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Børne- og Skoleudvalget 
 

Punkt:  1 

Acadre sagsnr.:   16/18984 

Journalnr.:   17.00.00A00 

Sagsforløb:  BSU - Åben sag  

Mødedato:  13.12.2016 

Sagsansvarlig enhed:   Politik, Udvikling og Borgerservice 

Sagsbehandler:  Isa Hartvig 

 

10. klasse i Furesø Kommune 

 
Baggrund 
Hørsholm Kommune er ligesom flere andre kommuner blevet kontaktet af Furesø 

Kommune i forhold til eventuelt at indgå i en samarbejdsaftale om 10. klasse i Furesø 

Kommune. 

  

Med dette dagsordenspunkt lægges op til, at Børne- og Skoleudvalget træffer beslutning 

om Hørsholm Kommune skal indgå i et samarbejde med Furesø Kommune. 

 

Forslag 
Administrationen indstiller, at Børne- og Skoleudvalget træffer beslutning om at Hørsholm 

Kommune ikke skal indgå i et samarbejde med Furesø Kommune om 10. klasse. 

 

Sagsfremstilling 
Furesø Kommune har kontaktet flere omkringliggende kommuner, heriblandt Hørsholm 

Kommune med et tilbud om at indgå i et samarbejde om et nyt samlet 10. klassestilbud i 

Furesø Kommune. 

  

Administrationen vurderer, at det kan være en god idé at samle 10. klassetilbuddene i ét 

samlet tilbud, da der efterhånden er så få elever, der vælger 10. klasse i folkeskolen i 

kommunerne. Ved at samle tilbuddet kan man opnå et tilbud af højere kvalitet. Hertil 

kommer dog at eleverne vil have længere transport. 

  

Det er imidlertid også administrationens vurdering, at det ikke på nuværende tidspunkt vil 

være en god idé, da Hørsholm Kommunes 10. klasse i de senere år i stigende grad er 

målrettet elever med behov for særlig støtte. Og den gruppe elever er kun i begrænset 

omfang tænkt ind i 10. klassetilbuddet i Furesø Kommune.  

  

I forbindelse med budgetreduktionen i Budget 2016 er 10. klassetilbuddet i Hørsholm 

Kommune nedjusteret fra to til en klasse (fra 40 elever til 20 elever) fra skoleåret 

2016/2017. Der er således allerede foretaget en kapacitetsjustering i Hørsholm Kommune. 

Det er administrationens vurdering, at denne løsning pt. er den bedste for den målgruppe, 

som i de senere år har gået i 10. klasse. Derfor anbefaler administrationen, at Børne- og 

Skoleudvalget beslutter ikke at indgå i et samarbejde med Furesø Kommune pt. 

 

Bilag 
-    Samarbejdsaftale om 10. klasse i Furesø_13.10.16.pdf 
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Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 13-12-2016 
Børne- og Skoleudvalget besluttede at takke nej til et samarbejde med Furesø 

kommune om 10. klasse. 
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Børne- og Skoleudvalget 
 

Punkt:  2 

Acadre sagsnr.:   16/19608 

Journalnr.:   17.01.04P16 

Sagsforløb:  BSU - Åben sag  

Mødedato:  13.12.2016 

Sagsansvarlig enhed:   Politik, Udvikling og Borgerservice 

Sagsbehandler:  Line Rovelt 

 

Justering af fire skoledistrikter 

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

investeringsstrategi i Hørsholm Kommune er blandt andet fokus på at udnytte kapaciteten i 

folkeskolerne bedre ved at fordele kommende skolebørn mere hensigtsmæssigt mellem de 

fire folkeskoler.  

  

På Børne- og Skoleudvalgets møde 22. november 2016 blev besluttet, at der er fire 

skoledistrikter i skoleåret 2017/2018. 

  

Med dette dagsordenpunkt orienteres om to mindre justeringer af de nuværende 

skoledistrikter forud for skoleindskrivningen, som finder sted 4.-18. januar 2017. 

 

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

 

Sagsfremstilling 
I processen frem mod beslutningen om fire skoledistrikter har administrationen gjort 

opmærksom på, at de nuværende fire skoledistrikter bør justeres, sådan at de i højere grad 

tager højde for, hvor børnene bor med henblik på at sikre en mere ligelig fordeling mellem 

de fire folkeskoler. 

  

Jf. folkeskoleloven (LBK nr. 747 af 20/06/2016) §36 stk.2 om skoledistrikter kan 

justeringen af skoledistrikter ske på baggrund af elevoptagelsen det pågældende år 

sammenholdt med kapaciteten på de enkelte skoler. Justeringen af skoledistrikterne skal 

ske i overensstemmelse med Hørsholm Kommunes styrelsesvedtægt for skolevæsenet. Af 

styrelsesvedtægten fremgår, at Børne- og Skoleudvalget kan foretage mindre justeringer af 

skoledistrikterne i forbindelse med den årlige skoleindskrivning. 

  

Med henblik på at sikre en mere ligelig fordeling af børn mellem skolerne allerede før 

skoleindskrivningen til skoleåret 2017/2019 er der lavet to mindre justeringer af de 

nuværende skoledistrikter. Justeringerne indebærer, at syv børn svarende til 2,8% af det 

samlede antal skolestartere i det kommende skoleår ændrer skoledistrikt.  

  

Da justeringen er mindre, foretages den rent administrativt. Administrationen gør 

opmærksom på, at hvis der fremadrettet skal være fire skoledistrikter i Hørsholm 
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Kommune, så bør skoledistrikterne blive justeret grundlæggende. En sådan justering vil 

indebære høring blandt skolebestyrelserne. 

  

I forbindelse med skoleindskrivningen 2017/2018 og Børne- og Skoleudvalgets beslutning 

om klassedannelse kan være behov for yderligere justeringer med henblik på at opnå en 

optimal fordeling af børnene. 

 

Kommunikation 
De justerede skoledistrikter fremgår af skoledistriktskortet på www.horsholm.dk 

 

 

Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 13-12-2016 
Børne- og Skoleudvalget tog orienteringen til efterretning. 
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Børne- og Skoleudvalget 
 

Punkt:  3 

Acadre sagsnr.:   16/3698 

Journalnr.:   17.02.00A00 

Sagsforløb:  Børne- og ungeudvalget - Åben sag  

Mødedato:  13.12.2016 

Sagsansvarlig enhed:   Politik, Udvikling og Borgerservice 

Sagsbehandler:  Janie Linius 

 

Status på folkeskolereformen  

 
Baggrund 
Med dette dagsordenspunkt orienteres Børne- og Skoleudvalget om status på 

implementeringen af folkeskolereformen for skoleåret 2015/2016 samt indsatsområder for 

skoleåret 2016/2017. 

  

I forlængelse af udvalgsmødet 25. oktober 2016 fik Børne- og Skoleudvalget en uddybende 

orientering fra de enkelte skoler på et temamøde, hvor skolebestyrelserne også var 

repræsenterede. 

  

Børne- og Skoleudvalget fik sidste år (19. maj 2015) en tilsvarende status for 

implementeringen af folkeskolereformen for skoleåret 2014/2015. 

 

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

 

Sagsfremstilling 
De overordnede mål for skolereformen er: 

 Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de 

kan 

 Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i 

forhold til faglige resultater  

 Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet 

gennem respekt for professionel viden og praksis 

  

I Hørsholm Kommune har skolerne fokuser på målene og følger progressionen. Skolernes 

resultater drøftes løbende fx på ledermøder med administrationen, via opfølgning på 

kvalitetsrapporten og ved møder med skolebestyrelsen, skoleledelsen og Børne- og 

Ungeudvalget. 

  

Skolerne har i skoleåret 2015/2016 haft fokus på at udvikle den enkelte organisation for at 

skabe de bedste rammer for at implementere intentionerne i skolereformen.  
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Følgende temaer har særligt været i fokus i skoleåret 2015/2016: Understøttende 

undervisning, målstyret undervisning, udskolingslinjer og IT-båren undervisning med 

indføring af Chromebooks på mellemtrinet. 

  

I skoleåret 2016/2017 er indsatsområderne: Læringsmålstyret undervisning og 

implementering af læringsplatformen ”Min uddannelse”, fortsat udvikling af den 

understøttende undervisning, databaseret læring, pædagogfaglighed og læreprocesser, 

kompetenceløft i forbindelse med ”Fælles børn – fælles ansvar”, samt indføring af IPads i 

indskolingen. 

  

Konkrete eksempler på fælles indsatser på tværs af skolerne i skoleåret 2015-

2016 

Udskolingslinjer 

I skoleåret 2015-2016 har været gennemført 3 uger med udskolingslinjer for 7.-9. klasse 

på tværs af skolerne. Det har krævet stor koordination og forberedelse på skolerne, og har 

været en stor faglig succes blandt de unge og lærerne. 

  

Rammeforsøg med konfirmationsforberedelse 

Hørsholm Kommune har inden for de gældende regler fået dispensation fra Ministeriet for 

Børn, Unge og Ligestilling til at afholde konfirmationsforberedelse i den understøttende 

undervisning, svarende til to lektioner om ugen.  

  

Bevægelse 

På alle skoler arbejdes med at få mere bevægelse ind i hverdagen. Som led i at inspirere til 

mange forskellige former for bevægelse har bl.a. været afholdt en fælleskommunal 

dansedag for alle 8. klasser i kommunen. Til orientering indgår dans blandt mange andre 

former for bevægelse i den afgangsprøve i idræt, som er indført med skolereformen. 

  

Matematiske kompetencer og læring 

Der er indført forløb med skak og matematik i alle 1.- 2. klasser i kommunen. Hver klasse 

bruger én ekstra ugentlig understøttende undervisningslektion på faglig fordybelse i 

matematik. Formålet med skakforløbet er at øge den matematiske læring, 

arbejdshukommelse og strategitænkning ved hjælp af skakspillet. 

  

Tilbagemelding fra elevrådene 2015/2016 

I foråret 2016 blev gennemført en temperaturmåling blandt elevrådene i forhold til 

følgende fire fokusområder: Læringsmål, bevægelse, understøttende undervisning og åben 

skole. 

  

Resultaterne af temperaturmålingen viser, at elevrådsrepræsentanterne overordnet set 

kender til de fire fokusområder, og at de oplever dem i forskellig grad i hverdagen.  

Indskolings og mellemtrins-elever udtrykker sig i overvejende grad positivt om kvaliteten 

af indholdet og hyppigheden af de enkelte fokusområder, mens udskolingselever udtrykker 

større forbeholdenhed om både hyppighed og indhold.    

  

Resultaterne er fremlagt for skoleledelser og tillidsrepræsentanter ved afslutningen af 

skoleåret.  

 

 

Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 13-12-2016 
Børne- og Skoleudvalget tog orienteringen til efterretning. 
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Børne- og Skoleudvalget 
 

Punkt:  4 

Acadre sagsnr.:   15/19017 

Journalnr.:   82.00.00P15 

Sagsforløb:  BSU - Åben sag  

Mødedato:  13.12.2016 

Sagsansvarlig enhed:   Politik, Udvikling og Borgerservice 

Sagsbehandler:  Marie Bach Drivsholm 

 

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 ”Sammenhængende 

børneliv 0-18 år”.  

 

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    

Børne- og Skoleudvalget 21. juni 2016 

Børne- og Skoleudvalget 23. august 2016 

Børne- og Skoleudvalget 25. oktober 2016 

Børne- og Skoleudvalget 22. november 2016 

 

 

Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 13-12-2016 
Børne- og Skoleudvalget tog orienteringen til efterretning. 
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Børne- og Skoleudvalget 
 

Punkt:  5 

Acadre sagsnr.:   16/467 

Journalnr.:   28.00.00A00 

Sagsforløb:  BSU - Åben sag - Åben sag  

Mødedato:  13.12.2016 

Sagsansvarlig enhed:   Politik, Udvikling og Borgerservice 

Sagsbehandler:  Pia Abildgaard-Hein 

 

Aktuel kapacitet og belægningsoversigt i 

kommunens dagtilbud 

 
Baggrund 
Med dette dagsordenpunkt orienteres Børne- og Skoleudvalget om den aktuelle kapacitet 

og belægning i kommunens dagtilbud.  

 

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

 

Sagsfremstilling 
Belægningsoversigten (bilag) indeholder de aktuelle tal for dels normeringen i det enkelte 

dagtilbud, dels den aktuelle belægning i hvert af dagtilbuddene. Oversigten udarbejdes 

hver måned og fremlægges to gange årligt i maj og december for Børne- og Skoleudvalget. 

  

Belægningsoversigten viser, hvor børnene er indskrevet. 

  

Alle kommende skolebørn starter i skolefritidsordning (SFO) pr. 1. maj. 

  

I oversigten fremgår en total for belægningen i De kommunale Børnehuse, Lions selvejende 

børnehuse og de private pr. måned i børn samt en total for dagplejen, De kommunale 

Børnehuse, Lions selvejende børnehuse og Koglerne pr. måned i børn og i procent i forhold 

til normeringen. 

  

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

enheder 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 vi derfor kun har 

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

  

Normering er angivet i både enheder og børn. Belægning er angivet i børn. 1 

vuggestueplads svarer til 2 enheder, en børnehaveplads svarer til 1 enhed.  

 

Bilag 
-    Belægningsoversigt 2016 - december - version i børn 

-    Belægningsoversigt 2017 - december 2016 
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Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 13-12-2016 
Børne- og Skoleudvalget tog orienteringen til efterretning. 
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Børne- og Skoleudvalget 
 

Punkt:  6 

Acadre sagsnr.:   
 

Journalnr.:   
 

Sagsforløb:  BSU - Åben sag  

Mødedato:  13.12.2016 

Sagsansvarlig enhed:   Politik, Udvikling og Borgerservice 

Sagsbehandler:  Marianne Godtfredsen 

 

Meddelelser 

 
Baggrund 

·         Pernille Halberg Salamon orienterede om sagen om økonomiske 

uregelmæssigheder på det selvejende daginstitutionsområde. 

·         Hanna Bohn Vinkel orienterede om, at der er ansættelsesproces i gang i 

forhold til at rekruttere nye dagplejere. Det forventes at der ansættes 

yderligere 2 dagplejere i det nye år. 

·         Hanna Bohn Vinkel orienterede om, at der er ansat en ny 

Ungdomsskoleleder fra 1.1.2017, og at Ung i Hørsholm er i gang med at 

synliggøre deres tilbudsvifte. 

·         Hanna Bohn Vinkel orienterede om, at der er udmeldt lidt flere børn af 

SFO2 ultimo 2016 end tidligere år, men uden at det er markant og giver 

anledning til personalejusteringer. 

·         Klaus Poulsen orienterede om generelle procedurer for inklusion af børn i 

dagtilbud og skoler ved bekymring for barnets funktionsniveau. 

·         Klaus Poulsen orienterede om status på Det nære Sundhedsvæsen, og 

meddelte at Børn- og Skoleudvalget løbende vil blive orienteret om status på 

de enkelte projekter. 

·         Annette Wiencken ønskede en status på integrerede flersprogede elever til 

kommende møde. 

·         Otto B. Christiansen anmodede om, at møder med skolernes bestyrelse i 

forbindelse med kvalitetsrapporten blev afholdt inden budgetseminaret i april 

2017. 
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Bilagsoversigt 
 

Pkt. nr.  Tilgang  Titel  Refnr.  

1 Åben Samarbejdsaftale om 10. klasse i Furesø_13.10.16.pdf 2240936 

5 Åben Belægningsoversigt 2016 - december - version i børn 2245636 

5 Åben Belægningsoversigt 2017 - december 2016 2246032 
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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 

______________________________________________  
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