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Orientering om pædagogiske læreplaner
Baggrund
Med dette dagsordenpunkt orienteres Børne- og Skoleudvalget om det generelle arbejde
med pædagogiske læreplaner i dagtilbud. Baggrunden for dagsordenpunktet er at
vidensopbygge omkring det pædagogiske arbejde i dagtilbud forud for
budgetforhandlingerne til Budget 2018-2021.
På Børne- og Skoleudvalgets møde vil daginstitutionsleder Tine Hjort fra Ulvemosehuset
mundtligt orientere om arbejdet med pædagogiske læreplaner i Ulvemosehuset.

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

Sagsfremstilling
I Danmark har medarbejdere og ledere i dagtilbud sammen med forældrene en vigtig
opgave i at give det enkelte barn i alderen 0-5 år omsorg og tryghed samt skabe rammer,
der betyder, at alle børn kan lære og udvikle sig. Som led i dette arbejde har alle dagtilbud
siden 2004 skullet lave en pædagogisk læreplan, hvori de beskriver, hvilke kompetencer og
erfaringer, børnene skal have mulighed for at tilegne sig i løbet af deres tid i dagtilbuddet
(Jf. Dagtilbudsloven LBK nr. 748 af 20. juni 20116).
De pædagogiske læreplaner er et pædagogisk redskab, der skal understøtte faglig dialog og
refleksion blandt pædagogiske ledere, pædagoger og øvrige ansatte. De pædagogiske
læreplaner skal hjælpe med at begrunde, planlægge, gennemføre, dokumentere og
evaluere arbejdet med børnenes udvikling og læring.
På nationalt plan gælder, at alle dagtilbud skal udarbejde en skriftlig pædagogisk læreplan
for børn i aldersgruppen 0-2 år og børn i aldersgruppen fra 3 år til barnets skolestart.
Den pædagogiske læreplan skal med udgangspunkt i sammensætningen af børnegruppen
beskrive mål for børnenes læring inden for følgende seks læreplanstemaer:
Alsidig personlig udvikling
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Børn skal udvikle et nuanceret kendskab til dem selv og til andre. De skal lære deres egne
og andres grænser at kende, og de skal kunne tackle de mange forskellige følelser, der
opstår i fællesskabet.
Sociale kompetencer
Børn skal udvikle deres evne til at indgå i forskellige sociale og kulturelle situationer.
Sproglig udvikling
Børns sprog skal stimuleres. Med sproglig udvikling menes både talesprog, skriftsprog,
tegnsprog, kropssprog og billedsprog.
Krop og bevægelse
Børn skal have mulighed for at udvikle deres motoriske færdigheder, udholdenhed og
bevægelighed.
Naturen og naturfænomener
Børns viden om, erfaring med og forståelse for naturen og naturfænomener skal styrkes.
Kulturelle udtryksformer og værdier
Børn skal have mulighed at opleve kunst og kultur og de skal også have mulighed for selv
at udtrykke sig æstetisk.
Det konkrete arbejde med pædagogiske læreplaner sker i den enkelte daginstitution. Nogle
kommuner har udviklet redskaber og værktøjer, som alle dagtilbud i kommunen benytter. I
Hørsholm Kommune har der i flere år været et fælleskommunalt læreplansredskab, som
alle kommunale og selvejende dagtilbud har brugt, mens det er frivilligt for de private
daginstitutioner.
Generelt har arbejdet med de pædagogiske læreplaner synliggjort bredden og styrket
kvaliteten i det pædagogiske arbejde i dagtilbud samtidig har det også vist sig, at det er
svært at opstille relevante mål og fagligt argumentere for pædagogiske aktiviteter. Der er
derfor både på landsplan og i Hørsholm Kommune et fortsat fokus på at styrke arbejdet
med pædagogiske læreplaner.
I 2016 har der været nedsat en national mastergruppe, som har arbejdet på at udvikle og
styrke arbejdet med pædagogiske læreplaner. Mastergruppens anbefalinger kan læses her:
http://socialministeriet.dk/media/18433/master-for-en-styrket-paedagoiske-laereplan.pdf
Pt. afventes eventuelle lovgivningsmæssige justeringer af arbejdet med pædagogiske
læreplaner bl.a. på baggrund af arbejdsgruppens arbejde.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 22-08-2017
Børne- og Skoleudvalget tog orienteringen til efterretning
Fraværende:
Alexander Jonsbak (V)
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Kokkedal Station - tryghedsskabende tiltag
Baggrund
Miljø- og Planlægningsudvalget besluttede den 24.11.2016, at administrationen, i dialog
med Fredensborg Kommune og DSB, skulle arbejder frem mod et oplæg om øvrige tiltag til
fremme af trygheden på Kokkedal Station.
Administrationen orienterer her Miljø- og Planlægningsudvalget og Børne og Skoleudvalget
om status på projektet, og beder udvalgene tage stilling til det videre arbejde.

Forslag
Administrationen foreslår Miljø- og Planlægningsudvalget og Børne- og Skoleudvalget





at godkende planen for det videre arbejde ved deltagelse i
arbejdsgruppe og koordineringsgruppe og samarbejde med
Fredensborg Kommune, DSB, 7-Eleven og Politiet omkring en
forebyggende indsats
at beslutte, at der ikke skal arbejdes mod etablering af et
kommunalt vagtværn

Sagsfremstilling
Administrationen orienterede i november 2016 Miljø- og Planlægningsudvalget om den
udarbejdede analyse fra Kokkedal Station – og udvalget besluttede hvilke tiltag
administrationen skulle arbejde videre med.
Følgende blev besluttet:

1. Beskæring af beplantning, så arealerne fremtræder åbne
2. Bedre og mere belysning, så arealerne er godt belyst i de mørke
timer
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3. I samarbejde med Fredensborg Kommune og DSB drøfte
mulighederne for at arbejde med øvrige tiltag ved Kokkedal
Station.

Hertil besluttede Kommunalbestyrelsen den 18. maj 2017, at spørgsmålet om evt.
vagtværn på Kokkedal Station skal indgå i redegørelsen vedr. Kokkedal Station.
I forhold til pkt. 1, er der foretaget en beskæring af beplantningen, og administrationen vil i
den næste periode – hvor træerne får blade – foretage yderligere beskæring, således at
arealerne fortsat fremtræder åbne.
I forhold til pkt. 2, har administrationen udskiftet masterne, således at de er blevet højere,
og har desuden indsat LED-indsatser i armaturerne, som betyder at lyset opleves mere
klart.
I forhold til pkt. 3, og de fysiske rammer, har der den 04.05.2017 været afholdt et møde
med Fredensborg Kommune og DSB – og med efterfølgende fælles besigtigelse af området.
Det blev her besluttet, at DSB foretager en kraftig beskæring af beplantning på arealet
nord for stationsbygningen – som er det område der i dag er mest ”forsømt” ift. beskæring.
DSB undersøger også mulighederne for at etablere bedre eller supplerende belysning i
dette område, hvor der i dag er relativt lave lamper.
Foruden mødet med Fredensborg Kommune og DSB, har administrationen i foråret 2017
deltaget i yderligere 2 møder, som 7-elleven og DSB har indkaldt til.
På mødet deltog repræsentanter fra Politiet, DSB, 7-elleven, SSP-konsulenterne samt Vej
og Park.
Formålet med møderne/samarbejdet er, at have en tæt dialog imellem deltagerne – som
gør det muligt at reagere hurtigt, når der er behov for det. Se referat fra seneste møde i
bilag 1.
DSB orienterede på mødet om, at DSB i 2 omgange har forsøgt at anvende vagtværn på
Kokkedal Station – med formålet at skabe ro og orden omkring kiosken og personalet der
arbejder i kiosken. I begge tilfælde har vagtværn-selskabet måtte opgive at håndtere
opgaven, og DSB har konkluderet, at kun politiet kan håndtere opgaven med de unge på
stationen. Politiet er enige heri.
DSB oplyser desuden, at det er landets eneste 7-elleven som allerede fra kl. 19.00 kun
tilbyder lågesalg, og at det har været problematisk at bemande kiosken, da personalet
udsættes for trusler om vold – og i nogle tilfælde også for vold.
Politiet oplyser, at der i en periode har været en forhøjet politi-indsats omkring Kokkedal
Station – og at det ser ud til at indsatsen har virket. SSP-konsulenterne, DSB og 7-elleven
bekræftede dette.
Der er nedsat en arbejdsgruppe bestående af Politiet, DSB, 7-Eleven, SSP-konsulenterne
samt Vej og Park. Gruppen mødes igen til september 2017 for at drøfte status og
udviklingen på Kokkedal Station.
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Udover arbejdsgruppen, er der også etableret en mindre koordinationsgruppe, som snakker
sammen mellem møderne i den store gruppe. Bl.a. med henblik på, at alle parter ved hvem
de skal kontakte, hvis der opstår udfordringer på stationen. Koordineringsgruppen består af
repræsentanter fra 7-Eleven, SSP-konsulenter i begge kommuner samt politiet.
I Hørsholm Kommune er der arbejdet med etablering af et Ungehus i Ådalsparken, som
netop er et tilbud til de unge, så de ikke hænger ud andre steder i kommunen. Huset er
etableret i et samarbejde mellem BOV, ARB og DOS og åbnede i juni 2016. Der er fast ca.
15-20 unge som kommer der hver aften. Ungehuset er åbent alle dage, dog med
undtagelse af lørdage.
Tendensen viser, at antallet af unge, som kommer i Ungehuset er mindre i
sommerperioden, hvor det er muligt at opholde sig ude.
Som et yderligere tiltag vil udfordringen på Kokkedal Station blive drøftet i det Tværgående
ungesamarbejde i kommunen, med formålet at lave en fælles indsats med mulighed for
hurtig og målrettet indsats.
På baggrund af DSB´s erfaringer med vagtværn på stationen, anbefaler administrationen,
at der ikke arbejdes videre mod etablering af et kommunalt vagtværn på Kokkedal Station.

Bilag
-

Referat fra møde om tryghed på Kokkedal Station 19. maj 2017.pdf

Beslutning Miljø- og Planlægningsudvalget den 22-06-2017
Miljø- og Planlægningsudvalget godkendte planen for det videre arbejde ved deltagelse i
arbejdsgruppe og koordineringsgruppe og samarbejde med Fredensborg Kommune, DSB,
7-eleven og Politiet omkring en forebyggende indsats.
Miljø- og Planlægningsudvalget ønsker, at administrationen snarest kommer med et
økonomioverslag på en ét-årig forsøgsordning med etablering af vagtværn på Kokkedal
station.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 20-06-2017
Punktet bliver behandlet på Børne- og Skoleudvalgets møde i august.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 22-08-2017
Børne- og Skoleudvalget besluttede at godkende planen for det videre arbejde ved
deltagelse i arbejdsgruppe og koordineringsgruppe og samarbejde med Fredensborg
Kommune, DSB, 7-Eleven og Politiet omkring en forebyggende indsats.
Børne- og Skoleudvalget besluttede at udelade at tage stilling til, hvorvidt der skal
etableres vagtværn, da denne beslutning henhører til Miljø- og Planlægningsudvalget.
Fraværende:
Alexander Jonsbak (V)
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Budgetopfølgning 3, BSU
Baggrund
Administrationen har udarbejdet budgetopfølgning 3 på Børne- og Skoleudvalgets område.
Budgetopfølgningen indeholder en orientering om økonomisk status, herunder forventet
regnskab samt forslag til budgetkorrektioner.

Forslag
Administrationen foreslår, at Børne- og Skoleudvalget anbefaler Økonomiudvalget:
a)
at driftsbudgettet reduceres med 1,9 mio. kr. i 2017.
b)
at tage den økonomiske status på udvalgets område til efterretning.

Sagsfremstilling
Administrationen gennemfører 4 budgetopfølgninger i løbet af 2017, heraf behandles
budgetopfølgning 2 og 3 i fagudvalgene. Formålet er at orientere om den økonomiske status
og foreslå budgetkorrektioner. Budgetopfølgning 3 starter i fagudvalgene i august og samles
derefter i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.
Administrationen præsenterer inden for hvert af politikområderne dels det forventede
regnskab, dels foreslår eventuelle budgetmæssige korrektioner, som følge af det forventede
regnskab.
Der forventes et merforbrug på driften på 1,2 mio. kr.
Tabel 1: Drift opdelt på politikområder Børne- og Skoleudvalget
(1) Korr.
(2) Forventet (3) Forventet
budget inkl.
regnskab
restbudget
overførsler
2017
inkl.
2017
overførsler
Mio. kr.
Drift
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(4)
Foreslåede
budgetkorrektioner
til budget
2017

Side 9

30 Institutioner for børn
og unge
31 Undervisning
34 Børn og unge med
særlige behov
Drift i alt

81,2
179,6

82,1
180,9

-0,9
-1,3

-0,6
1,8

97,7
358,5

96,7
359,7

1,0
-1,2

-3,1
-1,9

Drift:
30 Institutioner for børn og unge
Der forventes et samlet merforbrug på 0,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.
Merforbruget skyldes hovedsageligt at der på det selvejende område er sket en
langsommere kapacitetstilpasning end forventet i indeværende år samt et merforbrug i
frokostkostordningen. Hertil kommer større negativ overførsel vedr. tidligere år i selvejende
dagtilbud. Modsat forventes der bevidst tilbageholdenhed i anvendelsen af centrale midler
afsat til tværgående og fælles aktiviteter.
De sparede driftsudgifter ved nedlæggelse af Rønnebærhuset på 0,6 mio. kr. flyttes til
politikområde 80 som en del af finansieringen af ”velfærd frem for mursten”.
31 Undervisning
Der forventes et samlet merforbrug på 1,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.
Merforbruget skyldes hovedsageligt, at forudsætninger i forhold til betaling af objektiv
finansiering til Staten ikke blev som forventet. Derudover har antallet af elever i andre
kommuners skoler været højere end forudsat.
Der flyttes 2 mio. kr. fra budgetlagt demografipulje på politikområde 82 til politikområde 31
til imødegåelse af ovennævnte.
Endvidere flyttes netto 0,2 mio. kr. fra støttepædagogkontoen for SFO på politikområde 31
til tale/høreteamet på politikområde 34.

34 Børn og unge med særlige behov
Der forventes et samlet mindreforbrug på 1,0 mio. kr. Det skyldes først og fremmest, at to
unge er fyldt 18 år og dermed nu indgår i politikområde 42. Derfor indstilles det, at der
overflyttes 3,3 mio. kr. fra politikområde 34 til politikområde 42. Det efterlader imidlertid et
merforbrug ift. korrigeret budget på 2,3 mio. kr. på hele børneområdet.
Ift. indmeldingerne til BOF 2 er forbruget i 2017 steget væsentligt, især på
specialskoleområdet.
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På specialskoleområdet ligger det forventede forbrug (som følge af nye visitationer fra den
centrale visitationspulje) 3 mio. kr. over budget. Administrationen er i gang med at
afdække specialundervisningsområdet og undersøge mulighederne for at reducere
udgifterne på specialundervisning fremadrettet.
Ligeledes er der et større merforbrug på forebyggende foranstaltninger for børn og unge
samt plejefamilier. Mens førstnævnte ligger på niveau med udgifterne i 2016 er der sket en
lille stigning på sidstnævnte.
På døgninstitutioner for børn og unge og på sociale formål (hvor antal involverede borgere
næsten er halveret), forventes mindreforbrug.

Økonomi/personale
Nedenfor gives et overblik i forhold til de samlede budgetmæssige konsekvenser for 2017
og overslagsårene 2018-2021.
Tabel 2: Drift - budgetmæssige konsekvenser for 2017 og overslagsårene
2017
2018
2019
2020
Drift
30 Institutioner for børn og unge
-0,6
-0,6
-0,6
-0,6
31 Undervisning
1,8
-0,2
-0,2
-0,2
34 Børn og unges med særlige
behov
-3,1
-3,1
-3,1
-3,1
Drift i alt
-1,9
-3,9
-3,9
-3,9

2021
-0,6
-0,2
-3,1
-3,9

Sagens tidligere behandling
Sagen er ikke tidligere behandlet. Efter behandling i fagudvalg samles bidragene
vedrørende forventet regnskab og budgetkorrektioner til en samlet fremstilling i
Økonomiudvalget.

Bilag
-

NY BSU Bilag 1 Budgetændringer Budgetopfølgning 3 2017.pdf

Noter til bilag
-

Bilag 1 Budgetændringer Budgetopfølgning 3, BSU 2017

Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 22-08-2017
Børne- og Skoleudvalget besluttede at anbefale Økonomiudvalget, at driftsbudgettet
reduceres med 1,9 mio. kr. i 2017.
Børne- og Skoleudvalget tog den økonomiske status på udvalgets område til efterretning.
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Fraværende:
Alexander Jonsbak (V)
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Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 22-08-2017
Administrationen orienterede om:
·
At der er åbnet for en bredere gruppe unge i Ungehuset i Ådalsparken samt
etableret et samarbejde med de unges forældre, og at det ser ud til at have god
effekt. Ungehuset har derudover igangsat et initiativ med Musikskolen og et
andet initiativ særligt for pigerne, der kommer i Ungehuset. I løbet af sommeren
har der været mange unge i Ungehuset, og det er forløbet roligt. Børne- og
Skoleudvalget ytrede ønske om at komme på besøg i Ungehuset.
·
At der snart vil blive truffet beslutninger i forældrerådet i Lions Selvejende
Børnehuse om hver deres fremtidige organisatoriske placering.
·
At der bliver taget godt i mod de planlagte møder mellem Børne- og
Skoleudvalget og bestyrelser i dagtilbud
·
Antal indmeldte i SFO i august måned.
Fraværende:
Alexander Jonsbak (V)
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Bilagsoversigt
Pkt.
nr.

Tilgang Titel

2

Åben

3

Åben

Refnr.

Referat fra møde om tryghed på Kokkedal Station 19. maj
2017.pdf
NY BSU Bilag 1 Budgetændringer Budgetopfølgning 3 2017.pdf
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Formand

Anders Vestergaard (I)
Næstformand

Esben Dyekjær (C)
Medlem
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