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Børne- og Skoleudvalget 
 

Punkt:  1 

Acadre sagsnr.:   16/8523 

Journalnr.:   00.30.00A00 

Sagsforløb:  BSU - Åben sag  

Mødedato:  21.06.2016 

Sagsansvarlig enhed:   Politik, Udvikling og Borgerservice 

Sagsbehandler:  Lars Heinrichsen 

 

Budget 2017: Udarbejdede forslag til 

budgetreduktioner og budgetønsker på Børne- og 

Skoleudvalgets område  

 
Baggrund 
Som led i den politiske tids- og arbejdsplan for budget 2017-2020 skal fagudvalgene på 

møderne i juni godkende de af administrationen endelige udarbejdede forslag til 

budgetreduktioner og budgetønsker og videresende samtlige forslag til 

Økonomiudvalgsmødet d. 30. juni.  

  

På Børne- og Skoleudvalgets område skal der udarbejdes forslag til budgetreduktioner for 

minimum 5,0 mio. kr. Det samlede katalog over forslag til budgetreduktioner udgør aktuelt 

i alt 6,7 mio. kr. i 2017. 

 

Forslag 
Administrationen foreslår, at Børne- og Skoleudvalget: 

  

·         Drøfter og godkender de endelige udarbejdede forslag til 

budgetreduktioner og budgetønsker på udvalgets område 

·         Videresender samtlige forslag til koordinering i 

Økonomiudvalgsmødet d. 30. juni 

 

Sagsfremstilling 
På udvalgsmødet den 11. feb. 2016 besluttede Økonomiudvalget, at der skal udarbejdes 

forslag til budgetreduktioner på 15 mio. kr. i hele kommunen. 

Børne- og Skoleudvalgets andel heraf udgør 5,0 mio. kr. Børne- og Skoleudvalget 

besluttede på udvalgsmødet den 24. maj. 2016 hvilke endelige forslag til 

budgetreduktioner og budgetønsker, som administrationen skal udarbejde til præsentation 

på udvalgets møde i juni. 

  

Budgetreduktioner 

Det samlede katalog over forslag til budgetreduktioner udgør aktuelt i alt 6,7 mio. kr. i 

2017 på Børne- og Skoleudvalgets område. 

  

  

  

Budgetønsker 
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På Børne- og Skoleudvalgets område er der udarbejdet driftsønsker for 

1,3 mio. kr.   

  

Se bilag A for en oversigt over forslag til budgetreduktioner og budgetønsker. Se bilag B for 

en uddybende beskrivelse af budgetforslagene. 

  

  

Den videre proces 

På udvalgsmødet drøfter og godkender Børne- og Skoleudvalget de endelige udarbejdede 

forslag til budgetreduktioner og budgetønsker. Efter endelige godkendelse i udvalget, 

videresendes samtlige forslag til koordinering i Økonomiudvalgsmødet d. 30. juni. De 

endelige forslag vil indgå i materialet til augustkonferencen d. 26.-27. august 2016. 

 

Økonomi/personale 
Udarbejdelse af forslag til budgetreduktioner og budgetønsker indgår som en del af 

arbejdet med budgetlægningen vedrørende budget 2017-2020.  

 

Bilag 
-    Bilag A Samlet oversigt BSU, junimøde, budget 2017-2020 

-    Bilag B Budgetforslag for BSU, junimøde, budget 2017-2020 

 

 

Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 21-06-2016 
Børne- og Skoleudvalget drøftede og godkendte de endelige udarbejdede forslag til 

budgetreduktioner og budgetønsker på udvalgets område. Børne- og Skoleudvalget 

besluttede at videresende samtlige forslag til koordinering i Økonomiudvalgets møde 30. 

juni 2016, med følgende justeringer. 

  

Budgetreduktioner: 

BSU 3: Tilskud til privat pasning alene til vuggestuebørn 

Det præciseres i overskriften og i teksten, at det er aldersgruppen 0-3 år, som 

budgetnotatet handler om. 

Godkendt. 
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Børne- og Skoleudvalget 
 

Punkt:  2 

Acadre sagsnr.:   16/9022 

Journalnr.:   17.21.01P21 

Sagsforløb:  Børne- og Skoleudvalget - Åben sag  

Mødedato:  21.06.2016 

Sagsansvarlig enhed:   Politik, Udvikling og Borgerservice 

Sagsbehandler:  Janie Linius 

 

Befordring flersprogede børn og unge 

 
Baggrund 
Som led i den nye praksis ”Fælles børn – fælles ansvar”, hvor der fra skoleåret 2016/2017 

er besluttet en praksis, hvor flersprogede elever starter direkte i deres respektive 

folkeskole, fremlægges med dette dagsordenspunkt et forslag om at omlægge befordringen 

for de flersprogede børn og unge i kommunen. 

 

Forslag 
Administrationen indstiller, at Børne- og Skoleudvalget godkender den ændrede praksis for 

befordring af flersprogede børn og unge fra skoleåret 2016/2017. 

 

Sagsfremstilling 
Med den tidligere ordning, hvor flersprogede elever var samlet i modtageklasser på 

Rungsted Skole, var kommunen forpligtet til at tilbyde befordring til disse elever, og i flere 

tilfælde har valget af befordring været taxa. Denne praksis foreslås omlagt og harmoniseret 

med den befordring andre elever med befordringsret får. 

  

Reglerne på området siger, at børn, der er henvist til en anden skole end distriktsskolen, 

skal have tilbudt befordring ud fra afstandskriterier og trafikfarlig vej (LBK nr. 1534 af 

11/12/2015) og Bekendtgørelsen om befordring af elever i folkeskolen (BEK nr. 688 af 

20/06/2014). 

  

Med den nye praksis vil de fleste flersprogede elever gå på deres respektive distriktsskole 

og færre flersprogede vil have krav på befordring, fordi afstanden fra bopælen til skolen er 

under afstandskriteriet. I nogle tilfælde vil flersprogede børn og unge dog ud fra en 

pædagogisk og administrativ vurdering, få tilbudt en anden skole end distriktsskolen. Disse 

elever har ret til befordring ud fra principper om afstand og trafikfarlig vej, på lige fod med 

alle andre elever i folkeskolen som beskrevet ovenfor. 

  

Hvordan foregår befordringen? 

Administrationen foreslår, at der foretages en administrativ vurdering i forhold til valg af 

konkret befordring fx rejsekort til offentlig transport eller kommunens øvrige 

transportordninger. 

 

Økonomi/personale 
I indeværende skoleår har Hørsholm Kommune haft udgifter på 119.414 kr. ind til 1. juni 

2016. Dette beløb forventes at falde, da færre elever vil have krav på befordring. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Børne- og Skoleudvalget Tirsdag den 21-06-2016   Side 5 

 

 

Kommunikation 
Der vil blive sendt breve ud til de flersprogede børn og unge, hvis ret til befordring ændres 

i forbindelse med, at de udfases fra modtageklassen til en anden skole fra skoleåret 

2016/2017. Derudover formidles generelt til flersprogede familier om befordring og 

reglerne om afstand og trafikfarlig vej. 

 

 

Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 21-06-2016 
Børne- og Skoleudvalget godkendte ændret praksis for befordring af flersprogede børn og 

unge fra skoleåret 2016/2017. 
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Børne- og Skoleudvalget 
 

Punkt:  3 

Acadre sagsnr.:   16/8519 

Journalnr.:   28.06.00G00 

Sagsforløb:  BSU - Åben sag  

Mødedato:  21.06.2016 

Sagsansvarlig enhed:   Politik, Udvikling og Borgerservice 

Sagsbehandler:  Anne Mærkedahl 

 

Opnormering af Svalegruppen 

 
Baggrund 
Svalegruppen er et specialtilbud for 3-6 årige børn med behov for en specialpædagogisk 

indsats i Hørsholm Kommune.  

Svalegruppen blev, som en del af Budgetaftale 2014-2017, reduceret med 4 enheder, da 

der var få indmeldte børn. Gennem 2015 er der sket en fordobling i visiteringer til 

Svalegruppen. 

  

Med dette dagsordenspunkt fremlægges et forslag om at udvide kapaciteten med 4 

enheder, svarende til kapaciteten før Budgetaftale 2014-2017. 

 

Forslag 
Administrationen indstiller, at Børne- og Skoleudvalget beslutter at øge kapaciteten med 4 

enheder. 

 

Sagsfremstilling 
Svalegruppen tilbyder individuelt tilrettelagte forløb til børn, som har funktionsnedsættelser 

eller udviklingsforstyrrelser. Forløbene varetages af specialpædagoger i tæt dialog med 

forældrene og understøttes af et tværfagligt team. Der er tilknyttet tale/hørelærer, 

psykolog, sundhedsplejerske og fysioterapeut til Svalegruppen. Visitationsudvalget visiterer 

børn til Svalegruppen, der er normeret til 4 enheder, og fungerer som en integreret del af 

Børnegården Alsvej. 

  

I forbindelse med Budget 2014 blev kapaciteten i Svalegruppen reduceret med 4 enheder 

(50 %) og personaleresurser med (25 %). For at Svalegruppen kunne opretholde den 

nødvendige personaledækning i hele åbningstiden, var det kun muligt at nedjustere 

personaleresurserne med 25 %. Nedjusteringen blev besluttet på baggrund af faldende 

efterspørgsel efter pladser i Svalegruppen.  

I løbet af 2015 var der et stigende antal ansøgninger for børn med behov for en 

specialpædagogisk indsats. Samtidig ses et fald i ansøgninger om støtte til børn i dagtilbud, 

hvilket tilskrives inklusionsindsatsen. For at imødekomme den stigende efterspørgsel, 

foreslås Svalegruppen derfor opnormeret og tilført personaleresurser.  

 

Økonomi/personale 
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Finansieringen af kapacitetsudvidelsen kan findes indenfor de afsatte støttemidler på 

dagtilbudsområdet. Aktuelt er lønbudgettet i Svalegruppen 1.700.000 kr.  Ved forslaget 

tilføres 425.000 kr. , svarende til 25 % af Svalegruppens lønbudget.  

 

 

Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 21-06-2016 
Børne- og Skoleudvalget besluttede at øge kapaciteten i Svalegruppen med 4 enheder. 
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Børne- og Skoleudvalget 
 

Punkt:  4 

Acadre sagsnr.:   16/7520 

Journalnr.:   28.03.04P27 

Sagsforløb:  BSU-ØU-KB - Åben sag  

Mødedato:  21.06.2016 

Sagsansvarlig enhed:   Politik, Udvikling og Borgerservice 

Sagsbehandler:  Anne Mærkedahl 

 

Lions Børnehuse - Rønnebærhuset 

 
Baggrund 
Rønnebærhuset er en del af det selvejende område Lions Børnehuse. Siden 2015 er der set 

et fald i forældre, der ønsker deres barn indskrevet i Rønnebærhuset, og derfor oparbejdes 

hver måned et merforbrug, samtidig viser dagtilbudsprognosen et fortsat fald i tilgangen af 

børn til Rønnebærhuset, og det økonomiske pres vokser proportionelt.  

  

  

Med dette dagsordenspunkt fremlægges et forslag om, at Rønnebærhuset ophører på sin 

nuværende adresse og overflyttes til ”Det ny selvejende Børnehus”, Ådalsparkvej 65.  

 

Forslag 
Administrationen indstiller, at Børne- og Skoleudvalget, i forlængelse af Lions Børnehuses 

bestyrelses beslutning, beslutter en overflytning indenfor det selvejende område, hvor 

Rønnebærhuset overflyttes til ”Det Ny Børnehus” med virkning fra efteråret 2016. 

 

Sagsfremstilling 
Lions Børnehuses bestyrelse afholdt et ekstraordinært bestyrelsesmøde den 17. maj 2016 

om den økonomiske situation i Rønnebærhuset og det selvejende område. Centerchefen for 

Dagtilbud orienterede på mødet bestyrelsen om det aktuelt faldende børnetal i 

Rønnebærhuset, og om prognoser der peger på et fortsat fald i tilgangen af børn. Set i 

lyset af Rønnebærhusets usikre fremtid, og dermed det økonomiske pres på den samlede 

økonomi for Lions Børnehuse, finder Lions Børnehuses bestyrelse det nødvendigt at 

overflytte Rønnebærhuset til” Det ny Børnehus” Ådalsparkvej 65.  

  

Bestyrelsen i Lions Børnehuse har i samarbejde med områdeleder for Lions Børnehuse 

orienteret forældreråd og personale samt afholdt møder for forældre og medarbejdere i 

Rønnebærhuset. Som bilag er vedlagt høringssvar fra Rønnebærhusets forældreråd, Lions 

Børnehuses bestyrelse og medarbejdere i Rønnebærhuset. 

  

Efter der er truffet endelige politiske beslutninger vil høringssvarene indgå som en del af 

den videre proces.   

  

Frokostordning 

I ”Det ny Børnehus” har forældrene tilvalg frokostordning for en to årig periode fra 1. 

oktober 2016. Rønnebærhuset vil ved overflytningen være omfattet af denne 

frokostordning.  
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Økonomi/personale 
Administrationen vurderer, at en overflytning af Rønnebærhuset til ”Det ny Børnehus” giver 

stordriftsfordele i form af reducerede lejeudgifter, reducerede lønudgifter på ledelsesniveau 

samt bedre udnyttelse af personaleresurser. 

 

Kommunikation 
I forbindelse med offentliggørelsen af dagsordenpunktet vil der være en orientering om den 

videre proces til pressen, direkte til de involverede forældre og på kommunens 

hjemmeside. 

 

Bilag 
-    Bilag 1 - Høringssvar fra Rønnebærhusets personale.pdf 

-    Bilag 2 - Høringssvar fra Lions Børnehuses Bestyrelse 30 maj 2016.pdf 

-    Bilag 3 - Høringssvar fra Rønnebærhusets forældreråd.pdf 

 

 

Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 21-06-2016 
Børne- og Skoleudvalget besluttede, i forlængelse af Lions Børnehuses bestyrelses 

beslutning, at overflytte Rønnebærhuset til ”Det Ny Børnehus” inden for det selvejende 

område med virkning fra efteråret 2016. 
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Børne- og Skoleudvalget 
 

Punkt:  5 

Acadre sagsnr.:   16/1919 

Journalnr.:   17.01.00A00 

Sagsforløb:  BSU - Åben sag  

Mødedato:  21.06.2016 

Sagsansvarlig enhed:   Politik, Udvikling og Borgerservice 

Sagsbehandler:  Line Rovelt 

 

Tilrettelæggelse af skoledagen 

 
Baggrund 
I løbet af foråret 2016 har Børne- og Skoleudvalget holdt møder med skolebestyrelserne. 

På møderne er bl.a. blevet drøftet skoledagens længde og undervisningens tilrettelæggelse.  

  

Som opfølgning på møderne med skolebestyrelserne, fremlægges dette dagsordenpunkt 

med henblik på, at Børne- og Skoleudvalget træffer beslutning om det videre forløb.  

 

Forslag 
Administrationen indstiller, at Børne- og Skoleudvalget følger op på skoledagens længde og 

undervisningens tilrettelæggelse i forbindelse med møder med skolebestyrelserne i foråret 

2017. 

 

Sagsfremstilling 
Baggrunden er, at Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling i januar 2016 udsendte 

et brev og information til alle landets kommunalbestyrelser vedrørende skoledagens 

længde og undervisningens tilrettelæggelse i forhold til fx lektiecafe og understøttende 

undervisning samt en beskrivelse af de fleksible muligheder, der er inden for lovgivningens 

rammer (se bilag). 

  

I forlængelse heraf har Børne- og Skoleudvalget i foråret 2016 holdt møder med 

skolebestyrelserne på de fire skoler, hvor der blandt andet har været dialog om status på 

skolerne i forhold til skoledagens længde og undervisningens tilrettelæggelse. 

Tilbagemeldingen fra skolebestyrelserne er, at skolerne har brug for længere tid til at 

implementere skolereformen, før der eventuelt træffes politiske beslutninger om 

ændringer. 

 

Sagens tidligere behandling 
Børne- og Skoleudvalget 23. februar 2016. 

 

Bilag 
-    Brev til kommunalbestyrelser 

-    Skoledagens længde - Mulighederne for afkortning  
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Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 21-06-2016 
Børne- og Skoleudvalget besluttede at følge op på skoledagens længde og undervisningens 

tilrettelæggelse i forbindelse med møder med skolebestyrelserne i foråret 2017. 
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Børne- og Skoleudvalget 
 

Punkt:  6 

Acadre sagsnr.:   15/19017 

Journalnr.:   82.00.00P15 

Sagsforløb:  BSU - Åben sag  

Mødedato:  21.06.2016 

Sagsansvarlig enhed:   Politik, Udvikling og Borgerservice 

Sagsbehandler:  Line Rovelt 

 

Velfærd frem for mursten 

 
Baggrund 
Som led i arbejdet med ”Velfærd frem for mursten” – en aktiv udviklings- og 

investeringsstrategi gives en mundtlig orientering om projektet ”Et sammenhængende 

børneliv 0-18 år”. Der vil være særligt fokus materialer til budgetseminaret til august.   

 

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

 

Sagens tidligere behandling 
Børne- og Skoleudvalget 27. oktober 2015 

Børne- og Skoleudvalget 15. december 2015 

Børne- og Skoleudvalget 15. marts 2016 

Børne- og Skoleudvalget 26. april 2016 

Børne- og Skoleudvalget 24. maj 2016 

 

 

Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 21-06-2016 
Børne- og Skoleudvalget tog orienteringen til efterretning. 
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Børne- og Skoleudvalget 
 

Punkt:  7 

Acadre sagsnr.:   16/8381 

Journalnr.:   00.32.00S00 

Sagsforløb:  BSU - Åben sag  

Mødedato:  21.06.2016 

Sagsansvarlig enhed:   Politik, Udvikling og Borgerservice 

Sagsbehandler:  Mette Bygballe 

 

Revisionsberetning om revision af de sociale, 

beskæftigelses- og sundhedsmæssige områder 

vedrørende årsregnskabet 2015 

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

beskæftigelses- og sundhedsmæssige områder vedrørende årsregnskabet 2015. Revisionen 

har påtegnet beretningen uden forbehold. 

 

Forslag 
Administrationen foreslår, at Børne- og Skoleudvalget tager revisionsberetningen til 

efterretning. 

 

Sagsfremstilling 
  

På baggrund af de samlede resultater af revisionen for 2015 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 2015.  

  

Resultaterne af revisionsgennemgangen har ikke givet anledning til 

revisionsbemærkninger, som Kommunalbestyrelsen skal træffe afgørelse om.  

På en række områder har revisionen givet anbefalinger og peget på fokusområder. 

  

På Beskæftigelsesministeriets ressortområder og Udlændinge-, Integrations- og 

Boligministeriets ressortområder er anbefalingerne rettet mod fokus på rettidighed, korrekt 

journalisering og journalføring. 

  

På Social- og Indenrigsministeriets ressortområder er der anbefalinger til de 

tiltag/genopretninger, der er iværksat på områder for børn, handicap og merudgiftsydelse 

til børn og unge. 

  

Administrationen har iværksat tiltag til sikring af, at sagerne følges op. 

Herudover indarbejder administrationen revisionens anbefalinger og indgåede aftaler 

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

nye forebygges. 
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Revisionen vil i forbindelse med revision af regnskab 2016 følge op på områderne. 

  

Beretningen består af bilag 2-3: 

  

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 2015 

o bilag 3: Oversigt over konstaterede fejl og mangler på 

Beskæftigelsesministeriets og Social- og 
Indenrigsministeriets områder – regnskabsåret 2015 

  

  

  

Administrationen foreslår, at Børne- og Skoleudvalget tager revisionsberetningen til 

efterretning. 

  

Socialberetningen indgår i et samlet dagsordenspunkt om revision af årsregnskab 2015, 

som blev behandlet i Økonomiudvalget den 9. juni 2016 og i Kommunalbestyrelsen den 20. 

juni 2016. 

 

Sagens tidligere behandling 
Socialberetningen indgår i et samlet dagsordenspunkt om revision af årsregnskab 2015, 

som blev behandlet i Økonomiudvalget den 9. juni 2016 og i Kommunalbestyrelsen den 20. 

juni 2016. 

 

Bilag 
-    Bilag 2-3 til revisionsberetning 2015 

 

 

Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 21-06-2016 
Børne- og Skoleudvalget tog orienteringen til efterretning. 
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Børne- og Skoleudvalget 
 

Punkt:  8 

Acadre sagsnr.:   
 

Journalnr.:   
 

Sagsforløb:  BSU - Åben sag  

Mødedato:  21.06.2016 

Sagsansvarlig enhed:   Politik, Udvikling og Borgerservice 

Sagsbehandler:  Marianne Godtfredsen 

 

Meddelelser 

 
 

Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 21-06-2016 
Administrationen orienterede om: 

·         Læringsplatform på skoleområdet. Fra 1. august 2016 skal alle kommuner have valgt en 

læringsplatform. I Hørsholm Kommune har skolerne valgt ”Min Uddannelse” som 

læringsplatform.  

·         Det Ny Børnehus på Ådalsparkvej 65 forventes at være klar til indflytning i løbet af 

september 2016. 

·         Udfordringer med teknik og indeklima i Solhuset.   

·         Udgifter til at inkludere på det specialiserede børneområde er under pres. 
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Bilagsoversigt 
 

Pkt. 

nr.  
Tilgang  Titel  Refnr.  

1 Åben Bilag A Samlet oversigt BSU, junimøde, budget 2017-2020 2154990 

1 Åben Bilag B Budgetforslag for BSU, junimøde, budget 2017-2020 2159951 

4 Åben Bilag 1 - Høringssvar fra Rønnebærhusets personale.pdf 2166111 

4 Åben 
Bilag 2 - Høringssvar fra Lions Børnehuses Bestyrelse 30 maj 

2016.pdf 
2166113 

4 Åben Bilag 3 - Høringssvar fra Rønnebærhusets forældreråd.pdf 2166114 

5 Åben Brev til kommunalbestyrelser 2099185 

5 Åben Skoledagens længde - Mulighederne for afkortning 2099187 

7 Åben Bilag 2-3 til revisionsberetning 2015 2158702 
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Otto B. Christiansen (C) 
Formand 

______________________________________________  

Anders Vestergaard (I) 
Næstformand 

______________________________________________  

Esben Dyekjær (C)  
Medlem 

______________________________________________  

Annette Wiencken (V) 
Medlem 

______________________________________________  

Alexander Jonsbak (V) 
Medlem 

______________________________________________  

 

 

Børne- og Skoleudvalgets møde 21-06-2016 


