdf 

 

 

Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 19-05-2015 
Børne- og Skoleudvalget bakker op omkring uddannelsesstrategien. 

 

Fraværende: 
Pernille Schnoor (A) 
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Børne- og Skoleudvalget 
 

Punkt:  8 
Acadre sagsnr.:   15/6227 
Journalnr.:   28.00.00A00 
Sagsforløb:  BSU - Åben sag  
Mødedato:  19.05.2015 
Sagsansvarlig enhed:   Politik og Borgerservice 
Sagsbehandler:  Pia Abildgaard-Hein 
 

Aktuel kapacitet og belægningsoversigt i 

kommunens dagtilbud 

 
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 det aktuelle år. Ind- og udmeldelser og 

annulleringer kan foretages med en udmeldelsesfrist på én måned til den 15. eller sidste i 

måneden. 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 oversigten er der anført et snit for belægningen pr. år samt for hver måned af alle 

dagtilbud i enheder og i procent. 

  

Under belægningsoversigten findes en oversigt med over-/underkapacitet. 

Merindskrivningen er her anført med positivt tal, mindreindskrivningen – dvs. ledig 

kapacitet – er anført med negativt tal.  

  

De private institutioner er medtaget med den aktuelle belægning, og mht. normering er 

den angivet med 2 tal – dels normering dels den godkendte maksimale kapacitet, som er 

anført i parentes. For de private institutioners vedkommende er tallene usikre, da ind- og 

udmeldelse sker direkte hos de private institutioner, og administrationen derfor kun har 

kendskab til de aktuelle forhold på baggrund af senest fremsendte opgørelse.  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Børne- og Skoleudvalget Tirsdag den 19-05-2015   Side 18 

 

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 - maj 

 

 

Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 19-05-2015 
Børne- og Skoleudvalget tog orienteringen til efterretning. 

 

Fraværende: 
Pernille Schnoor (A) 
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Børne- og Skoleudvalget 
 

Punkt:  9 
Acadre sagsnr.:   

 Journalnr.:   
 Sagsforløb:  BSU - Åben sag  

Mødedato:  19.05.2015 
Sagsansvarlig enhed:   Politik og Borgerservice 
Sagsbehandler:  Marianne Godtfredsen 
 

Meddelelser 

 
 

Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 19-05-2015 
Henrik Duus Rosengreen og Hanna Bohn Vinkel orienterede om indsatser i forhold til 

inklusion på hhv. dagtilbuds- og skoleområdet, herunder den kompetenceudvikling som er 

gennemført, og som kommer fremadrettet. 

  

Hanna Bohn Vinkel orienterede om brug af vikarer før og efter skolereformen.  

  

Hanna Bohn Vinkel orienterede om dialogpapir vedrørende lærernes arbejdstid.  

  

Henrik Duus Rosengreen orienterede om retningslinjer for NEM-plads, herunder bl.a. om 

søskendehensyn. 

 

Fraværende: 
Pernille Schnoor (A) 
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Bilagsoversigt 
 
Pkt. 

nr.  
Tilgang  Titel  Refnr.  

1 Åben 
Bilag 2-4 UDKAST til revisionsberetning af 23. maj 2015 

vedrørende årsregnskabet 2014 
1965428 

2 Åben Bilag 1 Budgetændringer Budgetopfølgning 2 2015, BSU.pdf 1966048 

5 Åben 
Ansøgning om dispensation fra længere skoledag i Slusen for 

skoleåret 2015-2016.pdf 
1960151 

5 Åben Ansøgning om dispensation A-huset.pdf 1946085 

5 Åben 
Skolebestyrelsens anbefaling af ansøgning fra Hørsholm Skoles 

ledelse om dispensation fra en længere skoledag.pdf 
1962946 

7 Åben Bilag, udkast til uddannelsesstrategi.pdf 1959570 
8 Åben Belægningsoversigt 2015 - maj 1960267 
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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 19-05-2015 


