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Børne- og Ungdomsudvalget
03-04-2014
Sag nr. 1

1. Anmodning om optagelse af sag om tidspunkt for konfirmationsforberedelse

Sagsfremstilling
Morten Normann Jørgensen (F) har via e-mail den 24. marts 2014 anmodet om optagelse af
sag på dagsordenen med følgende ordlyd:
"Tidspunkt for konfirmationsforberedelse
For nogle år siden havde kommunalbestyrelsen en drøftelse af muligheden for at placere
konfirmationsforberedelsen på et tidspunkt, der ikke konflikter med elevernes skoleskema. Der blev dengang
indgået et kompromis, som forudsætter enighed mellem de lokale kirker og skoler. Den model efterleves i dag.
På baggrund af henvendelser fra skolerne, fornemmer jeg en bekymring for den nuværende ordning fremover, idet
folkeskolereformen nu stiller endnu højere krav til skolernes skemaplanlægning samt ikke mindst resulterer i
betydelig længere skoledage for 8. klasserne. Derfor ønsker jeg, at BUU tager en drøftelse af, hvorvidt den
nuværende ordning bør genovervejes."
Børne- og Ungdomsudvalget den 3. april 2014
F stillede forslag om at høre skolebestyrelserne, om hvorvidt folkeskolereformen giver anledning
til revurdering af den nuværende ordning.
For stemte 3 (F, Ø og Mette Schmidt Olsen)
Imod stemte 6, idet A ønsker at få afklaret, hvorvidt konfirmationsforberedelse kan træde i
stedet for dele af den understøttende undervisning.
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Børne- og Ungdomsudvalget
03-04-2014
Sag nr. 2

2. Regnskab 2013 - Børne- og Ungdomsudvalgets område

Sagsfremstilling
Økonomiudvalget har den 18. marts 2014 godkendt Regnskab 2013 med henblik på
oversendelse til revisionen (bilag). Kommunalbestyrelsen behandler overførslerne fra 2013 til
2014 den 27. marts 2014. Det er i sagfremstillingen forudsat, at Kommunalbestyrelsen
godkender overførslerne fra 2013 til 2014.
Hovedresultatet af regnskab 2013 for Børne- og Ungdomsudvalgets områder fremgår af
nedenstående oversigt. Forskellen mellem Regnskab 2013 og bevilling fremgår af kolonne 4, de
forudsatte overførsler fremgår af kolonne 5, og den reelle afvigelse efter overførsler fremgår af
kolonne 6.
Tabel. Regnskab 2013 for Børne- og Ungdomsudvalgets områder
1.000 kr.

Oprindeligt
budget

Budget inkl.
bevillingsændringer

Regnskab

Afvigelse
(3-2)

Overført
til 2014

Afvigelse efter
overførsler (45)

3

4

5

6

1

2

Drift
Uddannelse og pædagogik – Skoler

482.670

467.584

442.507

-25.077

-19.952

-5.125

Uddannelse og pædagogik – Dagtilbud

266.708

260.852

258.645

-2.207

-994

-1.213

86.468

85.001

84.348

-653

-653

0

835.846

813.436

785.501

-27.936

-21.599

-6.337

Udsatte børn
Drift i alt
-=mindreforbrug/merindtægt
+=merforbrug/mindreindtægt

Der var i 2013 et samlet mindreforbrug på driften på -27,9 mio. kr., hvoraf -

21,6 mio. kr. forudsættes overført til 2014. De detaljerede bemærkninger til driftsvirksomheden
fremgår af uddrag af regnskabet (bilag). Der kan nævnes følgende herom:
Aktivitetsområde Uddannelse og pædagogik - Skole
Skoleområdet udviser et mindreforbrug på -25,1 mio. kr., hvoraf -20,0 mio. kr. forudsættes
overført til 2014.
Resultatet er primært sammensat af mindreforbrug på områderne: Folkeskoler (-11,7 mio. kr.,
heraf -10,8 mio. kr. på det decentrale område), SFO (-5,9 mio. kr., heraf -3,4 mio. kr.
vedrørende decentrale institutioner), Specialundervisning i regionale tilbud (-0,9 mio. kr),
Kommunale specialskoler (-4,9 mio. kr., heraf -1,8 mio. kr. på det decentrale område).
Mindreforbruget på de decentrale institutioner under Folkekoler og SFO skal ses i sammenhæng,
da den daglige drift mellem institutionerne er tæt forbundne. Decentralt overføres samlet et
mindreforbrug på -16,9 mio. kr. for de 12 skoler inkl. SFO og de to specialskoler Heldagsskolen
og Sorgenfriskolen. Enkeltvis udviser skolerne mindreforbrug på mellem -0,6 mio. kr. og -3,1
mio. kr. Undtaget herfra er Trongårdsskolen, der udviser et merforbrug på 0,3 mio. kr. Herved
har Trongårdsskolen nedbragt sit merforbrug med 1,2 mio. kr. og overholder dermed aftalen om
afvikling af skolens oparbejdede merforbrug i 2011.
Det skal pointeres, at en stor del af skolernes mindreforbrug skyldes uforbrugte sparede
lønmidler vedrørende lockouten i april 2013. Midlerne er disponeret til erstatningsundervisning i
2014.
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Aktivitetsområde Uddannelse og pædagogik - Dagtilbud
Dagtilbudsområdet udviser et mindreforbrug på -2,2 mio. kr. Der forudsættes overført -1,0 mio.
kr. til 2014., hvoraf 1,5 mio. kr. vedrører centrale konti og -2,5 mio. kr. de decentrale
institutioner. Én enkelt institution har haft et merforbrug, der overstiger loftet på 5 pct., jf.
redegørelse herom for den pågældende institution (bilag) samt justeret budget (bilag).
Aktivitetsområde Udsatte børn
Området for udsatte børn udviser et mindreforbrug på -0,7 mio. kr., hvoraf -0,7 mio. kr.
forudsættes overført til 2014.
Mindreforbruget skyldes bl.a. merindtægter fra den centrale refusionsordning på -1,4 mio. kr.
Merindtægten skal ses i sammenhæng med ændringen af beløbsgrænsen for refusion i særligt
dyre enkeltsager, som har udløst en generel større statslig kompensation i de dyreste sager.
Derudover er der et mindreforbrug vedrørende rådgivning og rådgivningsinstitutioner (-0,9 mio.
kr.) samt sikrede døgninstitutioner (-0,3 mio. kr.) og et merforbrug vedrørende forebyggende
foranstaltninger (1,1 mio. kr.) og døgninstitutioner (0,7 mio. kr.).
Økonomiske konsekvenser
Overførslerne er forudsat godkendt af Kommunalbestyrelsen den 27. marts 2014.
Beslutningskompetence
Børne- og Ungdomsudvalget.
Indstilling
Forvaltningen foreslår, at
1. regnskab 2013 for Børne- og Ungdomsudvalgets område tages til efterretning
2. redegørelse om afvikling af merforbrug på vuggestuen Chr. X tages til efterretning.
Børne- og Ungdomsudvalget den 3. april 2014
Ad 1 og 2. Taget til efterretning.

Bilagsfortegnelse
1. Regnskab 2013 fortryk
2. Handleplan II merforbrug 2013
3. Tilpasset budget 2014
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Børne- og Ungdomsudvalget
03-04-2014
Sag nr. 3

3. Budgetprocessen for 2015-18 – drøftelse af emner til effektiviserings- og
omstillingskatalog - Børne- og Ungdomsudvalgets område

Sagsfremstilling
Økonomiudvalget godkendte den 27. februar 2014 tids- og procesplanen for budgetlægningen
2015-18. Herudover fastlagde Økonomiudvalget fordelingen af budgetreduktionen for 2015.
Tids- og procesplan, fordelingen og protokollen er vedlagt sagen (bilag). Fagudvalgene har i
marts drøftet processen for arbejdet med forslagene til effektiviseringer og omprioritering samt
emner hertil, som forvaltningen skal arbejde videre med.
Processen med udarbejdelsen af forslag til effektiviseringer og omstillinger er i gang. I arbejdet
inddrages bl.a. ledere og medarbejdere - både gennem MED-systemet og gennem opfordring til
lokalt at komme med forslag.
Forvaltningen har udarbejdet et notat med en foreløbig liste over forslag til delskonkrete
effektiviseringer og omprioriteringer i Budget 2015-18, delsanalyser, der skal sættes i gang, så
der på længere sigt kan frembringes nye forslag (bilag). De skitserede forslag fremlægges til
udvalgets drøftelse.
Forvaltningen vil i lyset heraf arbejde videre med at konkretisere forslagene, bl.a. med
økonomiske konsekvenser. På udvalgets møde i maj tages endelig stilling til de konkrete
effektiviserings- og omstillingsforslag, der skal videresendes til Økonomiudvalget med henblik på
indarbejdelse i Budgetforslag 2015-18, samt hvilke analyser der skal sættes i gang.
Tilbagemeldingerne fra MED-systemet registreres i en log-bog, som vil indgå i udvalgets
behandling i maj.
Økonomiske konsekvenser
Der skal udarbejdes konkrete forslag, der som minimum svarer til den udmeldte budgetreduktion
på 6,6 mio. kr. i 2015 på Børne- og Ungdomsudvalgets område, jf. Økonomiudvalgets
beslutning den 27. februar 2014. Det forudsættes dog, at der frem mod udvalgets behandling i
maj 2014 arbejdes med effektiviserings- og omstillingsforslag for et større beløb, således at
udvalget på mødet i maj har mulighed for at prioritere mellem forskellige forslag.
Beslutningskompetence
Børne- og Ungdomsudvalget.
Indstilling
Forvaltningen foreslår, at udvalget tager en første drøftelse og kommenterer de i notatet nævnte
forslag til konkrete effektiviseringer og omprioriteringer samt forslag til analyser.
Børne- og Ungdomsudvalget den 3. april 2014
For så vidt angår aktivitetsområde uddannelse og pædagogik - skoler, dagtilbud og klubber,
vedtaget at forslag nummer 1, 3 og 6 og 9 indgår i det videre arbejde med effektivisering og
omstilling. Forslag 1, 3 og 6 besluttet i enighed, forslag 9 besluttet af et flertal bestående af A, C
og I.
Et enigt udvalg ønsker desuden at genbesøge forslag 2 og 5 under forudsætning af at de ikke
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indgår i det videre arbejde med budgetreduktioner.
For så vidt angår aktivitetsområde udsatte børn, vedtaget at forslag nummer 1, 4 og 5 indgår i
det videre arbejde med effektivsering og omstilling. Forslag 1 og 5 besluttet i enighed, forslag 4
besluttet af et flertal, bestående af A, C og I.
Et enigt udvalg ønsker desuden at genbesøge forslag 2 og 3 under forudsætning af, at det ikke
indgår i det videre arbejde med budgetreduktioner.
Forvaltningen arbejder tillige videre med forslag jf. de faldne bemærkninger.

Bilagsfortegnelse
1. Bilag til fagudvalgsmøder april - fra ØK vedr budgetproces
2. Bilag til BUU - emner til effektiviserings- og omstillingskatalog 250314
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Børne- og Ungdomsudvalget
03-04-2014
Sag nr. 4

4. Fremtidens klubstruktur

Sagsfremstilling
I forbindelse med implementering af folkeskolereformen har en arbejdsgruppe arbejdet med
beskrivelse af indhold og struktur i det fremtidige klubtilbud – som konsekvens af den kortere
åbningstid for klubberne og klubpædagogernes deltagelse i skolernes understøttende
undervisning. Arbejdsgruppen har bestået af områdelederen for Klub Lyngby, klubledere,
skoleledere, SFO-ledere samt BUPL, bistået af medarbejdere fra forvaltningen. Udvalgets rapport
er vedlagt som bilag.
Efterfølgende er der desuden udarbejdet vedlagte notat med mulige organisationsdiagrammer
ved implementering af de forskellige scenarier i rapporten. Af notatet fremgår bl.a., at der kan
spares ledelsesressourcer ved implementeringen.
Baggrunden for arbejdet er kombinationen af gevinster og udfordringer for klubområdet i
folkeskolereformen. Reformen forudsætter en styrkelse af sammenhængen mellem den faglige
undervisning og børns trivsel og sætter et øget fokus på bevægelse og andre måder at lære på i
den længere skoledag. Inddragelsen af klubpædagogernes kompetencer i den længere skoledag
skal sikre, at reformens intentioner realiseres i praksis. Samtidig er det en udfordring, at
åbningstiden i klubben reduceres, og at der vil være to forskellige organisationer med egne
ledelser og bestyrelser, der skal være fælles om at styrke børnenes og de unges hverdag.
Vedrørende indholdet i det fremtidige klubtilbud forudsætter arbejdsgruppen, at teams af
pædagoger og lærere skal arbejde på tværs af skole og klub (og på tværs af skolens og klubbens
lokaler) om den faglige og understøttende undervisning, herunder faglig fordybelse/lektiecafé og
andre eftermiddagsaktiviteter. Der gives bl.a. et eksempel fra Taarbæk Skole, hvor et snævert
samarbejde allerede er gennemført i praksis i en organisation, der omfatter både skole og klub.
Arbejdsgruppen har desuden forudsat, at fritidsklub-tilbuddet opretholdes ved hver skole, også
ud over den periode, hvor der skal være et klubtilbud til rådighed samtidig med lektiehjælpen. Det
skal følges nøje, om tilbuddet faktisk bruges efter 1. august 2014.
Der forudsættes heller ingen ændringer vedr. den fysiske placering af ungdomsklubtilbuddet lige
nu.
I forhold til den fremtidige organisering peger arbejdsgruppen på 3 mulige scenarier og beskriver
fordele og ulemper ved scenarierne, som kort gengives nedenfor. I den vedlagte rapport findes
en nærmere beskrivelse med eksempler på, hvordan den fremtidige ledelsesstruktur i
konsekvens heraf kan tilrettelægges:
Scenarie 1
I dette scenarie organiseres og drives både fritidsklub og ungdomsklub fortsat under
Ungdomsskoleloven. Samarbejdet med skolerne sker i et formaliseret partnerskab, hvor
klubpædagogernes timer i skolen planlægges ind i et årshjul. Arbejdsgruppen peger på fordelen
ved et fleksibelt tilbud med fortsat tværgående samarbejde og ressourceallokering i Klub Lyngby.
Samtidig erkendes det, at det er en administrativt tung løsning, som strukturelt fastholder en
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opdelt hverdag, hvilket ikke har været reformens intention.
Scenarie 2
I dette scenarie organiseres fritidsklubtilbuddet i folkeskolen (som skoleklub), mens
ungdomsklubtilbuddet fortsat organiseres i Klub Lyngby efter Ungdomsskoleloven. Samtidig
flyttes 6. klassetrin fra fritidsklub til ungdomsklub, idet det vurderes, at elever på dette klassetrin
mere søger et ungdomsklubtilbud (dette bryder dog med den typiske opdeling mellem mellemtrin
og udskoling i folkeskolen). Der opnås herved en helhed i skoleledelsen til og med 5. klasse –
men fortsat delt ledelse på de efterfølgende klassetrin. Samtidig kan det udadvendte samarbejde
og klubsamarbejdet på tværs af skoledistrikter blive udfordret. Der skal derfor etableres en
samarbejdsstruktur, der sikrer det tværgående perspektiv og samarbejde.
Scenarie 3
I dette scenarie hører både fritids- og ungdomsklub under den lokale folkeskoles ledelse og drives
efter folkeskoleloven som skoleklubber. Der etableres en samlet ledelse, der afspejler den nye
struktur. Der skal indgås et forpligtende partnerskab med LTU/forvaltningen om SSP mv. Herved
opnås helhed og entydighed i ledelsen, men samtidig kan det udadvendte samarbejde og
klubsamarbejdet på tværs af skoledistrikter blive udfordret. Der skal derfor etableres en
samarbejdsstruktur, der sikrer det tværgående perspektiv og samarbejde
Økonomiske og administrative konsekvenser
Der er forskellige økonomiske konsekvenser af de enkelte scenarier. Forskellene skyldes dels, at
der er forskellige muligheder for ledelsesbesparelser i de forskellige scenarier, dels at de
forskellige lovgivninger udløser forskellige regelsæt vedr. forældrebetalingen.
Beskrivelsen af de økonomiske konsekvenser ved hver af scenarierne tager udgangspunkt i, at
der i baggrundsnotatet til udvalgets behandling af skolereformen 9. januar 2014 var forudsat en
besparelse på klub-området på 4,1 mio. kr. i 2015-17. Denne besparelse er baseret på
reduceret åbningstid, korrigeret for reduceret forældrebetaling. De nedenstående økonomiske
konsekvenser beskriver, om der er forskelle i forhold til denne forudsætning.
I scenarie 1vil der på baggrund af effektiviseret ledelse kunne spares yderligere 0,55 mio. kr. i
2015, 1,1 mio. kr. i 2016, 1,65 mio. kr. i 2017 og 2,2 mio. kr. i 2018.
I scenarie 2 bliver der i forhold til baggrundsnotatet i stedet en samlet merudgift på 3,4 mio. kr. i
2015, 2,5 mio. kr. i 2016, 1,6 mio. kr. i 2017 og 0,7 mio. kr. i 2017. Merudgiften skyldes dels
reduceret forældrebetaling pga. krav om søskenderabat i forhold til fritidsordninger under
folkeskoleloven, dels flytningen af 6. klassetrin til ungdomsklub-regi, idet denne flytning ganske
vist reducerer driftsudgifterne, men samtidig reducerer forældrebetalingen endnu mere.
Potentialet for effektivisering vedr. ledelse reducerer merforbruget.
I scenarie 3 bliver der i forhold til baggrundsnotatet en samlet merudgift på 0,95 mio. kr. i 2015,
en besparelse på 0,5 mio. kr. i 2016, en besparelse på 1,95 mio. kr. i 2017 og en besparelse på
3,4 mio. kr. i 2018. Forældrebetalingen reduceres pga. krav om søskenderabat i forhold til
fritidsordninger under folkeskoleloven. Men potentialet for besparelser på ledelse er her så stort,
at der alligevel bliver tale om en samlet besparelse ved fuld implementering.
I skemaform ser ændringerne således ud ved fuld implementering i 2018 (+beløb = merudgift):
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Scenarie 1

Scenarie 2

Scenarie 3

2,4

2,4

0

1,9

0

-2,2

-3,6

5,8

-2,2

0,7

3,4

Forældrebetaling
6. klasse i UK
Ledelsesbesparelse
Samlet effekt

0

-

Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.
Indstilling
Forvaltningen foreslår, at
1. Børne – og Ungdomsudvalget anbefaler enten scenarie 1, scenarie 2 eller scenarie 3 som
grundlag for organisering og indhold i det fremtidige klubtilbud.
2. Arbejdsgruppens rapport sendes til høring i Klub Lyngbys bestyrelse og i skolebestyrelserne
med høringsfrist inden endelig behandling i Børne- og Ungdomsudvalget og efterfølgende
beslutning i Kommunalbestyrelsen 27. marts 2014.

Børne- og Ungdomsudvalget den 20. februar 2014
Ad 1. Udsat
Ad 2. Anbefalet.
Anne Jeremiassen (LA) og Henriette Breum (V) var fraværende.

Økonomiudvalget den 27. februar 2014
Udgår af dagsordenen.
Henrik Brade Johansen (B) var fraværende. I stedet deltog Henrik Bang (Ø).
Morten Normann Jørgensen var fraværende (F). I stedet deltog Hanne Agersnap (F).
Sagen genfremlægges for Børne- og Ungdomsudvalget med henblik på behandling af høringssvar
og beslutning om model.

Børne- og Ungdomsudvalget den 13. marts 2014
Ad 1. Anbefalet at bevare den nuværende klubstruktur.
C (2) tager forbehold.
Anne Jeremiassen (LA) var fraværende.

Økonomiudvalget den 18. marts 2014
Tilbagesendt til fagudvalget.

Børne- og Ungdomsudvalget den 3. april 2014
Ad 1. Anbefalet scenarie 3 som grundlag for organisering og indhold i det fremtidige klubtilbud.
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Udvalget ønsker en stilling som SFO-/klubleder, der får ledelsesansvar for både SFO'er og
klubber. Der tilføjes desuden pædagogiske koordinatorer på hver SFO og klub, som refererer til
den pågældende leder. Udvalget forelægges en sag om den konkrete udmøntning heraf.
Ø stemmer imod, idet model 1 ønskes og at klubberne bevares som selvstændig struktur.

Bilagsfortegnelse
1. Ledelsesorganisation for skole og Klub Lyngby 130214
2. Afrapportering fra arbejdsgruppe
3. notat om økonomi - arbejdsgruppe om klubstruktur - ledelsesstruktur
4. Samlet oversigt vedr. høringssvar, Fremtidig klubstruktur, BUU sag nr 7
5. Høringssvar Fremtidig klubstruktur BUUsag nr 7
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Børne- og Ungdomsudvalget
03-04-2014
Sag nr. 5

5. Inklusionspulje - evaluering

Sagsfremstilling
I forbindelse med budget 2013 blev der afsat en pulje på 1 mio. kr. til inklusion på
dagtilbudsområdet. Børne- og Ungdomsudvalget besluttede i februar 2013 en model for fordeling
af denne pulje hvor økonomien fordeles ud i netværkene, jf. protokol (bilag). Det blev vedtaget
at denne model skulle evalueres med henblik på stillingtagen til en ny fordeling. Denne evaluering
fremlægges hermed (bilag).
Evalueringen af anvendelse af inklusionspuljen skal ses i sammenhæng med den samlede
inklusionsstrategi, der især har fokus på inkluderende praksis i de enkelte dagtilbud, løbende
implementeret ved især SAL (systemisk analyse af læringsmiljøer) og AL
(aktionslæringsprojektet). Derudover findes der et antal specialtilbud, der arbejder mest muligt
inkluderende med børnene:
- 4 ressourcegrupper,
- støttepædagogkorpset
- § 32-tilbud til særligt udfordrede børn.
Forvaltningen arbejder, som supplement til nærværende evaluering, med et koncept for en
samlet evaluering af inklusions-initiativerne på 0-18 års området, med inddragelse af en ekstern
evaluator. Formålet er at få mere præcise mål for, om inklusionen lykkes, og om der samlet set
bliver tale om større trivsel og læring for børnegrupperne. Nærværende evaluering, som handler
specifikt om inklusionspuljens anvendelse, skal ses i denne større sammenhæng.
Ud fra evalueringen samt de politiske mål, er det forvaltningens samlede vurdering at:


Inklusionsindsatsen er blevet styrket med særligt fokus på fagprofessionelle kompetencer til
at skabe befordrende læringsmiljøer på flere niveauer (primær styrkelse)



Samarbejdet har styrket netværkenes pædagogfaglige udvikling med inklusion (sekundær
styrkelse)

De inklusionsansvarlige og dagtilbudslederne har mærket en effekt af inklusionsprojekterne i form
af personalets adfærd, som har ændret sig, og der har generelt været mere fokus på det sprog,
der er blevet anvendt om inklusion men også konkrete nye initiativer og nye handlinger, er blevet
udført.
Inklusionsprojekterne har ligeledes haft en bred spændevidde inden for inklusionsområdet, men
har tilsammen haft en rød tråd til understøttelse af den indsats, personale i forvejen yder samt
forvaltningens øvrige kompetenceudviklingsprojekter som SAL og AL.
Personalet har tilegnet sig konkrete pædagogiske redskaber, som kan bruges i praksis og bygge
videre på i eksisterende viden om at skabe Danmarks bedste læringsmiljøer, som kan rumme
mange slags børn.
På baggrund af evalueringen har forvaltningen vurderet, hvad der er vigtigt for det fremadrettede
arbejde med inklusionspuljen for 2014. Forvaltningen peger således dels på, at
ressourcetildelingsmodellen videreføres, og at dels på at der i det videre med fordel kan arbejdes
med:
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Større synlig systematik og didaktiske overvejelser i arbejdet med inklusion - hvordan når
vi en mere kvalitativ effekt for børn og personale



Evaluering af projekterne - dokumentere i skrift og tale, hvad der konkret er blevet gjort,
og hvorledes tiltagene er kommet børnene til gode. Evt. at udarbejde en fælles linje for
inklusion i det enkelte netværk



Videndeling på tværs af netværk - Hvordan breder vi de gode historier, erfaringer og
professionalisme ud.



Videreudvikling af det gode samarbejde med særlig fokus på reel børneeffekt - tænke i nye
processer og samarbejdsflader, som kan understøtte og kvalificere fokus på reel
børneeffekt

Forvaltningen peger på at evalueringen sendes i høring i handicaprådet og derefter
genfremlægges for udvalget med høringssvar til endelig beslutning.
Økonomiske konsekvenser
Evalueringen er udført inden for rammen. Ændringerne i ressourcetildelingsmodellen betyder ikke
yderligere udgifter, men afholdes inden
for rammen.
200.000 kr. fordeles forlods til to netværk.
800.000 kr. fordeles til alle netværk efter ressourcetildelingsmodellen.
Beslutningskompetence
Børne- og Ungdomsudvalget.
Indstilling
Forvaltningen foreslår, at evalueringen sendes i høring i handicaprådet.
Børne- og Ungdomsudvalget den 3. april 2014
Godkendt

Bilagsfortegnelse
1. EVALUERING AF PULJE TIL STYRKELSE AF INKLUSIONSINDSATSEN PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET
2. BUU - opfølgning på budgetaftale 101013
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Børne- og Ungdomsudvalget
03-04-2014
Sag nr. 6

6. Modersmålsundervisning på småbørnsområdet

Sagsfremstilling
Det fremgår af budgetaftalen for budget 2014-2017, at muligheden for at supplere
sprogstimulering med modersmålsundervisning på småbørnsområdet skal afdækkes nærmere
(bilag).
Forvaltningen forstår hensigtserklæringen således, at udvalget ønsker at kende mulighederne for,
at de børn, der har et andet modersmål end dansk, vil kunne modtage støtte i udvikling af deres
modersmål med henblik på at sikre de tosprogede børns samlede sproglige udvikling. Det
primære sprog i sprogstimuleringsindsatsen vil fortsat være dansk, idet målet er, at tosprogede
børn udvikler alderssvarende dansksproglige kompetencer forud for skolestart. Forvaltningen
forståelse er desuden, at der menes udvikling af de tosprogede børns modersmål i form af
sprogstimulering.
Forvaltningen foreslår, at indsatsen primært etableres som en forsøgsordning i to dagtilbud, som
allerede har særlig opmærksomhed på de tosprogede børns samlede sproglige udvikling.
Det drejer sig om Børnehuset Grønnevej, som deltager i Undervisningsministeriets
landsdækkende indsats "Styrk sproget". Børnehuset deltager sammen med Hummeltofteskolen
og målene er blandt andet at styrke børn- og elevers faglige og sproglige kompetencer, styrke
forældresamarbejdet ved øget deltagelse og udvikle et forpligtigende samarbejde i overgangen
mellem dagtilbud og skole. Endelig er det et ønske, at eleverne opfylder deres undervisningspligt i
den lokale folkeskole, fremfor på en fri grundskole uden for kommunen.
Det andet dagtilbud er Børnehuset Vandpytten, som deltager i projektet "Sprogene bygger bro biliteracy i partnerskab", som har modtaget økonomisk tilskud fra Kulturstyrelses Udviklingspulje
til folke- og skolebiblioteker. Projektet har blandt andet som mål at udvikle en fælles
sprogpædagogisk praksis mellem de medvirkende parter, som foruden Børnehuset Vandpytten
er Læringshuset under Center for Uddannelse og Pædagogik, skolebiblioteket og 0. klasse og
SFO på Lundtofte Skole og Stadsbiblioteket Lyngby, Børnebiblioteket.
I begge børnehuse er der en majoritet af tosprogede børn, der har arabisk som modersmål.
Indsatsen vil således især være for disse børn.
Økonomiske konsekvenser
Initiativet skønnes at koste en årlig lønudgift på cirka 210.000 kr. til en uddannet pædagog i 20
ugentlige timer med de fornødne sproglige kompetencer. Stillingen vil være tidsbegrænset på ét
år med mulighed for forlængelse.
Såfremt initiativet ønskes i værksat, kan dette ske ved at reducere i den øvrige sprogindsats på
0 - 6 års området.
Beslutningskompetence
Børne- og Ungdomsudvalget.
Indstilling
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Forvaltningen foreslår, at initiativet drøftes.
Børne- og Ungdomsudvalget den 3. april 2014
Udsat med henblik på yderligere uddybning.
Morten Normann Jørgensen (F) var fraværende.

Bilagsfortegnelse
1. BUU - opfølgning på budgetaftale 101013.pdf

Side 15 af 27

Børne- og Ungdomsudvalget
03-04-2014
Sag nr. 7

7. Internationalt grundskoleforløb i friskoleregi

Sagsfremstilling
Børne- og Ungdomsudvalget har ved tidligere drøftelser i henholdsvis januar 2012 og september
2013 - jf. en hensigtserklæring i budgetaftalen for 2014-17 (bilag) - behandlet oprettelsen af
international skole/internationalt grundskoleforløb i Lyngby-Taarbæk Kommune.
I september 2013 besluttede udvalget, at sagen skulle oversendes til bestyrelsen for Vidensby
2020 med henblik på, at der arbejdes videre med afklaring af mulighederne for etablering af et
grundskoleforløb på engelsk i henhold til lov om friskoler og private grundskoler.
Med Vidensby 2020 som koordinerende led har Center for Uddannelse og Pædagogik arbejdet
videre med sagen. Det er centerets vurdering, at etablering af grundskoleundervisning på engelsk
i privatskoleregi vil være en gevinst for det kommunale skolevæsen. Der tænkes dels på,
hvordan det internationelle fokus i undervisningen og fagundervisning på andre sprog end dansk
kan inspirere det kommunale skolevæsen.
Vidensbyen 2020 har indledt et samarbejde med Lyngby Private Skole, som ønsker at det
internationale grundskoleforløb oprettes på deres skole fra august 2015. Lyngby Private Skole er
derfor på vej med en ansøgning til Undervisningsministeriet om oprettelse af en afdeling under
skolen, hvor undervisningssproget er engelsk. Ansøgningen forventes at blive imødekommet.
Målgruppen for tilbuddet er børn af :
1. Expat-familier, som forventes at opholde sig i landet i op til 3 år
2. Expat-familier, som forventes at opholde sig i landet i mere end 3 år
3. Familier af blandet etnisk herkomst, fx med dansk/engelske forældre, som ønsker, at deres
børn skal erhverve sproglige kompetencer for at følge grundskoleundervisning på engelsk
ved familiens eventuelle flytning til udlandet
4. Familier med dansk baggrund, som står foran en længerevarende stationering i udlandet,
eller er hjemvendt fra en udlandsstationering.

Undervisningen tænkes organiseret efter Cambridge modellen, som sikrer, at eleverne kan
afslutte Cambridge Secondary 2 med dertil afsluttende prøver, som vil være kompetencegivende
i forhold til optagelse på en ungdomsuddannelse i udlandet eller i Danmark.
I begyndelsen forventes etableringen som et forløb fra 0.- 6. klasse, klasserækken vil være fuldt
udbygget inden for nogle år.
For at skolen kan håndtere de kapacitetsmæssige udfordringer, er Lyngby Private Skole desuden
i færd med at undersøge mulighederne for en udvidelse i umiddelbar geografisk nærhed til skolen,
hvor den nye afdeling kan placeres.
Vidensbyen har etableret kontakt til kommunens internationale virksomheder og
uddannelsesinstitutioner for at opbygge et forpligtende samarbejde. Dialogen handler blandt
andet om at sikre, at virksomhederne "besætter" et antal pladser til børn af deres internationale
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medarbejdere. Det er afgørende for etableringen, at idéen vækker bred opbakning, og at de
internationale virksomheder i kommunen er villige til at indgå i samarbejdet.
Forvaltningens nuværende rolle i forhold til etableringen er at agere "fødselshjælpere" i forhold til
lovgivning på området mv. Desuden kan nævnes, at oprettelsen af allerede en og snart to
engelsksprogede børnegrupper i kommunalt dagtilbudsregi vil danne fødekæde til det
internationale grundskoleforløb.
Der forventes ikke en mærkbar stigning i søgningen til frie grundskoler blandt Lyngby-Taarbæk
elever, idet målgruppen må forventes at have søgt/ville have søgt andre frie grundskoler med
engelsk som undervisningssprog beliggende uden for kommunen.
Økonomiske konsekvenser
Lyngby-Taarbæk Kommune forventes ikke at have udgifter forbundet med oprettelsen, da dette
vil ske i privat regi.
Beslutningskompetence
Børne- og Ungdomsudvalget.
Indstilling
Forvaltningen foreslår, at orienteringen tages til efterretning.
Børne- og Ungdomsudvalget den 3. april 2014
Taget til efterretning.
Morten Normann Jørgensen (F) var fraværende.

Bilagsfortegnelse
1. BUU - opfølgning på budgetaftale 101013
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Børne- og Ungdomsudvalget
03-04-2014
Sag nr. 8

8. Organisering af svømmeundervisning

Sagsfremstilling
Børne- og Ungdomsudvalget besluttede i januar 2014 at genindføre obligatorisk
svømmeundervisning i 4. klasse. I beslutningsoplægget konverteres en idrætstime i 4. klasse til
svømmeundervisning og merudgiften vurderes til 0,3 mio. kr., idet der skal være 1 lærer pr. 15
elever, samt bustransport for ca. 2/3 af børnene i kommunen.
Efterfølgende har Børne- og Ungdomsudvalget modtaget et forslag fra Lyngby Svømmeklub,
hvor de tilbyder et samarbejde om svømmeundervisning i kommunens folkeskoler på 2.
klassetrin (bilag). Lyngby Svømmeklub præsenterer i deres oplæg en ramme for samarbejdet,
hvor svømmeundervisningen varetages af pædagoger og klubbens personale. SFO personalet
står for transport og omklædning og har pædagogisk ansvar, mens svømmelærere og
projektleder fra Lyngby Svømmeklub har ansvar for den faglige progression. Lyngby
Svømmeklub har desuden fremsendt et inspirationskatalog fra Dansk Svømmeunion om
organisering af svømmeundervisning i den danske folkeskole (bilag). Kataloget præsenterer flere
modeller for samarbejde mellem kommuner og konkrete folkeskoler og svømmeklubber.
Forvaltningen peger på at inddrage skolernes erfaringer med svømmeundervisning og se på
muligheder og udfordringer i flere af de modeller, som Dansk Svømmeunion har beskrevet, for at
danne det bedst mulige grundlag for at træffe en beslutning. Forvaltningen arbejder derfor videre
med at analysere indholdet i Lyngby Svømmeklubs foreslåede model og undersøger muligheder
for at arbejde med andre modeller.
Udvalget vil på den baggrund blive præsenteret for forskellige modeller, inklusive overvejelser om
økonomi, opfyldelse af fælles mål samt evt. om ansvarsdeling mellem det pædagogiske
personale og det svømmefaglige personale. Forvaltningen peger hertil på, at såfremt udvalget
ønsker at gå videre med et samarbejde med Lyngby Svømmeklub, at det sker fra skoleåret
2015/16 og at der i så fald etableres en midlertidig ordning for skoleåret 2014/15.
Økonomiske konsekvenser
Ved håndtering af svømmeundervisning indenfor skolens egne rammer estimeres som nævnt en
merudgift på 0,3 mio. kr. Udgifterne til en ordning i et evt. samarbejde med Lyngby Svømmeklub
er ikke fuldt afdækket og vil blive undersøg i forbindelse med forvaltningens videre arbejde.
Beslutningskompetence
Børne- og Ungdomsudvalget.
Indstilling
Forvaltningen foreslår, at
1. forvaltningen udarbejder forskellige modeller for organiseringen af svømmeundervisningen
baseret på tidligere erfaringer og ideer fra skolerne, ideer fra Lyngby Svømmeklub og evt. andre.
2. det principdrøftes, om svømmeundervisningen kan tilbydes på et andet klassetrin end 4.
klasse.
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Børne- og Ungdomsudvalget den 3. april 2014
Ad 1. Godkendt med de faldne bemærkninger.
Ad 2. Drøftet.
Morten Normann Jørgensen (F) var fraværende.

Bilagsfortegnelse
1. Oplæg til partnerskab omkring skolesvømning i LTK
2. Inspirationskatalog til svømning i den danske folkeskole
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Børne- og Ungdomsudvalget
03-04-2014
Sag nr. 9

9. Skovbussen Ronja

Sagsfremstilling
En sag om kapacitetsjusteringer på dagtilbudsområdet blev første gang fremlagt i juni 2013 med
forslag om at nednormere en række institutioner i Virum. I september 2013 traf Børne- og
Ungdomsudvalget beslutning om, at Skovbussen Ronja skulle flyttes for at håndtere
kapacitetspres et andet sted i kommunen. Forvaltningen havde planlagt, at bussen og de 20
børnehavepladser skulle tilknyttes én eller flere institutioner i Lyngby distriktet pr. 1. maj 2014.
Siden dette har bussen været til syn og står nu parkeret uden at kunne benyttes til kørsel, før der
er sket gennemgribende udbedringer. Bussen er fra 1992 og alene ved reparation af bussens
seler vurderes udgifterne at overstige bussens værdi, ligesom værkstedet vurderer, at bussen
har en kort levetid. På den baggrund mener forvaltningen, at det ikke kan betale sig at investere i
Ronjas reparationer, da det vil være en dyr og kortsigtet løsning.
Skovbakkens børnehave har selv taget hånd om aktiviteter med de 20 børnehavebørn uden bus
frem til 1. maj 2014, hvor nednormeringen er planlagt. Forvaltningen har givet et lille tilskud til
dette for at sikre, at nogle af de planlagte pædagogiske aktiviteter kan fastholdes.
Uden bus og uden permanent fysisk plads i nogen af kommunens daginstitutioner har
forvaltningen en udfordring med at knytte de 20 ekstra børnehavepladser til et eksisterende
dagtilbud. Det er forvaltningens vurdering, at udfordringen med at opfylde pladsgarantien primært
vil kunne mærkes i efteråret 2014.
Inden forvaltningen var klar over bussens tilstand, drøftede forvaltning og lederne i Lyngby
distriktet tilknytning af bussen til en af institutionerne i området. På baggrund af denne dialog har
forvaltningen konkluderet, at busordningen af flere årsager ikke betragtes som attraktiv af
lederne. Dagtilbudslederne tilbagemelding er primært, at de bliver meget sårbare, hvis de får 20
ekstra børn, som de ikke har fysisk plads til i hovedhuset, men reelt kun har plads til i bussen.
Sårbarheden gælder både ved sygdom, møder og kurser, når en stor gruppe børn og personale
skal være fast ude en stor del af åbningstiden. Derudover kræver kørslen, at flere medarbejdere
har det store kørekort til at køre bussen. Lederne har nævnt, at andre kommuner bruger
busselskaber med chauffører til at køre busserne.
Dagtilbudslederne ønsker først og fremmest at have fysisk plads til børnene i husene og tage ud
herfra, med mulighed for at kunne komme tilbage på det tidspunkt, der passer ledelse, personale
og børn, og ikke at være afhængig af at styre efter, hvor når der er plads i huset hver dag, hver
uge, året rundt. Den model, som lederne anbefaler, er samtidig en billigere løsning end den
eksisterende, men den kræver fysisk plads til børnene i en af kommunens daginstitutioner.
Økonomiske konsekvenser
Udover den fast tildelte normering som samtlige andre børnehaver tildeles, udgør udgifterne til
Ronja yderligere to poster, der gør pladserne dyrere end de øvrige børnehavepladser i
kommunen.
1) Et årlige driftstilskud for Skovbussen på 146.500 kr. (svarer til udgifter til benzin, forsikring og
honorarer, vægtafgift, reparationer m.m.)
2) Et årligt personalemæssigt tilskud på 505.353 kr. (ekstra timer til det pædagogiske personale
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og ekstra ledelsestid forbundet med at være ude af huset hver dag i ca. 6 timer med 20 børn)
I alt 651.853 kr.
Disse to poster bortfalder, hvis busordningen ophører og der skabes ekstra børnehavepladser på
anden vis i de eksisterende fysiske dagtilbud.
Hvis busordningen skulle opretholdes, har forvaltningen undersøgt, hvad en leaset bus, indrettet
til ca. 28 børn med toilet, køkken m.m., vil koste. Priserne varierer fra 18.575 kr. om måneden
for en ny bus til 11.330 kr. om måneden for en 14 år gammel bus.
Vælges en leasingaftale vil driftsudgiften udgøre leasingudgiften + ca. 50 % af det eksisterende
drift budget på 146.500 kr. Det personalemæssige tilskud på 505.353 kr. kan ikke reduceres.
Beslutningskompetence
Børne- og Ungdomsudvalget.
Indstilling
Forvaltningen foreslår, at
1. busordningen ikke videreføres efter 1. maj 2014,
2. budgetmidlerne, i alt 651.853 kr., bibeholdes, indtil en løsning omkring oprettelse af ca. 20
børnehavepladser er etableret inden efteråret 2014.
Børne- og Ungdomsudvalget den 3. april 2014
Godkendt
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Børne- og Ungdomsudvalget
03-04-2014
Sag nr. 10

10. Trivselsregler til forebyggelse af cybermobning

Sagsfremstilling
Børne- og Ungdomsudvalget besluttede i marts 2013, at "skolerne udarbejder trivselsregler for
adfærd på sociale medier i samarbejde med eleverne, og udvalget ønsker en tilbagemelding fra
skolerne om arbejdet med dette".
Forvaltningen fremlægger hermed en kort samlet tilbagemelding fra skolerne, idet det er meget
forskelligt skolerne imellem, hvordan der arbejdes med forebyggelse af cybermodning.
Alle skoler beskæftiger sig med temaet som en del af drøftelsen med eleverne omkring brugen af
nettet, mobning, ordentlige adfærd og gode kammerater. Dette sker på klassemøder, særligt
tilrettelagte temaer, f.eks. "sikker chat" / "brug af de sociale medier" / "ansvarlighed på nettet" /
"web etik og digital dannelse", SSP-forløb i 6. klasse, ved introduktion til nettet osv.
Mobning på de sociale medier ligestilles med mobning på andre flader og indgår også i
skole/hjemsamarbejdet og på forældremøder, ligesom flere bestyrelser beskæftiger sig med
emnet i forhold til skolens antimobbeplan.
Arbejdet med antimobning (i den virkelige eller den virtuelle verden) er bundet til de enkelte
skolers kultur, hvilket forvaltningen vurderer at der er god fornuft i, fordi de principper og
retningslinjer, den enkelte skole vælger, derved tager udgangspunkt i deres specifikke elevgruppe
og skolens syn på relationer mellem skolens aktører.
Derfor foreslår forvaltningen, at det fortsat skal være op til skolerne at arbejde med dette emne
på den måde, som de finder mest relevant.
Det kan oplyses, at Fælleselevrådet er meget interesseret i at arbejde med dette tema i 2014.
Økonomiske konsekvenser
Opgaven er løst inden for rammen.
Beslutningskompetence
Børne- og Ungdomsudvalget.
Indstilling
Forvaltningen foreslår, at de enkelte skoler fortsætter arbejdet med forebyggelse af
cybermobning i samarbejde med elevrådene og Fælleselevrådet.
Børne- og Ungdomsudvalget den 3. april 2014
Godkendt, idet der i forbindelse med kvalitetsrapporterne sættes fokus på den konkrete indsats
mod mobning.
Morten Normann Jørgensen (F) var fraværende.
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Børne- og Ungdomsudvalget
03-04-2014
Sag nr. 12

12. Meddelelser til udvalgets medlemmer - april 2014

Sagsfremstilling
1. Justeringer til budgetudmøntningsplanen for budget 2014-17
Hensigtserklæring: Mere økologi. Fremlægges i maj 2014 i stedet for april 2014, idet sagen
forudsætter grundig tværgående analyse og drøftelser.
Hensigtserklæring: Finansiering af inklusionsindsatsen på skoleområdet. Fremlægges i maj 2014
istedet for marts 2014 med henblik på behandling i sammenhæng med sag om evt. evaluering af
inklusionsindsatsen på folkeskoleområdet
Folkeskolereformen - fysiske rammer (anlæg) fremlægges medio 2014 istedet for primo 2014
Ekstraordinær vedligeholdelse af skoler (løft) fremlægges medio 2014 istedet for primo 2014.
Disse to sager fremlægges i sammenhæng med behandling af den overordnede areal- og
vedligeholdelsesanalyse fra Bascon.
2. Opfølgning vedrørende muligheden for at ansøge A. P. Møller Fondens midler til en
bedre folkeskole
På baggrund af anmodning fra udvalget den 7. november 2013 orienteres om forvaltningens og
skolernes overvejelser i relation til at ansøge fonden om midler til Kommunen, jf. vedlagte
(bilag).
3. Henvendelse modtaget vedrørende multihal på Sorgenfri Skole
Henvendelsen er vedlagt (bilag).
4. Materialet om retningslinier for forældresamarbejdet ajourført
Materialet om retningslinier for forældresamarbejdet er nu opdateret (bilag), så de afspejler de
ændringer, der er foretaget efter høringer og udvalgets behandlinger i 2013. Ændringerne fra det
tidligere udsendte materiale er:
1) Der afholdes 2 ordinære småbørnsdialogmøder årligt
2) Der er indskrevet en beskrivelse af småbørnsrådet, og småbørnsrådets møder er indarbejdet i
årshjulet. Yderligere er deres mulighed for at vælge en formand beskrevet.
3) Det er konsekvensrettet, at det er én af lederne i netværket, som deltager i
netværksrådsmøder, og som er tovholder for møderne.
5. Småbørnsdialog og skoledialog
Dagsordener for de førstkommende møder (bilag) er udsendt til forældrerepræsentanterne.
Fremover forelægges dagsordenerne udvalget inden udsendelse.
6. Invitation til kommunesamarbejde om at realisere en ny folkeskole
KL har sendt invitation til kommunesamarbejde om at realisere en ny folkeskole herunder
invitation til at tilmelde sig til to årlige politiske møder (bilag). Det første møde finder sted den 27.
maj 2014 kl. 13-16 på Hotel Nyborg Strand. Invitationen er rundsendt pr. e-mail til udvalgets
medlemmer den 25. marts 2014.
7. Orientering om evt. afholdte møder
Udvalgets medlemmer har mulighed for at orientere hinanden
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Børne- og Ungdomsudvalget den 3. april 2014
Taget til efterretning, idet der planlægges et ekstraordinært møde inden næste ordinære møde
om inddragelse af foreninger mv. i forbindelse med folkeskolereformen, og idet det tilstræbes, at
sagen også behandles på udvalgets ordinære møde i maj, hvor Kultur- og Fritidsudvalget
inviteres til at deltage.
Punkt 2 optages som sag på dagsordenen.

Bilagsfortegnelse
1. Notat forældresamarbejdsfora på dagtilbud
2. Meddelelse APMøllerfonden
3. Meddelelse sorgenfriskolen
4. dagorden 1404 08 smaabørn og skoledialog
5. Invitation til kommunesamarbejde om at realisere en ny folkeskole 140314
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Børne- og Ungdomsudvalget
03-04-2014
Sag nr. 13

13. Opfølgning vedrørende muligheden for at ansøge A. P. Møller Fondens midler
til en bedre folkeskole

Indstilling
På baggrund af anmodning fra udvalget den 7. november 2013 orienteres om forvaltningens og
skolernes overvejelser i relation til at ansøge fonden om midler til Kommunen, jf. vedlagte
(bilag).
Børne- og Ungdomsudvalget den 3. april 2014
Godkendt.
Morten Normann Jørgensen (F) og Anne Jeremiassen (I) var fraværende.
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Vuggestuen Chr. X.
Christian X’s Allé 172
2800 Kgs. Lyngby.

20. Marts 2014.

HANDLEPLAN 2.
Vedr. AKKUMULERET MERFORBRUG I VUGGESTUEN CHR. X. jf. LTK
Vuggestuen Chr. X. fremsender hermed andet forslag til handleplan til at nedbringe akkumuleret
merforbrug.
Den første handleplan var udarbejdet på de præmisser, der blev forelagt os på møde den 21. februar
med deltagelse af Nikolaj Asger Toustrup LTK, Michael Garly LIVSVÆRK (tidl. K.F.B.U) og
Marie-Louise D. Nielsen Chr. X.
De fremlagte præmisser var:
- At en handleplan for nedbringelse af merforbruget skulle udarbejdes
- At det var vigtigt at handleplanen var holdbar og at tidsrammen var mindre vigtig, den
kunne være 5 år eller helt op til 8 år blot den var holdbar
- At handleplanen skulle forholde sig til et balanceret budget og nedbringelse af merforbruget
- At vi kunne forvente, at der skulle forhandles frem og tilbage inden handleplanen var
endeligt på plads.
På denne baggrund udarbejdede vi den første handleplan.
Den 11. marts får vi pr. mail besked om, at præmisserne er tre år, hvor ændringen dog ikke forklares
nærmere.
I den første handleplan fremsætter vi to forslag til nedbringelse af merforbruget. De to forslag var
vores udspil til en drøftelse – en kombination af begge forslag kunne være en mulighed for at
tilfredsstille både LTK’s og vores behov, hvorfor vi fortsat ønsker en drøftelse af disse.
Handleplan 2:
Vedlagt fremsendes udkast til tilpasset budget 2014. Budgettet er opstillet på baggrund af de nye
præmisser, og er udarbejdet under forudsætning af, at det, af LTK udsendte budget pr. 23. december
2013, er holdbart.
Vi ser frem til et møde med henblik på en afklaring af overførsler fra år til år jvnf. den første
handleplan, og drøftelse af handleplanens forslag.
Med venlig hilsen

Marie-Louise Nielsen
Leder

Michael Garly
Økonomi- og regnskabschef i LIVSVÆRK (tidl.K.F.B.U.).

Møde i Børne- og Ungdomsudvalget d. 03-04-2014

Dato: 20.03.2014 (del af handleplan)

2014
budget LTK
1 kr.

Udgiftsbaseret

Kapitalmidler

Udgiftsbaseret
DKK

Samlet resultat

DKK

DKK

beløb excl. moms

moms

beløb excl. moms

moms

6.347.874

220.000

6.518.610

221.723

4.210.874

0

4.349.617

0

Chr. X Vuggestue
Chr. X Vuggestue
052512

8310206061
Vuggestuer

Chr. X Vuggestue total:
Chr. X Vuggestue
Ikke allokeret

8310206061
#

10102000

Fagpersonale

59520000

Øvrige tilskud og overførsler

Grundtilskud, vg. Christian X

XG-8310206061-00010

23440001

El belysning

23445000

Gas opvarmning

29203000

0
1.511.000

0
175.250

1.520.974

169.994

39.000

9.750

30.300

7.575

192.000

48.000

145.000

36.250

Hushold.art. varekøb

36.000

9.000

10.100

2.525

40251101

Præmie arbejdsskade

81.000

40251109

Præmie børneulykke

2.000

2.400

40430000

Leje tj.ydl.u

727.000

769.200

45470000

Vedl. udearealer og grønne omr. - Entrep

45485000

Ind.byg.vedl.håndv.

27.000

6.750

47.900

11.975

49264000

Rengøring tj.ydl.m

355.000

88.750

394.874

98.719

-196.000

0

-196.000

0

XG-8310206061-00040

151.000

0

150.700

0

Øvr.drift tj.ydl. U

151.000

XG-8310206061-00020

179.000

44.750

206.919

51.730

øvrige varekøb mv.

179.000

44.750

206.919

51.730

8310206062

492.000

0

486.400

0

40840000

Overførsler andet (t.kr.588 over 3 år)

52.000

69.400

13.000

51.800

12.950

Overførsler fra 2013 til 2014
Regnskabsføring, vg. Christian X
40213000
Øvr.børnerelaterede udgifter
29213000
Ledelse og adm. Chri
Ikke allokeret
10101000

150.700

#
Ledelse

Note BELØB INKL. MOMS
Budgetregulering t.kr.588 over 3 år
Afstemning til budget udsendt 23.12.2014

Besparelse t.kr.196 fordeles over alle ikke
faste omkostninger

492.000

486.400

6.567.874
196.000

6.740.333
196.000

6.763.874

6.936.333

Punkt nr. 2 - Regnskab 2013 - Børne- og Ungdomsudvalgets område
Bilag 3 - Side -1 af 1

Møde i Børne- og Ungdomsudvalget d. 03-04-2014

Regnskabsår 2014
budget Chr.X
1 kr.
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BILAG
Oversigt over emner til effektiviserings- og omstillingsforslag på Børne- og
Ungdomsudvalgets områder
Aktivitetsområde Uddannelse og pædagogik – Skoler, Dagtilbud og Klubber (6,0 mio.
kr./CUP):
Center for Uddannelse og Pædagogik (CUP) har fået udmeldt en effektiviseringsramme på
6,0 mio. kr. inden for Børne- og Ungdomsudvalgets samlede bevillingsområde. Centeret foreslår, at der i et vist omfang ses på tværs af de 3 hovedområder – skoler, dagtilbud og Klub
Lyngby – for at finde hensigtsmæssige effektiviseringer. Centeret foreslår endvidere, at der
skelnes mellem løsninger på det korte sigt (2015) og det længere sigt (2016-18). På baggrund
heraf er det nedenstående opdelt i forslag med udgangspunkt i regnskab 2013 (1 – 3), forslag
vedrørende strukturændringer (4) og øvrige forslag (5 – 9).
Forslag

Beskrivelse af forslag

1.

Udgifter til befordring på skoleområdet
I regnskab 2013 er der et mindreforbrug til befordring på ca. 0,7 mio. kr. Kommunen
har gennem flere år haft et mindreforbrug, og noget tyder på, at udgiftsniveauet permanent kan fastholdes på dette niveau.

2.

Effektivisering vedr. vidtgående specialundervisning
I regnskab 2013 ses et samlet mindreforbrug på vidtgående specialundervisning (centrale konti) på knap 4 mio. kr. Det er vurderingen, at budgettet til vidtgående specialundervisning varigt kan reduceres, og det skal analyseres nærmere, hvordan det gøres
bedst muligt. Effektiviseringen skal ses i forhold til den samlede inklusionsstrategi og et
eventuelt behov for ressourcer til nye mellemformer / enkeltintegration på området.

3.

Dagplejen
Forbruget på dagplejeområdet er i regnskab 2013 reduceret med ca. 1,7 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Det kan forventes, at en del af denne reduktion kan gøres permanent. Det skal vurderes nærmere, i hvor vidt omfang der opstår et modsvarende behov for flere pladser i vuggestuer og børnehuse.

4.

Mulige strukturændringer
Forvaltningen foreslår, at der etableres nærmere analyser af institutionsstrukturen på
hele 0-18 års området. Analyserne skal tage udgangspunkt i børne- og elevtalsudviklingen samt analyserne vedr. funktionalitet og vedligeholdelse af bygningerne. Analyserne
kan munde ud i eksempelvis
-

Samling af udskolingen på færre skoler
Større institutioner på dagtilbudsområdet, ved sammenlægninger og nedlæggelser af institutioner
Færre selvstændige specialtilbud
Effektivisering vedr. administrative opgaver.

Nogle af disse initiativer kan kræve anlægsinvesteringer.
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5.

Club 10
Det foreslås, at aktiviteten i Club 10 omlægges, så de initiativer, som Club 10 i dag står
for, fremover bliver en del af Klub Lyngbys samlede aktiviteter i ungdomsklubberne i
samarbejde med Ungdomsskolen. Aktiviteterne skal placeres rundt i kommunen i løbet
af året, så alle unge får større nærhed til aktiviteterne. Kan skønsmæssigt effektivisere
for ca. 0,5 mio. kr. årligt.

6.

Skovbussen Ronja
På Børne- og Ungdomsudvalgets møde den 3. april behandles en sag vedr. Skovbussen
Ronja. I sagen lægges der op til, at busordningen ikke skal videreføres fra en eller flere
dagtilbud, men at den ønskede kapacitet på 20 børnehavepladser tilvejebringes på en
anden måde. Her vil der være et effektiviseringspotentiale på ca. 0,65 mio. kr. årligt.

7.

Dagplejens gæstepleje
Der er i dag ansat 37 dagplejere og 5 dagplejevikarer. Vikarerne løser pasningsbehovet,
når de faste dagplejere har ferie, ved sygdom mv. Derudover deltager vikarerne i arbejde med børnene i de tre fælles dagplejehuse. Det skal undersøges, om vikarproblematikken kan organiseres mere effektivt, f.eks. ved at inddrage vuggestuer og børnehuse
som faste samarbejdsinstitutioner for dagplejerne i de enkelte distrikter.

8.

Tidlig SFO start
Elever til børnehaveklassen i august modtages i SFO'en fra 1. maj i en "tidlig SFO start".
Ved indførelsen for snart tre år siden blev SFO'erne tildelt ressourcer svarende til børnehavetaksten i maj og juni til dette. Det foreslås, at ressourcen tilpasses den øvrige SFO
ressource, så SFO'en tildeles ressourcer ud fra en belastningsgrad på 14,3 barn pr. voksen i stedet for 11,86 barn pr, voksen, i alt en reduktion på 0,65 mio. kr.

9.

Ulse Lejrskole
Det foreslås at sælge Ulse Lejrskole, da der er en fast driftsudgift ved kommunens ejerskab til ejendommen, og skolerne har andre muligheder for at arrangere lejrskoler. Den
årlige driftsbesparelse vil være ca. 0,5 mio. kr., og salg af ejendommen kan give en
engangsindtægt.

Aktivitetsområde Udsatte børn (0,6 mio. kr./CSI):
Forslag

Beskrivelse af forslag

1.

Generel effektivisering og optimering centralt og decentralt i CSI
Der gennemføres en generel effektivisering både centralt og decentralt i CSI. Det er
forvaltningens vurdering, at der vil være luft til at gennemføre en sådan effektivisering
inden for de rammer, som er fastsat af lovgivningen og i de politisk bestemte serviceniveauer. Besparelsen gennemføres efter en nærmere analyse af arbejdsgange mv. i de
respektive institutioner og med særligt fokus på:






Sygefravær
Kørsel
Vagtplanlægning
Generel kapacitetstilpasning
Samdriftsmuligheder i forhold til administrative funktioner

Det er forvaltningens vurdering, at forslaget vil kunne give et lille - mellemstort provenu.
Besparelsespotentialet skal koordineres med forslaget om tværgående administrative
effektiviseringer.
2.

Systematisk gennemgang af bevillinger på § 41, § 42 og § 84 mhp. sikring af
ensartet tildeling af ydelser
Der gennemføres en systematisk gennemgang af bevillingerne på servicelovens § 41
(merudgifter), § 42 (tabt arbejdsfortjeneste) og § 84 (aflastning), der skal sikre ensartet
tildeling af ydelserne. Det er forvaltningens vurdering, at der vil være tale om et mindre
besparelsespotentiale.
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3.

Oprettelse af ungeboliger – udslusning fra efterværn
LTK har en udfordring i forhold til at hjælpe unge ud af anbringelsen og videre til en
selvstændig bolig, som de unge har økonomiske forudsætninger for at sidde i, når de
skal udsluses fra anbringelsen og efterværn. Derudover er der en lille gruppe unge, som
vil profitere bedre af at blive anbragt direkte i egen bolig med støtte end først at blive
anbragt på et opholdssted eller en plejefamilie i forhold til at komme godt ind i voksentilværelsen.

Det kan foreslås, at der etableres i alt ca. 10-12 små kollegielignende lejligheder på ca.
12-15 kvm. med en maksimal huslejepris på 3.500 kr. En mulighed kunne være på Borrebakken, sammen med andre aktiviteter under CSI. Det er essentielt, at huslejeudgiften holdes på et lavt niveau, således at den unge vil kunne betale huslejen på en SU
eller kontanthjælp. Ved bedre kapacitetsudnyttelse af personaleressourcerne på GL.
Vartov, der i forvejen har ungeboliger, kan der etableres en social viceværtsfunktion til
de unge. Derudover vil disse unge skulle have individuel socialpædagogisk støtte i varierende grad, som gives til den enkelte unge på baggrund af den unges handleplan. Fordelen ved denne form for individuel støtte er, at den kan reguleres op og ned fleksibelt,
hurtigt og tilpasses den enkeltes behov og derfor er den væsentlig mindre omkostningstung end en fast takst på et anbringelsessted. Den socialpædagogiske støtte til de udsatte unge bør primært blive leveret af LTKs eksisterende enheder, der har disse kompetencer: Forebyggelsescentret og Gl. Vartov, ligesom akut behov for rådgivning kan gives
24 timer i døgnet via Akuttilbuddet.
Vælger man eksempelvis at etablere tilbuddet på Borrebakken, vil det kunne etableres i
slut 2015 med anlægsudgifter i 2015 på ca. 1,5 mio. kr. Anlægsudgifterne vil her være
forholdsvis beskedne, da der allerede er 10 små etablerede boliger med eget bad. Besparelsen på driften hentes fra ultimo 2015 og frem ved at anbringelserne for unge i
alderen 16 år og op bliver billigere. Vælges et andet sted en Borebakken skal anlægsudgiver og tidsplan revurderes. Forslaget indebærer en indledende analyse af muligheder
og potentialer.
4.

Anvendelse af Borås-modellen – ”den Svenske model”
Baseret på viden hentet fra Sverige (Rapport fra Krevi) og Herning Kommune etableres
et forsøg, omtalt som ”Den svenske model”. Rapporten fra Krevi viser, at børnene er
anbragt kortere tid, de klarer sig bedre end dem de sammenlignes med andre steder i
Sverige, og der spares penge på anbringelser og foranstaltninger. Hjælpen gives med
udgangspunkt i et normaliseringsperspektiv og mindsteindgrebsprincippet. Forsøget
foreslås udført med fire sagsbehandlere, der hver har 15-20 sager i en periode på 1-3
år. De gode resultater fra Modtagelsen i CSI, hvor der arbejdes systematisk med metoden Signs of Safty vil understøtte sagsarbejdet i forhold til at fastholde normaliseringsperspektivet og mindsteindgrebsprincippet i sagerne. Det foreslås ligeledes, at der etableres en kontrolgruppe af fire sagsbehandlere. Der følges op og måles - både på kvalitet
og økonomi i begge grupper af sagsbehandlere. Giver forsøget ikke nogen positive effekter allerede efter 1 år lukkes det. Viser målingerne til gengæld allerede efter 1- 2 år
resultater, der ligger over forventningerne, udvides forsøget til at omfatte flere socialrådgivere i CSI. På nuværende tidspunkt har socialrådgiverne i LTK på det udsatte børneområde gennemsnitlig 42 sager.
Det er dokumenteret, at den svenske indsats på området for udsatte børn og unge er
langt billigere end den danske - uden at det går ud over kvaliteten. Dette skyldes bl.a.
følgende elementer fra den såkaldte ”Borås-model”:
1. Fokus på et normaliseringsperspektiv, hvor den mindst indgribende foranstaltning
sættes i værk, som kan fastholde barnet i så normal en tilværelse som muligt.
2. Kortere og mere målrettede anbringelser.
3. Tættere opfølgning på de enkelte sager.
4. Færre sager per sagsbehandler.
5. Stærkt fokus på faglig vidensbasering og ny forskning på området.
Forslaget indebærer en indledende analyse af muligheder og potentialer.
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5.

Systematisk inddragelse af netværket i alle sager
De udsatte børn og unges familie og netværk inddrages i varieret grad i sagsbehandlingen. Kun 9,8 procent af anbringelserne sker hos familie eller netværk og kun 4,5 procent af alle børn aflastes enten hos familien eller i netværket. Det vurderes, at der i lang
mere intensiv grad på lang sigt vil kunne arbejdes systematisk med inddragelse af familie og netværk - både i for hold til sagsbehandlingen og i forhold til foranstaltninger (aflastning og anbringelse i netværket). De gode erfaringer fra sagsarbejdet i Modtagelsen i
LTK kombineret med erfaringen fra eksisterende metoder og projekter om familieinddragelse anvendes til at planlægge en målrettet projektplan for det udsatte børneområde i
en treårig periode. Der er tale om et investerings og spareforslag, som er langsigtet og
som skal etablere et socialfagligt grundfundament for en langsigtet strategi, der sikre
den bedste indsats til udsatte børn, unge og familier. Der foreligger dokumentation for,
at de inddragende og netværksbaserede indsatser giver både faglige og økonomiske
gevinster. Forslaget indebærer en indledende analyse af muligheder og potentialer.

Møde i Børne- og Ungdomsudvalget d. 03-04-2014

Side 4 af 4

Punkt nr. 4 - Fremtidens klubstruktur
Bilag 1 - Side -1 af 5

Notat om fremtidig organisationsstruktur for skoler og klubber i Lyngby-Taarbæk Kommune

I dette notat præsenteres organisationsdiagrammer for den klubstruktur, der bliver en følge af, om man vælger scenarie 1, scenarie 2 eller
scenarie 3 som model for fremtidens klubarbejde. Diagrammerne viser både, hvordan skolens organisation vil se ud, og hvordan Klub Lyngbys
organisation vil se ud.
I alle scenarier er der mulighed for effektiviseringer – og dermed besparelser på ledelse. Det er for hvert af scenarierne opgjort, hvad det
samlede potentiale kan opgøres til.

Skolen

Nuværende Ledelsesorganisation for skolen og Klub Lyngby
Adskilt ledelse i samarbejdsrelationer

Klub Lyngby

Skoleleder
Adminstrativleder

SFO leder

Områdeleder
Viceskoleleder

Klubleder
Pædagogisk
koordinator
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Scenarie 1. Ledelsesorganisation for skolen og Klub Lyngby
Adskilt ledelse
Forpligtende partnerskab
Skolen

Klub Lyngby
Områdeleder

Skoleleder
Adminstrativleder

SFO leder

Klubleder

Klubleder

Klubleder

Klubleder

Klubleder

Klubleder

Viceskoleleder

I dette scenarie kan der effektiveres med 4 lederstillinger, svarende til en besparelse ved fuld implementering på 2,2 mio. kr.
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Scenarie 2. ledelsesorganisation for skolen og Klub Lyngby
Delt ledelse
Forpligtende partnerskab
Klub Lyngby (UK)

Skolen (+FK)

Skoleleder
Adminstrativleder

SFO leder

Områdeleder
Viceskoleleder

Klubleder

Klubleder

Klubleder

Klubleder

Klubleder

I dette scenarie kan der effektiviseres med 4 lederstillinger og 3 koordinatorstillinger, svarende til en besparelse ved fuld implementering på 3,6 mio. kr.
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Scenarie 3. ledelsesorganisation for skolen
Fællesledelse
Skolen (+FK og UK)

Forvaltning (LTU)

Skoleleder

Chefkonsulent

Adminstrativleder

SFO leder

Viceskoleleder

I dette scenarie kan der effektiviseres med 4 lederstillinger og 8 koordinatorstillinger, svarende til en besparelse ved fuld implementering på 5, 8 mio. kr.
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Alle de ovenstående beregninger vedr. effektivisering og besparelser på ledelse viser den langsigtede effekt ved fuld implementering. Der kan på kort sigt
være brug for, at nogle af de nuværende ledere fortsætter i funktioner i enten skolen eller Klub Lyngby. Ligeledes kan det være velbegrundet at lade en del
af effektiviseringen ske ved naturlig afgang, altså ved at undlade genbesættelse af stillinger, når det bliver relevant. Dette vil afhænge af hvilke beslutninger
der måtte blive truffet vedrørende en eventuel jobgaranti.
På baggrund heraf kan det skønnes, at effektiviseringen i de 3 scenarier kan få ¼ effekt i 2015, halv effekt i 2016, ¾ effekt i 2017 og fuld effekt i 2018.
Beregningen af de samlede økonomiske konsekvenser ved de forskellige scenarier vil afspejle dette.
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Indledning
I Folkeskolereformen1 er indeholdt nogle centrale målsætninger og resultatkrav, som
er styrende for arbejdet med at realisere folkeskolereformen:
• 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
Trivsel er en forudsætning for læring.
Implementeringen af folkeskolereformen skal i kommunen understøtte folkeskolereformens krav om et fokusskifte fra undervisning til læring, hvor blandt andet lærere
og pædagoger skal arbejde tæt sammen.
Når klubpædagoger med reformen bliver en del af skolen styrkes fokus på sammenhængen mellem den faglige undervisning og børns trivsel, bevægelse med videre i
den længere skoledag. For klubpædagogerne giver folkeskolereformen desuden mulighed for at skabe flere relationer til børn og unge i alle klasser på mellemtrin og i
udskolingen i skolerne. Det må alt andet lige styrke det fælles arbejde med inklusion.
Den længere skoletid tager for børnene tid fra klubtilbuddet2, og det skal være et
attraktivt klubtilbud, for at børnene fortsat vil benytte det. Et tilbud, som fagligt også
arbejder med helhed fx videreføre temaer eller projektarbejde fra skolen i klubben
ud fra nye vinkler eller bygge videre på dynamikker, der er sat i gang i skolen og
følge dem til dørs – eller bevidst vælge dem fra. Det kræver kvalitet i tilbuddet, og
kvalitet kræver gode rammer for arbejdet3.
Klubtilbuddet for børn er i øjeblikket udelukkende om eftermiddagen og om aftenen
for de unge, men det pædagogiske sigte med klubtilbuddet løses fremadrettet både i
skole- og klub. Klubben flyder ind på skolen, og skole og klub (fritid) skal flyde mere
sammen. Det, fordrer helt anderledes samarbejdsflader mellem lærere og pædagoger – og med omverdenen. Samarbejdet mellem lærere og pædagoger på de forskellige trin i skole- og fritid bliver et af de centrale omdrejningspunkter i implementeringen af folkeskolereformen.
SFO og skole har på nuværende tidspunkt enhedsledelse. Der er tætte samarbejdsrelationer mellem skole og klub, men omfanget varierer mellem skoledistrikterne.
Der er delt ledelse, og klubtilbuddet i kommunen drives med afsæt i Ungdomsskoleloven og ikke efter Folkeskoleloven.
Center for Uddannelse og Pædagogik nedsatte medio december 2013 en arbejdsgruppe til at indholdsbeskrive scenarier for det fremtidige klubtilbud, som en ar1Skolereformen medfører en længere og mere varieret skoledag med flere fagopdelte undervisningslektioner og ny understøttende
undervisning. Åbningstiden i fritidsklubben begrænses derved, og pædagogiske ressourcer fra klubben indgår i stedet ovre i skolen
på mellemtrinnet og i udskolingen for der at styrke børn og unges trivsel og læring. De frigjorte midler i klubtilbuddet medfinancierer skolereformen
2 Den nuværende ugentlige åbningstid i fritidsklubben bliver ved skolereformen beskåret med 12 timer.
3 Pædagogtimer flyttes fra fritidsklubben til skolen. Fordelingsnøglen til den understøttende undervisning har kommunalbestyrelsen sat til 60 pct. pædagoger og 40 pct. lærere.
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bejdsgruppe om ledelse opstillede i efteråret 2013, forud for en politisk beslutning
om organiseringen af det fremtidige klubtilbud efter den 1. august 2014.

Arbejdsgruppens opgave
Arbejdsgruppen har haft til opgave at beskrive gevinster og udfordringer i forskellige
scenarier for organiseringen af det fremtidige klubtilbud som konsekvens af folkeskolereformen. Arbejdsgruppen blev samtidig bedt om at vurdere, om der eventuelt
skulle udarbejdes yderligere scenarier. Arbejdet har som formål haft at kvalificere
den politiske beslutning om organisering af det fremtidige klubtilbud herunder at
beskrive de økonomiske konsekvenser (se bilag 8). I forlængelse af arbejdsgruppens
beskrivelser af de forskellige scenarier har forvaltningen efterfølgende konkretiseret
de afledte ledelsesmæssige konsekvenser af disse. Notatet herom er vedlagt udvalgssagen som et selvstændigt bilag.

Arbejdsgruppens tilgang
Det fremtidige klubtilbud skal sammen med skole, SFO og LTU - musikskolen,
sportsklubber, boligforeninger og andre interessenter - sikre det bedst mulige sammenhængende tilbud til børn og unge. Der skal være kvalitet i klubtilbuddet, og fagligheden skal være i centrum. Det kræver gode rammer for tilbuddet og herunder at
fastholde og tiltrække kompetente pædagoger ved fx muligheden for fuldtidsstillinger. Det styrkede fokus på trivsel og læring i skolen og klubpædagogernes aktive
deltagelse heri skal ikke slække på kvaliteten i børn og unges klubtilbud i fritiden.
Der skal dog skabes sammenhæng – læring på tværs.
Arbejdsgruppen har taget udgangspunkt i kommunens principper for implementering
af folkeskolereformen, i tanken om det samlede gode læringsmiljø for barnet4og i et
fokus på helhed og sammenhæng i tilbuddet på tværs af skole og klub5.
Arbejdsgruppens sammensætning fremgår af bilag 1. En beskrivelse af det nuværende klubtilbud og Klub Lyngbys målsætning er beskrevet i bilag 2. Data om takster, dækningsgrad, antal tilmeldte, fremmødestatistik i Klub Lyngby mv. fremgår af
bilag 3.

Klubtilbuddet efter den 1. august 2014
Ny tilgang til klubtilbuddet
Folkeskolereformen medfører en ny skole – og et nyt klubtilbud. Det sidste transformeres ved en helt anderledes mulighed for at arbejde pædagogisk med grupper af
børn og det enkelte barn både i skole- og i fritid6. Det gælder både for fritidsklub- og

4 Det fælles læringsgrundlag i LTK: Børns og unges læring er et fælles anliggende og en tværgående opgave for alle medarbejdere
på 0-18 års området. Børn og unge lærer hele tiden, uanset om man kalder det undervisning, pasning eller fritidstilbud. Der skal i
fællesskab arbejdes for, at alle kommunale tilbud baseres på en bevidst læringstænkning, så både den faglige undervisning, lektiehjælp/faglig fordybelse samt bevægelse/motion understøtter den samlede læring. Dette fokus på fælles læringsprincipper understøttes af det fælles, vidensbaserede læringsgrundlag.
5 Børn og Ungepolitikken, Fælles læringsgrundlag, Inklusionsstrategien (SAL), Skoleudviklingsstrategien og Klub Lyngbys vision og
målsætning.
6 For børnene bliver fritidsklubtilbuddet begrænset af den længere skoledag, hvis de nuværende åbningstider opretholdes, men
med et personale, som de allerede i skoletiden har været sammen med. Der er både mulighed for at fortsætte allerede igangsatte
aktiviteter med videre fra skoletiden eller lave noget helt andet og måske med andre børn end dem fra klassen. Det primære for
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ungdomsklubtilbuddet. Åbningstiden i ungdomsklubtilbuddet påvirkes ikke af folkeskolereformen.

Øget helhed på tværs
Reformens sigte kræver læreres og pædagogers komplementerende fagligheder i et
ligestillet samarbejde. Lærere og pædagogers faglighed komplementerer hinanden i
et sidestillet pædagogisk samarbejde, hvor faglighedernes gensidighed og særlige
pædagogiske fokuspunkter optimerer betingelserne for elevernes læring7.
Teams af pædagoger og lærere på de to trin bør i alle tre scenarier arbejde på tværs
af skole og klub i skolens og klubbens lokaler om fx understøttende timer, faglig fordybelse/lektiecafé eller andre eftermiddagsaktiviteter. De nye teams bør, med afsæt
i det fælles læringsgrundlag og de komplementerende kompetencer i teamet, have
fokus på elevernes personlige, sociale og faglige udvikling på tværs af den faglige og
understøttende undervisning.
Ved implementering af den nye folkeskolereform bliver teamstruktur og teamsamarbejde et vigtigt omdrejningspunkt i det nye forpligtende partnerskab mellem skole
og klubtilbud8.
Teamsamarbejdet og organiseringen heraf er en selvstændig opgave i implementeringen af folkeskolereformen, som arbejdsgruppen derudover ikke forholder sig yderligere til i denne rapport.
Eksempel på eksisterende samarbejde mellem skole og klub
Taarbæk Skole har gennem de sidste tre år haft fritidsklubben og ungdomsklubben lagt ind under en fælles ledelse.
I praksis har det betydet, at klubpædagogerne - på samme måde som vore SFO - pædagoger - indgår i undervisningen et
antal timer hver uge ("båndtimer") og er samtidig en fast del af teamet omkring den enkelte klasse. Der afholdes løbende
teammøder, pædagogen sidder med til skole/hjemsamtaler, deltager i udflugter og forældremøder og er naturligt med i
alle øvrige klassesammenhænge, hvor det giver god mening. Udover timerne i undervisningen fortsætter pædagogerne
videre i Fritidsklubben og har der mulighed for at følge op på eventuelle udfordringer eller vælge at lade eleven få et
tiltrængt frirum til blot at være til stede uden krav eller aftaler. Der bliver skabt et trygt og tillidsfuldt rum, hvor barnet /
det unge menneske kan ses i en større og mere nuanceret sammenhæng og betyder, at vi i hverdagen har en værdifuld
mulighed for "at trække den røde tråd" rent pædagogisk.
Alle tiltag sker i et tæt samarbejde i teamet omkring klassen. Lærere og pædagoger deltager alle i Pædagogiske Rådsmøder, er repræsenteret i Udviklingsgruppen, Pædagogisk Forum og skolebestyrelsen. Se bilag 4 for flere oplysninger.
Viceskoleleder Alice Lykke

børnene er måske muligheden for udfoldelse/aktiviteter, men for klubben er det, at aktiviteterne giver mulighed for at arbejde
pædagogisk med gruppen.

7 Det sammenhængende fokus på læring ved tæt samarbejde mellem lærere og pædagoger kan medføre gevinster for alle børn
(talenter, ”almindelige” børn og udsatte børn). Det kræver dog, at rammerne for det tætte samarbejde reelt er til stede fx i forhold
til arbejdstider, fordelingsnøgle mellem lærere og pædagoger i den understøttende undervisning og den politiske vægtning af den
faglige skole. Kulturelle hindringer mellem de to faggrupper kan ligeledes stå i vejen for det optimale samarbejde.
8 Klubpædagogers professionskompetencer inddrages på skolen på mellemtrinnet og i udskolingen. Fra at samarbejde i det forebyggende arbejde, i SSP og ved trivselsproblemer øges det forpligtende samarbejdet til et nyt niveau med fælles ansvar i teams
for læring og trivsel i undervisningen på de to trin, hvor klubpædagogerne har (med)ansvar for gennemførelse af understøttende
undervisning.
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Det tættere organisatoriske teamsamarbejde bør af børn, unge og forældre opleves
som et naturligt og flydende forløb, hvor der dog fortsat er et klart skifte mellem
skoleaktiviteter og klubaktiviteter (fritid) med anderledes mulighed for egne valg.

Klubpædagogisk faglighed
Klubpædagoger bidrager til afvekslende læringsmiljøer og kan supplere med en række kompetencer i den understøttende undervisning – både på mellemtrinnet og i udskolingen. Pædagogerne med deres relationskompetencer har fokus på øget forældresamarbejde, tættere samarbejde med lokalsamfund og fritidsliv, mere krop og
bevægelse i løbet af dagen, fokus på trivsel, demokrati og kulturformidling, differentieret læring og børnegruppeledelse. Det er områder, hvor pædagoger kan noget helt
særligt. Se bilag 5 for en uddybning af klubpædagogernes faglighed og med hvad
klubpædagoger især kan bidrage til i et læringsmiljø.

Er fritidsklubtilbuddet relevant?
Indtil næste folketingsvalg skal kommunen sikre et relevant fritidstilbud til elever,
der vælger ikke at deltage i faglig fordybelse og lektiecafé uden særskilt forældrebetaling. Det er dog ikke den væsentligste årsag til at opretholde tilbuddet, selvom den
nuværende åbningstid i fritidsklubben begrænses med 12 timer ugentligt efter den 1.
august 2014.
Børn og unge har brug for et fritidstilbud – det at opleve forskellen mellem undervisning/læring og fritid/læring - med kendte voksne med øje for dem i trygge rammer.
Børn på 4. klassetrin og til dels på 5. klassetrin har derudover brug for trygge rammer om eftermiddagen. Klubtilbuddet er især givtigt for børn med særlige udfordringer. I klubben er der mulighed for at mødes med andre på neutral grund, indgå i
sociale relationer og få kompetent støtte efter behov. Hvorvidt fritidsklubben så reelt
vil blive benyttet af børnene efter 1. august 2014, det bør følges nøje.
I det følgende beskrives de enkelte tilbud inden for Klub Lyngby, som en ny organisering af klubtilbuddet for nuværende skal omfatte.

Fritidsklub
Der bør fortsat være tilbud om fritidsklub tilknyttet hver folkeskole ud fra et nærhedsprincip. Tilbuddet har for nuværende en forkortet åbningstid fra kl. 14.30 –
17.00 jævnfør den nuværende økonomiske beregning.
Klubber er rammen om mødet mellem børn og unge, hvor egen udvikling ved aktiviteter, deltagelse, medbestemmelse og dialog i afvekslende læringsmiljøer skaber
trygge og tillidsfulde børn og unge9. Uanset åbningstiden vil der desuden stadig være
behov for kompetente professionelle, som varetager initiativer på tværs af kommunen såsom klubbernes Mini OL, MGP m.m.
Den længere skoledag og det tættere samarbejde mellem skole og klub stiller dog
krav til en øget fokusering på den kvalificerede pædagogiske indsats, der omhandler
trivsel og læring i fritidsklubben10.

9 Skolereformen kalder lige netop på denne opgave som fritidstilbuddet varetager i dag. Læringsmiljøet indeholder dannelsesrammer for de børn, som har behov for (alternative) indsatser med pædagogisk fokus på inklusion, relationer, bevægelse, sundhed,
kulturformidling og støtte.
10 Læringsindsatsen i klubtilbuddet har sammenhæng med undervisningstiden. Det betyder at klubtilbuddet skal ses sammenhængende med skolen som et helhedstilbud, men med adskilte opgaver mellem skole og klub. Det vil forsat give plads til de
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Eksempel på eksisterende samarbejde mellem skole og klub
Lindegårdsskolen og klubben Carlsvognen samarbejder om trivseltid i udvalgte klasser som opfølgning på en trivselsmåling. Skolen har desuden købt pædagogtimer fra klubben til støtte af et enkelt barn i skoletiden. Derudover gennemføres en skolefodboldsturnering af klubben.
Klubben Baune samarbejder med Engelsborgsskolen om afvikling af erstatningstimer i foråret 2014 inden for musik,
idræt og billedkunst på mellemtrinnet. Børnene vælger en aktivitet/hold, og de får mulighed for sammen med deres
forældre at drøfte hvilke aktivitet/hold og tidspunkter, der passer bedst til barnet og familiens planlægning. Alle aktiviteter understøtter læring ud fra målsætning i lærerplanerne for Engelsborgsskolen. Se bilag 6 for flere oplysninger.
Områdeleder Mikael Hildebrandt

Ungdomsklubtilbud
Ungdomsklubben er et mødested for unge med mulighed for kontakt, deltagelse,
medbestemmelse og dialog med kompetente voksne. Der er i tilbuddet et særligt
socialpædagogisk sigte og fokus på unge med særlige behov. SSP og det opsøgende
arbejde er forankret i ungdomsklubtilbuddet.
Ungdomsklubtilbuddet påvirkes ikke direkte af folkeskolereformen, men organiseringen, herunder antal lokaliteter, kan blive påvirket på grund af færre ressourcer, ny
organisering mv. Det fremtidige ungdomsklubtilbud kan derfor både blive et tilbud på
hver lokalitet, samlet i større enheder eller i områder med socialøkonomiske behov.
Reorganiseringen af Klub Lyngby i 2011 havde indholdsmæssigt særligt fokus på at
styrke det opsøgende arbejde, særlige socialpædagogiske initiativer og åbne op for
et bredere samarbejde med lokalområdernes øvrige fritidstilbud/aktører med sigte
på inklusion.

Spilfordeler - eksterne samarbejder
Klubtilbuddet har sammenhæng til skole, ungdomsskole samt øvrige fritidstilbud. Der
er tætte bånd til ungdomsskolen og til de lokale fritidstilbud og boligforeninger mv.,
hvor klubben eksternt fungerer som lokalområdets spilfordeler.

Tilbud til unge i øvrigt
Vandværket, Ungerådet og Klub Lyngby/Ungerådets hjemmesider berøres ikke indholdsmæssigt af folkeskolereformen, men af organiseringen i et af de tre scenarier.

SSP
Klub Lyngby har i dag det overordnede ansvar for SSP samarbejdet i LyngbyTaarbæk kommune. Organisatorisk er SSP inddelt i distriktsgrupper, hvor SSP kontaktpædagoger har en central rolle. I det kriminalpræventive arbejde er det en væsentlig rolle at opsøge de unge i lokalområdet. SSP kontaktpædagoger støtter de
unge i risikogruppen og guider dem gennem nærvær og samtaler. Det har en forebyggende effekt i det kriminalpræventive og pædagogiske arbejde. Indsatsen påvirkes ikke indholdsmæssigt af folkeskolereformen, men et af de tre scenarier medfører
ny organisering af indsatsen.

pædagogiske initiativer, der foregår i fritidsklubberne i dag, men indenfor nye rammer, hvor det kræver en anden planlægning for
at kunne leve op til de fælles pædagogiske målsætninger/politikker
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Festtilbud
Club 10 er som nuværende tilbud ikke direkte berørt af folkeskolereformens krav.
Tilbuddet kan dog revurderes i forbindelse med en eventuel ny organisering af klubtilbuddet.

Scenarier for fremtidig organisering af klubtilbuddet
Arbejdsgruppen har arbejdet med scenarierne ud fra det nye klubtilbuds kerneydelser beskrevet ovenfor. Arbejdsgruppen har drøftet scenarierne på et overordnet niveau, og har søgt ikke at detaljebeskrive hvert scenarie. Det kræver en længere og
mere inddragende proces herunder eventuelle forhandlinger mv.
Arbejdsgruppen har ikke regnet på et eventuelt ledelsesprovenue ved de enkelte
scenariers organisering.
Arbejdsgruppen har indholdsbeskrevet hvert scenarie og vurderet gevinster og udfordringer ved hvert scenaries organisering af klubtilbuddet. De fire scenarier, som
arbejdsgruppen har arbejdet ud fra, fremgår af oversigten nedenfor.
Oversigt 1 Organisering af klubtilbuddet
Scenarie 1

Scenarie 2

Scenarie 3
Scenarie 4

Alle børn i 0. til 5. klasse har tilbud om en skolefritidsordning (SFO)
efter skoletid. Det betyder, at den nuværende grænse for, hvornår
børn overgår fra SFO til fritidsklubtilbud, rykkes med to klassetrin
(4. og 5. klassetrin). Alle børn og unge fra 6. klasse til og med det
fyldte 18. år har mulighed for et medlemskab af Klub Lyngby.
Klub Lyngby et tilbud til alle børn og unge fra 4. klasse til det fyldte
18. år. Det betyder, at der som udgangspunkt ikke sker nogen organisatoriske ændringer.
Klub Lyngby flyttes ledelsesmæssigt under Lyngby Ungdomsskole
(LTU) som organisatorisk ændring.
Fritidsklubben (4.-6. klassetrin) organiseres ledelsesmæssigt i skolen (skoleklub). Ungdomsklubben (7. klassetrin til og med det fyldte
18. år) organiseres fortsat i Klub Lyngby.

I arbejdet blev det tydeligt for arbejdsgruppen, at de fire scenarier organisatorisk
kunne samles i to scenarier. Scenarie 1 og 4 havde begge afsæt i en organisatorisk
deling af klubtilbuddet, og scenarie 2 og 3 var to varianter af separat organisering af
skole og klub under to lovsæt. Der manglede til gengæld et scenarie, hvor klubtilbuddet organisatorisk blev placeret under den enkelte folkeskoles ledelse og folkeskoleloven. Det har Arbejdsgruppen valgt at beskrive i et nyt scenarie 3, ligesom
arbejdsgruppen har samlet de gamle scenarier 2 og 3 til et nyt scenarie 1 (adskilt
ledelse, hvor klubtilbuddet er samlet under områdeledelse i Klub Lyngby eller under
LTU’s ledelse) og scenarie 1 og 4 til et nyt scenarie 2 (delt ledelse mellem skole og
Klub Lyngby eller LTU).
Det er arbejdsgruppens vurdering, at der i implementeringen og i den fremtidige
arbejdstilrettelæggelse skal fokus på et øget behov for strategisk ledelse, projekter/aktiviteter på tværs af skole og klub og styrket pædagogisk fokus i undervisningen ved komplementerende fagligheder i teams på mellemtrinnet og i udskolingen.
Det tættere samarbejde mellem lærere og pædagoger vil øge det faglige fokus for
begge faggrupper. De nye arbejdsopgaver i undervisningen kan medføre behov for
yderligere opkvalificering blandt klubpædagogerne.
For at sikre den pædagogiske kvalitet i alle tre scenarier vurderer arbejdsgruppen, at
8
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der bør være mulighed for at kunne sammensætte stillinger med timetal, der gør det
attraktivt for uddannet personale at varetage pædagogopgaven i undervisningen på
mellemtrin og i udskoling samt i klubben i fritiden. Det er udfordring, som er fælles
for alle tre scenarier.

De tre scenarier er beskrevet nedenfor og mere uddybende i bilag 7.
Scenarie 1
Fritidsklub og ungdomsklub er organiseret i Klub Lyngby efter Ungdomsskoleloven.
Klub Lyngby ledelsen vil i et formaliseret partnerskab11 med skoleledelsen facilitere
tid og rammer for klubpædagogernes mulighed for at overføre pædagogiske tiltag og
initiativer ind i teamsamarbejdet med lærerne.
For at sikre den pædagogiske kvalitet internt i Klub Lyngby som en konsekvens af
færre ressourcer øges det tværgående samarbejde og ressourceallokering i Klub
Lyngby. Et mere flydende tilbud på tværs af fritids- og ungdomsklub kan etableres
med mere fleksible åbningstider. Det tilgodeser behov for et eftermiddagstilbud
blandt unge på 7. klassetrin. Antallet af ungdomsklubtilbud kan med fordel placeres
rundt i kommunen ud fra en analyse af de socioøkonomiske behov og strategiske
perspektiver.
Spilfordeler-opgaven, SSP og den forebyggende indsats, tværgående socialpædagogiske initiativer, Vandværket, Ungerådet og hjemmesiden varetages af Klub Lyngby.
Det er en forudsætning for scenariet, at der etableres forpligtende partnerskaber
mellem folkeskoler og Klub Lyngby.
En alternativ organisering er at placere Klub Lyngby organisatorisk under LTU.

Gevinster
Organiseringen er kendt med et entydigt fagligt fokus på klubpædagogik, SSP og
spilfordeleropgaven.

Udfordringer
Partnerskabet mellem skole og Klub Lyngby kan blive påvirket af lokale interesser og
relationer. Det er et opmærksomhedspunkt i alle scenarier.
Det tættere samarbejde mellem lærere og pædagoger medfører, at klubpædagoger
vil arbejde under delt ledelse. Det stiller store krav til koordinering mellem skoleledelse og klub-/områdeleder for at sikre et godt arbejdsmiljø for den enkelte medarbejder.
Sigtet med helhed i børns hverdag og fokus på læring i folkeskolereformen søges løst
i en tvedelt organisering med et forpligtende partnerskab. Det er en tung administra11 Rammer for målsætning, koordinering, årshjul, ressourceallokering og arbejdsmiljø er fastsat i partnerskabet, som styres ved en
lokal styregruppe (minimum med deltagelse af skoleleder, klubleder eller områdeleder af Klub Lyngby). Klubpædagoger indgår i
pædagog- og lærerteam. Teamet referer til skole/teamledelsen i de understøttende timer på skolen. Faglighed og efteruddannelse
mv. kan udvikles inden for det forpligtende partnerskab. Den enkelte folkeskole køber pædagogtimer af Klub Lyngby med ressourceallokering hertil fra skole til Klub Lyngby. Pædagogernes timer i skolen planlægges ind i et årshjul, så den enkelte pædagogs ressourcer tilrettelægges bedst muligt i forhold til skoleårets kalender.
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tiv løsning, som strukturelt fastholder en opdelt hverdag.

Provenue
Provenuet i scenarie 1 er en besparelse på 4,1 mio. kr. For flere oplysninger se i bilag 8.
Scenarie 2
Fritidsklubben for 4. og 5. klassetrin hører organisatorisk under folkeskoleledelsen og
tilbydes som fx skoleklub. Tilbuddet drives efter Folkeskoleloven, og det medfører
krav om mål- og indholdsbeskrivelser samt søskenderabat. Aftenklubtilbuddet for
unge fra det 6. klassetrin og til 18 år er organiseret i Klub Lyngby efter Ungdomsskoleloven.
Scenariet tilgodeser børn/unge på det 6. klassetrin, som på dette klassetrin mere
søger et ungdomsklubtilbud. Ved at flytte overgangen til ungdomsklubben til det 6.
klassetrin styrkes ungdomskulturen og det forebyggende arbejde. Samtidigt vil børnene alene opleve én overgang fra SFO/skolesklub til ungdomsklub. Det er dog en
problematisk opdeling rent organisatorisk, da den bryder med folkeskolereformens
udskoling, som dækker 7. – 9. klassetrin.
Implementering af folkeskolereformen på mellemtrinnet via teams af lærere og pædagoger – herunder ressourceallokering på tværs – ledes af skoleledelsen. Samarbejdet mellem skole og Klub Lyngby i udskolingen er forankret i et forpligtende partnerskab (se note 10).
Antallet af ungdomsklubtilbud kan med fordel placeres rundt i LTK ud fra en analyse
af de socioøkonomiske behov og strategiske perspektiver. Et eftermiddagstilbud, der
åbner efter undervisningsdagen og er målrettet unge på 6. og 7. klassetrin, kan med
fordel udvikles i regi af Klub Lyngby.
Spilfordeler-opgaven, SSP og den forebyggende indsats, Vandværket, Ungerådet og
hjemmesiden varetages af Klub Lyngby i udskolingen, og opgaven på mellemtrinnet
indgår i det forpligtende partnerskab mellem skolen og Klub Lyngby.
Det er en forudsætning for scenariet, at der etableres forpligtende partnerskaber.
Den forudsætter ligeledes et fortsat fagligt fokus på fritidspædagogik i skoleklubben
herunder på spilfordeleropgaven og SSP.
En alternativ organisering er at placere Klub Lyngby organisatorisk under LTU.

Gevinster
Scenariet understøtter organisatorisk en helhed under skoleledelsen i tilbuddet til
børn indtil det 6. klassetrin.
Børns/unges udviklingstrin på 6. klassetrin tilgodeses i klubtilbuddet.

Udfordringer
Det udadvendte samarbejde med andre fritidsinteressenter og klubsamarbejdet på
tværs kan blive udfordret i skoleklubberne.
Partnerskabet i udskolingen mellem skole og Klub Lyngby kan blive påvirket af lokale
interesser og relationer. Det er et opmærksomhedspunkt i alle scenarier.
Det tættere samarbejde mellem lærere og pædagoger medfører, at klubpædagoger
10
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vil arbejde under delt ledelse i udskolingen. Det stiller store krav til koordinering
mellem skoleledelse og klub-/områdeleder for at sikre et godt arbejdsmiljø for den
enkelte medarbejder.
Sigtet med helhed i børns hverdag og fokus på læring i folkeskolereformen søges løst
i en tvedelt organisering med et forpligtende partnerskab på udskolingen. Det er en
tung administrativ løsning, som strukturelt fastholder en opdelte hverdag.

Provenue
Provenuet i scenarie 2 er en udgift på 0,2 mio. kr. For flere oplysninger se i bilag 8.

Scenarie 3
Fritids- og ungdomsklub hører organisatorisk under den lokale folkeskoles ledelse og
drives efter Folkeskoleloven. Det medfører krav om mål- og indholdsbeskrivelser for
skoleklubben samt søskenderabat.
Alle opgaver med børn og unge i skolealderen samles i en enhed i hvert skoledistrikt.
Det vil sige undervisning, SFO, fritidsklub og ungdomsklub. Der etableres en samlet
ledelse, der afspejler den nye struktur. Skolelederen bliver øverste leder for den nye
organisation. Arbejdet på mellemtrin og udskoling i skoletid og fritid foregår i teams.
Klubarbejdet indgår i skolens årshjul og aktiviteter – fælles koordinering i forhold til
forældre mv.
SSP og spilfordeler-opgaven varetages af den enkelte folkeskole. SSP koordineres på
tværs ved SSP konsulent, der organisatorisk hører under LTU.
Vandværket, Ungerådet og hjemmesider henvendt til unge overgår til LTU.
Det er en forudsætning for scenariet, at der fortsat er fagligt fokus på fritidspædagogikken i skoleklubben herunder på spilfordeleropgaven og SSP. Hvordan det opsøgende arbejde, tværgående socialpædagogiske opgaver, boligsociale indsatser (herunder tilsyn med boligforeningers klubber) organiseres udestår. Der er behov for en
grundig gennemgang af alle nuværende opgaver i Klub Lyngby forud for beslutning
herom.

Gevinster
Organiseringen af klubtilbuddet understøtter sammenhæng og helhed i tilbuddet for
børn og unge ved fælles ledelse, målsætning og mulighed for ressourceallokering på
tværs inden for den enkelte skole.

Udfordringer
Det udadvendte samarbejde med andre fritidsinteressenter og klubsamarbejdet på
tværs af skolerne kan blive udfordret i skoleklubberne. Det samme er gældende for
SSP og det opsøgende arbejde.
Den nye ledelsesopgave skal rammesættes for det samlede skolevæsen, så det sikres mod at være styret/påvirket af lokale interesser og relationer. Der skal indgås et
forpligtende partnerskab med LTU om SSP mv.

Provenue
Provenuet i scenarie 3 er en besparelse på 1,7 mio. kr. For flere oplysninger se i bilag 8.
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Arbejdsgruppens opsamling
Det er arbejdsgruppens vurdering, at alle tre scenarier for fremtidig organisering af
klubtilbuddet i Lyngby-Taarbæk Kommune i forskellig grad kan understøtte folkeskolereformen. De har dog forskellige konsekvenser til den ledelsesmæssige struktur og
opgave.
For at sikre den pædagogiske kvalitet i alle tre scenarier vurderer arbejdsgruppen, at
der bør være mulighed for at kunne sammensætte stillinger med timetal, der gør det
attraktivt for uddannet personale at varetage pædagogopgaven i undervisningen på
mellemtrin og i udskoling samt i klubben i fritiden.
I de tre scenarier er der mulighed for at forlænge åbningstiden i fritidsklubben
og/eller indføre fleksibel åbningstid i ungdomsklubtilbuddet fx fra kl. 16.00. Dette vil
dog forudsætte tilførsel af flere ressourcer. I scenarie 1 og 2 kan antallet af ungdomsklubtilbud med fordel placeres rundt i kommunen ud fra en analyse af de socioøkonomiske behov og strategiske perspektiver. I scenarie 3 kan klubben eventuelt
fysisk integreres på skolen, i det omfang der er plads på skolen, og klubmatrikler kan
overvejes nedlagt, hvis der er lokaleoverskud.
Folkeskolereformen medfører faglig omstilling i arbejdet med klubpædagogikken.
Sigtet med reformen kræver et stort arbejde med at få etableret fælles forståelser
og opbygge et godt ligestillet samarbejde mellem lærere og pædagoger. Det medfører også udvikling af klubfagligheden til nye arbejdsopgaver på skolen og et øget
fokus på den kvalificerende pædagogiske indsats for trivsel og læring i både skolen
og fritidsklubben. En omstilling, der træder i kraft den 1. august 2014. Omstillingen
bliver fagligt udfordrende – og forudsætningen for et mere helstøbt tilbud til børn og
unge.
Arbejdsgruppen har drøftet muligheden for i første omgang at rette fokus mod implementering af sigtet med folkeskolereformens faglige intentioner og dernæst, når
der foreligger erfaring med det faglige samarbejde på tværs af skole/klub og
børn/unges brug af klubtilbuddet, mod en eventuel reorganisering af klubtilbuddet i
kommunen.
Det kan være med til på den korte bane at sikre fokus på den faglige omstilling og
mindske usikkerheden for klubpersonalet. Det fordrer dog klare aftaler mellem de
enkelte skoler og Klub Lyngby i forpligtende partnerskaber med tilknyttede styringsredskaber til at monitorere det tættere samarbejde og de pædagogiske mål for klubpædagogik.
Ved gennemgangen af de 3 scenarier har arbejdsgruppen således overvejet scenarie
1 som kluborganisering i første del af en totrinsproces, men med en politisk principbeslutning om hvilket scenarie, der skal arbejdes henimod.
Scenarie 1 er ikke arbejdsgruppens entydige svar på en fremadrettet organisering af
klubberne. Der skal udarbejdes/foreligge en yderligere plan og målsætning for at
sikre udvikling af strukturen, for at den kan blive en ideel organisering af klubtilbuddet. Det er arbejdsgruppens vurdering på nuværende tidspunkt, at scenarie 3 bedst
efterlever folkeskolereformens sigte. Scenarie 3 kan dog medføre et pres på den læring, der sker i fritidspædagogikken herunder spilfordeleropgaven og SSP-arbejdet.
Arbejdsgruppen ser et dilemma i scenarie 3, med hensyn til hvor snittet mellem lokale og centrale aktiviteter og ressourcer skal ligge.
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Den tværgående ungeindsats som eksempelvis Ungerådet, Vandværket med videre
vil i scenarie 3 alternativt kunne samles under ungdomsskolens ledelse/organisation.
En indsats, som kan blive styrket yderligere ved at overføre ressourcer fra UK og
SSP fra det lokale niveau til det kommunale.
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Bilag 1

Arbejdsgruppens medlemmer
Formand:
Områdeleder for Klub Lyngby Mikael Hildebrandt
Medlemmer:
Viceskoleleder Alice Lykke
Klubleder Birte Brøns
SFO-leder Flemming Brix Curtis
Skoleleder Kenneth Brandt
Pædagogisk koordinator Thomas Hansen
Skoleleder Lasse Reichstein
Tillidsrepræsentant (BULP) Peter Winding
Økonomiskkonsulent Karsten Stentoft
Sekretær:
Organisations- og Ledelseskonsulent Birgitte Dissing Kierch
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Bilag 2
Klub Lyngby – organisering og målsætning
Klub Lyngby består i øjeblikket af otte fritids- og fire ungdomsklubber, som hver er
tilknyttet en folkeskole i kommunen. Derudover tilbyder Klub Lyngby et fest- og
eventtilbud til de unge (Club 10).
Klub Lyngby ledes ved en områdeleder og en bestyrelse og har fælles sekretariat
med kommunens ungdomsskole. Klub Lyngby ledes efter ungdomsskoleloven i modsætning til folkeskoler og SFO’er. Den daglige drift og arbejdsgange samt omfanget
af samarbejdsflader er ganske forskellige fra skole/SFO til klub.
Organisationsdiagram af Klub Lyngby:

Målsætning i Klub Lyngby
Målsætningen i Klub Lyngby er, at fritids- og ungdomsklubberne i et samspil mellem
brugerne og personale skaber aktiviteter og samværsformer, der fremmer børn og
unges udvikling til kreative, positive og selvstændige mennesker, der har forståelse
for omverdenen og respekt og tolerance for andre mennesker.
Det er et særligt formål for fritids- og ungdomsklubberne at varetage rollen som spilfordeler i lokalområdet sammen med ungdomsskolen. Det indebærer at:
• Have overblik over og samarbejde med fritidstilbud i lokalområdet
• Være et supplerende tilbud i forhold til andre fritidstilbud i lokalområdet
• Medvirke til at udvikle og forankre nye relevante fritidsaktiviteter.
Målsætningen udmøntes på forskellig vis i de otte fritids- og ungdomsklubber i samspil mellem børn/unge og personale.
SSP-samarbejdet i Lyngby-Taarbæk Kommune er et formaliseret og forpligtende
samarbejde mellem Skoler, Center for Social Indsats, klubber og Politi. Klub Lyngby
arbejder ud fra en forebyggelsesstrategi. Den skal sikre, at børn og unge oplyses og
vejledes, således at de ikke udvikler risikoadfærd, hvor de bliver misbrugere, kriminelle eller får en anden uhensigtsmæssig adfærd.
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Kernen i det faglige fokus i Klub Lyngby tager afsæt i Danmarks bedste læringsmiljøer. Indsatsen skal fokuseres, så der skabes sammenhæng og samarbejde i forhold til
børn og unges liv, hvor perspektivet vil være på den opbyggende, forebyggende og
tidlige helhedsorienteret tværfaglige indsats.
Klub Lyngby skal være et dannelses- og læringsmiljø, hvor børn og unge skal udvikle
sig til at blive selvstændige, nysgerrige og kreative mennesker, der har appetit på
livet i et demokratisk globaliseret samfund. Børn og unge skal være en del af ligeværdige og forpligtende fællesskaber, hvor de professionelle respekterer og støtter
barnet i dets udvikling.
Reorganisering af Klub Lyngby i 2011
I juni 2011 besluttede Kultur- og Fritidsudvalget en strukturændring af Klub Lyngby,
som trådte i kraft januar 2012. Den nye struktur samt det øgede fokus på øget samarbejde og styring på tværs, spilfordeler-opgaven, SSP-samarbejdet samt det socialpædagogiske sigte vil blive evalueret i løbet af 1. kvartal 2014, som besluttet i 2011.
Der er en generelt høj tilfredshed med klubtilbuddet i kommunen. I den gennemførte
brugertilfredsheds-måling i 2012 lå den gennemsnitlige samlede tilfredshed med fritidsklubtilbuddet på 4 på en skala fra 1 til 5.
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Bilag 3
Data om Klub Lyngby samt implementering af folkeskolereform
Realiseringen af en længere skoledag skal blandt andet ske gennem frigjorte ressourcer i SFO og klubtilbud.
Forældrebetalingen (takst) i fritidsklubtilbuddet udfør 67 pct. af udgiften til lønninger
af personalet, mens forældrebetalingen i ungdomsklubtilbuddet udgør 8 pct.
Dækningsgraden er høj i forhold til landsplan i fritidsklubben, hvor 83 pct. af målgruppen er tilmeldt. I ungdomsklubben er 22 pct. af målgruppen tilmeldt tilbuddet.
Det vil samlet sige, at de færre timer (12 timer ugentligt) i fritidsklubbens åbningstid
efter den 1. august 2014 medfører frigjorte ressourcer, hvoraf en stor del tilfalder
forældrene (se bilag 5 for yderligere oplysninger).
Tabel 1 Baggrundsoplysninger
Parametre

SFO

Takster (pr. mdr. ved 11 mdr.)
Forældrebetalingsandel (budget 2013)
Dækningsgrad samlet (budget
2014)

FK

UK

1.913
0,53

1.295
0,67

200
0,08

0,94

0,83

0,22

I januar 2014 var der 1.424 tilmeldte børn i fritidsklubben og 570 tilmeldte unge i
ungdomsklubben. Det gennemsnitlige fremmøde i Klub Lyngby lå i uge 3 i 2014 på
70 pct. i fritidsklubben og på 24 pct. i ungdomsklubben.
Tabel 2 Det gennemsnitlige fremmøde i procent
Klub
Lyngby Øst
Baune
Virum 1
Virum 2
Klub Lyngby

FK

UK
68
75
65
71
70

20
29
18
29
24

I tabel 3 fremgår minimum antal timer i skolen fra 1. august 2014. Heri indgår timer
til lektiecaféen/den faglige fordybelse, som dog i starten er frivillig at deltage i for
eleverne, men obligatorisk for kommunerne og skolerne at tilbyde. Minimumskravet
til lektiecafé/faglig fordybelse tilbuddet er på samlet tre timer pr. uge på mellemtrin
og i udskolingen og to timer i indskolingen.
Tabel 3 Antal timer pr. skoleuge pr. 1. august 2014
Skoletrin

Antal timer pr. skoleuge

Indskolingen
Mellemtrinet
Udskolingen

30 timer for børnehaveklasse til 3. klasse
33 timer for 4. til 6. klasse
35 timer for 7. til 9. klasse
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Kommunalbestyrelsen forpligtes til i perioden frem til næste folketingsvalg at sikre
relevant fritidstilbud til elever, der vælger ikke at deltage i faglig fordybelse og lektielæsning uden særskilt forældrebetaling.
Kommunalbestyrelsen har besluttet at udmønte det nye minimumstimetal i følgende
lektioner (undervisningslektioner) fra 1.- 9. klassetrin som vist i tabel 4. Det indebærer på nær på 3. klassetrin en forøgelse af det nuværende LTK-timetal. De resterende timer op til de kommende antal timer pr. skoleuge på hvert trin (se ovenfor) er
understøttende timer.
Tabel 4 Oversigt om udmøntning af antal timer pr. skoleuge i LTK
Pr. uge – klokketimer

BH

1.
kl.

2.
kl.

3.
kl.

4.
kl.

5.
kl.

6.
kl.

7.
kl.

8.
kl.

9.
kl.

Samlet mødetid
Minimums undervisningstimer
Understøttende
undervisningstimer
- heraf lektiehjælp/faglig fordybelse*

30

30

30

30

33

33

33

35

35

35

15

18,75

18,75

19,5

22,5

23,25

23,25

24

24

23,25

15

11,25

11,25

10,5

10,5

9,75

9,75

11

11

11,75

2

2

2

2

3

3

3

2

2

2

Fordelingsnøglen til den understøttende undervisning har kommunalbestyrelsen sat
til 60 pct. pædagoger og 40 pct. lærere.
Principperne i den lokale skoleaftale betyder i foreløbig et år:
• At det maksimale undervisningstimetal for lærere og børnehaveklasseledere
årligt vil være på 780 timer svarende til i gennemsnit 26 undervisningslektioner á 45 minutter om ugen
• At lærerne maksimalt kan pålægges tilstedeværelse på skolen i 41 uger årligt
og gennemsnitligt med 32 timer ugentligt, således at der sikres en mulighed
for individuel tid til forberedelse med mere.
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Bilag 4
Eksempel på eksisterende samarbejde mellem skole og klub 1 – Taarbæk
Skole
Værdien af samarbejdet mellem lærere og pædagoger – set i et børne- og personaleperspektiv
Taarbæk Skole har gennem de sidste tre år haft fritidsklubben og ungdomsklubben
lagt ind under en fælles ledelse. Vi har samtidig fortsat det gode samarbejde med
Klub Lyngby omkring UK-aftenerne samt SSP-samarbejdet.
I praksis har det betydet, at klubpædagogerne - på samme måde som vore SFO pædagoger - indgår i undervisningen et antal timer hver uge ("båndtimer") og er
samtidig en fast del af teamet omkring den enkelte klasse. Der afholdes løbende
teammøder, pædagogen sidder med til skole/hjemsamtaler, deltager i udflugter og
forældremøder og er naturligt med i alle øvrige klassesammenhænge, hvor det giver
god mening.
Pædagogen kan have mange forskelligrettede opgaver lige fra supplerende støtte
fagligt eller socialt, ansvar for formidling af et planlagt stof for en mindre gruppe af
elever (under lærerens supervision) eller planlægning af pædagogiske tiltag til gavn
for hele eller dele af klassen. De to kulturer (lærere og pædagoger) har henover de
sidste to år langsomt, men sikkert opbygget et fælles tredje, som alle kan se sig ind
i. Der har været afholdt pædagogiske dage og aftener, hvor vi har formuleret et fælles værdigrundlag at arbejde ud fra.
Udover timerne i undervisningen fortsætter pædagogerne videre i Fritidsklubben og
har derfor mulighed for at følge op på eventuelle udfordringer eller vælge at lade
eleven få et tiltrængt frirum til blot at være til stede uden krav eller aftaler. Der bliver skabt et trygt og tillidsfuldt rum, hvor barnet / det unge menneske kan ses i en
større og mere nuanceret sammenhæng, og det betyder, at vi i hverdagen har en
værdifuld mulighed for "at trække den røde tråd" rent pædagogisk. Alle tiltag sker i
et tæt samarbejde i teamet omkring klassen.
Der er skemalagte teammøder i alle team. Disse placeres i skiftende uger for at belaste eftermiddagsbemandingen mindst muligt.
I kraft af den fælles ledelse trækker SFO og FK desuden på hinandens ressourcer ved
sygdom eller andet fravær, og der er mulighed for at arrangere fælles ture ud af huset i ferierne. Pædagogerne har desuden mulighed for at tage vikartimer i undervisningen og dermed dække ind i eget team som kendt voksen. I dette skoleår indgår
vore klubpædagoger som ekstra ressource i henholdsvis håndarbejde og idræt, da de
har tydelige kompetencer på dette felt.
Lærere og pædagoger deltager alle i Pædagogiske Rådsmøder, er repræsenteret i
Udviklingsgruppen, Pædagogisk Forum og skolebestyrelsen. De mange fora har stor
betydning for muligheden for i fællesskab at udvikle den pædagogiske linje. Skolens
traditionsdage planlægges og afvikles i fællesskab med en glidende overgang fra
formiddag til eftermiddag. Vi benytter fælles lokaler til de praktisk-musiske fag og
trækker på hinandens faglige kompetencer
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For os som skole, har det været helt naturligt at skabe en helhed i børnenes hverdag
ved at udnytte de to faggruppers kompetencer til et fælles bedste. Der har naturligt
nok været en form for modstand mod at skulle arbejde i et bredere pædagogisk felt
end tidligere og have undervisningen koblet på. Som klubpædagog har man desuden
fået flere roller at navigere i ved at skulle balancere imellem formiddagens mere
stringente krav til eftermiddagens frie valg. Det har været af stor betydning, at enhedsledelsen er sammensat på en sådan måde, at den indeholder pædagogfaglig
ledelse i sin struktur.
Den største udfordring har været logistikken i forhold til mødernes placering. Alle
fællesmøder ligger nu om aftenen efter klokken 17, mens teammøderne fordeles
som nævnt ovenfor.
Enhedsledelsen har den tydelige fordel, at der refereres til de samme personer (og
dermed samme pædagogiske linje), den tætte dialog gavner vore børn, og vi har
mulighed for at sikre gode ansættelsesforhold (time- og indholdsmæssigt). Dette får
særlig betydning, når reformen træder i kraft med de færre åbningstimer.
Pædagogerne deltager fra næste skoleår i kurser i klasseledelse / undervisningsdifferentiering for at optimere samarbejdet i de enkelte team.
Ved fælles hjælp skaber vi helhed, sammenhæng og et godt læringsmiljø for børnene
på Taarbæk Skole.
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Bilag 5
Klubpædagogers faglighed
Pædagoger er vant til at arbejde med at bryde negativ social arv og at skabe inkluderende læringsrum og sociale fællesskaber bygget op omkring det enkelte barns
ressourcer.
Klubpædagoger arbejder ud fra et anerkendende menneskesyn ligesom de øvrige
institutioner i kommunen.
Gennem sociale aktiviteter kommer klubpædagogen rundt om børn og unges relationer og trivsel. På baggrund af tætte relationer arbejder klubpædagogerne dialogbaseret. På den måde fremmes børn og unges refleksioner, og det bidrager til at udvikle og styrke deres livskompetencer. De får selvindsigt og bliver rustet til at indgå i
sociale relationer og på sigt tage stilling til og ansvar for eget liv.
Med folkeskolereformen vil klubpædagogerne kunne bidrage til et læringsmiljø med:
• Læring gennem kreative og kulturelle aktiviteter
Børn og unge opnår læring via frivillige aktiviteter som fx sy, træ,
glas, film, sport, design, musik, IT, teater og rollespil
• Demokrati, ansvar og selvstændighed
Medlemmerne har indflydelse på dagligdagen og aktiviteter i klubben. Det fremmer initiativ, engagement og demokratisk læring
• Inklusion og støtte
I takt med den øgede inklusion har klubpædagogerne opdateret sig på børn og
unge med diagnoser. Pædagogerne støtter børn og unge med særlige behov i fritiden og i undervisningen. Pædagogerne deltager ved møder i Center for Social
Indsats, UU- Nord, familiebesøg og afhøringer. Og skaber brobygning til ungdomsuddannelserne
• Konflikthåndtering
Klubpædagoger arbejder med forebyggelse af mistrivsel, mobning og konflikter.
Der arbejdes pædagogisk didaktisk med børns trivsel og sociale liv samt styrkelse
af børnenes læringsudbytte og selvværd. Klubpædagoger arbejder med børns digitale dannelse, onlinekultur, adfærd på nettet, chatfora og hvordan man sorterer
informationer nettet
• Forældresamarbejde
Pædagoger har tradition for dagligt tæt forældresamarbejde. Her kan klubpædagoger tilføre et andet syn på barnets sociale trivsel og supplere til billedet af barnet
• Spilfordeler og opbyggende indsats
Spilfordelerrollen er en funktion, der styrker den opbyggende og socialpædagogiske indsats. Den er ikke tænkt ind i folkeskolereformen.
Spilfordeleren har
kontakt til alle børn og unge i lokalområdet, og er med til at inkludere unge i fritids- og uddannelsestilbud. Spilfordeleren er matrikelløs og uafhængig af fysiske
rammer.
•

Kompetencer
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Pædagogisk didaktik betyder, at der skabes sammenhænge mellem pædagogisk
teori, metode og praksis. Planlægge, begrunde, gennemføre og evaluere aktiviteter og processer, der er udviklende og lærende for den enkelte. Håndtere komplekse situationer og udfordringer. Arbejde innovativt og udnytte de muligheder,
der er til rådighed. Identificere og anvende pædagogiske metoder og redskaber i
tværprofessionelle opgaveløsninger.
Ungdomsklubber og fritidsklubber skal fremadrettet kunne tiltrække pædagoger med
stærke faglige kompetencer og også tilbyde ansættelser i form af fuldtidsstillinger.
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Bilag 6
Eksempel på eksisterende samarbejde mellem skole og klub 1 – Klub Baune
Eksempel på tilbud om erstatningstimer i idræt og musik
Erstatningstimer for 6. klasse i idræt og musik.
I forbindelse med Fritids- og Ungdomsklubben Baunes læsning af erstatningstimerne
i musik og idræt for 6. klassetrin, skal børnene vælge sig på en aktivitet/hold. Det er
muligt at vælge sig på hold med følgende temaer.
Musik

Band(8 elever pr. hold): Her får du mulighed for at prøve at spille på alle instrumenter. Vi skal spille på både
trommer, bas, keyboards og vokal. Du behøver ikke at
kunne spille på noget instrument i forvejen, for det lærer vi
her.
Kor: (24 elever pr. hold) Vi skal synge flere stemmer på
en gang og lære at lytte til hinanden imens. Vi skal lave
forskellige øvelser, der træner øret og stemmen. Og så
skal vi lære at bruge kroppen, mens vi synger, med små
koreografier.
Stomp(12 elever pr. hold): Stomp er trommespil, hvor
vi laver sjove rytmer på alt, hvad der kan give lyd fra sig.
Dvs. at vi i stedet for "rigtige trommer" bruger f.eks skraldespande, koste, rasleæg mm - kun fantasien sætter
grænsen for hvad man kan spille på.
Computermusik(18 elever pr. hold): I kommer til at
arbejde i programmet Ableton Live intro. Programmet virker således, at man lave forskellige loops hvorefter kan
man sætte dem sammen og manipulere dem. Til sidst skal
de forskellige loops sættes sammen og et lille musik stykke
er skabt.
Rap(6 elever pr. hold): Kort gennemgang af rap/hip
hoppens historie. Vi arbejder med rytme, flow og tekstskrivning, "the power of words", samt performance, kropssprog, mikrofon teknik og udstråling.

Idræt

Hal(24 elever pr. hold): Vi skal lege og bevæge os. Spille nye og anderledes fange og boldlege - Quidditch, diamantjakt, Mario vs. Louigi, men også lege de gode gamle menneske stratego, høvdingebold eller andet lege som du
kender og kan lære os andre.
Fitness i opvarmningen(24 elever pr. hold): Vi skal lave fysisk træning. Cirkeltræning, fitness, styrketræning og
konditionstræning.
Moderne dans(18 elever pr. hold): Vi skal lege med
kroppen, lære at bruge vejrtrækningen ordentligt, mærke
hinanden og bruge rummet omkring os. Vi skal grine og
svede, lære svære løft og lave flotte fald.
Skøjtehal(24 elever pr. hold): Vi tager i Gentofte skøjtehal, hvor I vil blive udfordret skøjtemæssigt. Baglæns,
slalom, hop eller bare det at stå på skøjterne vil være
dagsordenen.
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Vi cykler derud, så I skal have cykel og cykelhjelm med. I tilfælde af isvinter
finder vi alternativ transport mulighed.
Hvem skal hvad?
Eleverne i 6. klasse mangler otte lektioner i henholdsvis idræt og musik. Dette dækkes ved at vælge et af de opstillede hold.
Undtagelser
6b skal vælge to hold i idræt, da de mangler dobbelt så mange timer i denne kategori.
6a skal ikke vælge hold i idræt, da de har fået deres timer.
Når eleven vælger skal han/hun prioritere. Eleven skal foretage fem prioriterede
valg i hver kategori, så der er mulighed for at opfylde den enkelte elevs ønske.
Sådan gør du!
- Find en aktivitet, som du synes er spændende
- Gå derefter ind under aktiviteten og find et tidspunkt, som passer i forhold til dine
planer om eftermiddagen
- Skriv i denne fil, på sidste side, hvilke hold du gerne vil på og returner mailen eller
print ud og aflever til morten på baune senest d. 15.12.2013
- Hvis der er spørgsmål, er du velkommen til at ringe til mig, morten fra Baune på
tlf: 42 40 62 32
- God fornøjelse.
VI GLÆDER OS TIL AT SKULLE VÆRE SAMMEN MED JER.
6. klasse: elevernes valgmuligheder
6. klasse børn vil så vidt muligt komme på hold med 6. klasse børn. Men det kan
blive nødvendigt at lave blandede hold, med 5. klasse børn, for at kunne komme
børnenes ønsker i møde. Baune står også for læsningen af erstatningstimer for 4. og
5. klassetrin.
Erstatningstimerne vil blive læst i løbet af marts og april 2014.
1. Erstatningstimerne i musik kan læses på hold med fokus på samspil(band), musik på computer, rap musik, stomp eller sang/kor.
Band hold 5(Jakob): Torsdag 6.3 kl.15:15-16:45, tirsdag 11.3 kl. 15:15-16:45,
torsdag 13.3 kl. 15:15-16:45, tirsdag 18.3 kl. 15:15-16:45
Band hold 6(Jakob): Fredag 7.3 kl. 14:30-16:00, fredag 14.3 kl. 14:30-16:00, fredag 21.3 kl. 14:30-16:00, tirsdag 25.3 kl. 14:30-16:00
Band hold 7(Lene): Onsdag 2.4 kl.15.15-16:45, onsdag 9.4 kl. 15.15-16:45, onsdag 23.4 kl. 15.15-16:45, onsdag 30.4 kl. 15.15-16:45
Band hold 8(Jakob): Tirsdag 1.4 kl.15.15-16:45, tirsdag 8.4 kl. 15.15-16:45, tirsdag 22.4 kl. 15.15-16:45, torsdag 29.4 kl. 15.15-16:45
Rap hold 5(Sami): Mandag 3.3 kl.15:15-16:45, onsdag 10.3 kl. 15:15-16:45, mandag 17.3 kl. 15:15-16:45, mandag 24.3 kl. 15:15-16:45
Rap hold 6(Angpal): Fredag 7.3 kl. 14:30-16:00, fredag 14.3 kl. 14:30-16:00, fredag 21.3 kl. 14:30-16:00, fredag d. 28.3 kl. 14:30-16:00
Rap hold 7(Sami): Mandag 31.3 kl.15:15-16:45, mandag 7.4 kl. 15:15-16:45,
mandag 28.4 kl. 15:15-16:45, mandag 30.4 kl. 15:15-16:45
Rap hold 8(Angpal): Tirsdag 1.4 kl. 15:15-16:45, tirsdag 8.4 kl. 15:15-16:45, tirsdag 22.4 kl. 15:15-16:45, tirsdag d. 29.4 kl. 15:15-16:45
Computer musik hold 2(Søren): Mandag 10.3 kl. 15:15-16:45, onsdag 19.2 kl.
15:15-16:45, mandag 24.2 kl. 15:15-16:45, onsdag 26.2 kl. 15:15-16:45
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Computer musik hold 3(Søren): Mandag 31.3 kl. 15:15-16:45, mandag 7.4 kl.
15:15-16:45, mandag 28.4 kl. 15:15-16:45, tirsdag 29.4 kl. 15:15-16:45
Kor hold 2(Lene): Onsdag 5.3 kl. 15:15-16:45, onsdag 12.3 kl. 15:15-16:45, onsdag
19.3 kl. 15:15-16:45, onsdag. 26.3 kl. 15:15-16:45
Stomp hold 2(Jakob): Torsdag 3.4 kl.15.15-16:45, torsdag 10.4 kl. 15.15-16:45,
torsdag 24.4 kl. 15.15-16:45, torsdag 1.5 kl. 15.15-16:45
2. Erstatningstimerne i idræt kan læses på hold med fokus på fitness i opvarmningen, idræt i hallen, skøjtehal eller moderne dans.
Skøjtehal hold 3(Hana + 1): Tirsdag 4.3 kl. 13:45-15:45, Tirsdag 11.3 kl. 13:4515:45, Tirsdag 18.3 kl. 13:45-15:45
Skøjtehal hold 4(Hana +1): Tirsdag 1.4 kl. 13:45-15:45, Tirsdag 8.4 kl. 13:4515:45, Tirsdag 22.4 kl. 13:45-15:45
Hal hold 3(Jens): Torsdag 6.3 kl. 15:15-16:45, torsdag 13.3 kl. 15:15-16:45, torsdag 20.3 kl. 15:15-16:45, torsdag 27.3 kl. 15:15-16:45
Hal hold 4(Jens): Torsdag 3.4 kl. 15:15-16:45, torsdag 10.4 kl. 15:15-16:45, torsdag 24.4 kl. 15:15-16:45, torsdag 1.5 kl. 15.15-16:45
Moderne dans hold 3(Julie): Onsdag 5.3 kl. 15.15-16:45, onsdag 12.3 kl. 15.1516:45, onsdag 19.3 kl. 15.15-16:45, onsdag 26.3 kl. 15.15-16:45
Moderne dans hold 4(Julie): Onsdag 2.4 kl. 15.15-16:45, onsdag 9.4 kl. 15.1516:45, onsdag 23.4 kl. 15.15-16:45, onsdag 30.4 kl. 15.15-16:45
Fitness i opvarmningen hold 2(Hana, Julie, Angpal, Sami): Onsdag 5.3 kl. 14:3016:30, onsdag 12.3.1 kl. 14:30-16:30, onsdag 19.3 kl. 14:30-16:30, onsdag 26.3 kl.
14:30-16:30
Fitness i opvarmningen hold 3(Hana, Julie, Angpal, Sami): Torsdag 3.4 kl. 15:1516:45, torsdag 10.4 kl. 15:15-16:45, torsdag 24.4 kl. 15:15-16:45, torsdag 1.5 kl.
15:15-16:45
ELEVENS VALG AF HOLD
Vigtigt!
Husk fem prioriterede valg
Jeg, ______________________________ , _______________ , har foretaget følgende valg/prioriteringer.
navn
klasse
Musik 1. __________________ 2. __________________
3.
___________________
4. __________________
5. _________________
Idræt 1. __________________
2. __________________ 3.
___________________
4. __________________
5. _________________

Svar ved at returnere mailen eller printe ud og aflever til Morten på Baune
senest d. 15.12.2013.
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Bilag 7
Scenariebeskrivelser

1. Scenarie 1
Klub adskilt fra skole – organiseret i Klub Lyngby med forpligtende partnerskab med de enkelte folkeskoler
Forudsætninger for scenariet
Generelt – gælder alle tre scenarier

–
–
–
–

Behov for øget strategisk ledelse
Faglig specialisering og øget fagligt fokus fra 4. til 9. Klasse i og med at lærere og pædagoger
understøtter hinandens fagligheder
Projekter og tværgående aktiviteter skole/klub og klubber imellem
Styrket pædagogisk fokus i undervisningen – ved komplementerende fagligheder i teams på
mellemtrinnet og i udskolingen og i klubtilbuddet.

Specifikt - for dette scenarie

•

Forpligtende partnerskab med folkeskoler
Helhed og sammenhæng for det enkelte barn i undervisning og fritid
Indhold og ramme for samarbejdet mellem pædagoger og lærere
Ledelse på tværs + arbejdsmiljø ved tvedelt ledelse
Ressourceallokering (personale) fra klub til skole
Ressourceallokering (økonomisk) fra skole til klub.

•
Øget administration pga. det forpligtende partnerskab.
Beskrivelse
Klub Lyngby er fortsat et selvstændigt tilbud til alle børn og unge fra 4. klasse til det fyldte 18. år.
Det betyder, at der som udgangspunkt ikke sker nogen organisatoriske ændringer. Den nuværende
klubstruktur fastholdes under ledelse af Klub Lyngby ved en områdeleder og en bestyrelse. Den lokale forankring fastholdes med en fritidsklub tilknyttet hver folkeskole (undtaget Taarbæk, hvor der er
enhedsledelse) og et ungdomsklubtilbud skiftevis på to matrikler i lokalområdet. Ledelsessammensætningen fastholdes ligeledes.
Det tættere samarbejde med folkeskolerne jf. folkeskolereformen løftes inden for rammen af et forpligtende partnerskab.
De færre ressourcer i både FK og UK (
som et resultat af de flere undervisningstimer) i kombination med et fortsat attraktiv og fagligt tilbud
søges løst ved øget tværgående samarbejde og ressourceallokering inden for Klub Lyngby samt i
samarbejde med skole, ungdomsskole og lokalområdet (spilfordeler). Det fælles læringsgrundlag og
personalets direkte inddragelse i skolens undervisningstimer stiller nye krav til specialisering og et
øget fagligt fokus på læring - sammenhæng mellem undervisning og fritid i klubtilbuddet og på skolen.
Tilbuddet gøres mere flydende mellem fritidsklub og ungdomsklub. Det vil tilgodese behov for et
eftermiddagstilbud for en gruppe af unge på 7. klassetrin.
Spilfordeler opgaven – det brede samarbejde med lokale foreninger, boligforeninger mv. om inklusion mv. fastholdes. Det tværgående samarbejde om tilbud til børn og unge med særlige behov opretholdes. Det styrket SSP arbejde fortsættes og herunder arbejdet med forebyggelsesstrategi og det
opsøgende arbejde. Vandværket samt Klub Lyngbys hjemmeside videreføres ligeledes.
Der skal sættes fokus på beskrivelse af mål for klubpædagogik, fælles målsætning og resultater i det
forpligtende partnerskab.
Lovgivning
Ungdomsskolelovgivningen
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Ledelseskompetence
Forpligtende partnerskab i dette scenarie:
Der er indgået skriftlige samarbejdsaftaler med gensidig forpligtigelse med fokus på det sammenhængende tilbud. Aftalerne har afsæt i kommunalbestyrelsens beslutning om fordeling af andel lærere og pædagoger i den understøttende undervisning, målsætning mv. Klubpædagoger refererer indholdsmæssigt til skoleledelse/teamledelse i de understøttende timer på skolen.
Rammer for målsætning, koordinering, årshjul, ressourceallokering og arbejdsmiljø er fastsat i rammeaftale, som styres ved en lokal styregruppe (skoleleder, klubleder/områdeleder) med sekretariatsbetjening fra Klub Lyngby.
Provenue
Antal ledere og enheder fastholdes på nuværende tidspunkt
Muligvis afskaffelse af områdelederen i alternativ opsætning
Reduceret åbningstid
Reduceret brugerbetaling
Øget administrative udgifter
Reduceret åbningstid/brugerbetaling
Gevinster
Helhed og sammenhæng
En fælles ledelse og fælles fysiske rum for 0. til og med 3. klassetrin og det samme for 4. klassetrin
og op – hvor tilbuddet bliver mere flydende. Elever fra mellemtrin og udskoling mikses mere end i
dag.
Faglighed
Styrket faglighed på tværs pga. af komplementerende faglighed i teams og efteruddannelse (generel
samt specialisering)
Entydigt fokus på klubpædagogik, SSP og spilfordeleropgaven
Organisation
Kendt struktur
Større sammenhæng mellem skole (udskolingen), klub og ungdomsskole – hvis Klub Lyngby lægges
under LTU
Udfordringer
Helhed og sammenhæng
Strukturen med to organisationer med forpligtende partnerskab – kan have svært ved at understøtte
intentionen med folkeskolereformen fuldt ud - som en fælles ledelse forankret på skolen kan have
mulighed for.
Faglighed
Det pædagogiske klubarbejde kan udvandes ved de færre ressourcer i hver klub
Organisation
Tilbuddets indhold samt det øvrige samarbejde med skolen bliver meget afhængig af lokale interesser og relationer
Sværere at fastholde pædagogisk personale i fuldtidsstillinger
Arbejdsmiljøet bliver udfordret ved den tvedelte ledelse
Denne struktur trækker megen ledelsestid og ressourcer
Princip /planlægning af /på pædagogernes timefordeling ved tvedelt ledelse (se udfordring længere
nede)
Dilemmaer
1. Prioritering af tid og indhold til teamsamarbejdet med lærerne er en udfordring
2. Færre åbningstimer giver et andet klubtilbud
3. Denne struktur trækker megen ledelsestid og ressourcer
4. Hvis der ikke er tydelighed på kvalitet i tilbuddet, kan det betyde at børn frameldes pga. den
forholdsvis høje forældrebetaling (takst). Det er en generel betragtning, som også er gældende for SFO tilbuddet
Alternativt - en anden version af samme scenarie – opdeling mellem undervisning og fritid
Den samme klare organisatoriske adskillelse mellem undervisning og fritid kan også organiseres ved
at Klub Lyngby lægges under LTU. Det vil samle den strategiske ledelse af kommunes fritidstilbud til
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unge og øge synergien mellem ungdomsskolen og ungdomsklubbens tilbud, det fælles arbejde med
lokalområdernes øvrige fritidstilbud samt endelig fagligt styrke det samlede ungdomstilbud i LTK. Det
vil ligeledes styrke samarbejdet mellem LTU (herunder UK) og skole (udskoling + mellemtrin), da der
vil være to samarbejdspartnere i stedet for tre partner.
Ungdomsskoleloven – det skal afklares om behov for særskilt bestyrelse
Den faglige og kulturelle selvforståelse i Klub Lyngby udfordres – sammenlægningen skal arbejde
med at etablere fælles forståelser mv.
Andet (dilemma mv.)
1. Prioritering af tid og indhold til teamsamarbejdet med lærerne er en udfordring
2. Færre åbningstimer giver et andet klubtilbud
3. Denne struktur trækker megen ledelsestid og ressourcer
4. Hvis der ikke er tydelighed på kvalitet, kan det betyde at børn frameldes tilbuddet pga. den
forholdsvise høje forældrebetaling. Det er en generel betragtning – gælder også SFO
5. Der er et efteruddannelsesbehov blandt klubpædagoger for de nye arbejdsopgaver på skolen
– der er mulighed for at drage fordel af det arbejde og de efteruddannelsestilbud, som blev
lavet ved SFO’s overgang til fælles ledelse med skolen – herunder mindste standarder for
klubpædagogens arbejde på skolen, mål for barnets udvikling og mål for samarbejdet
6. Hvis scenarie 1 afskaffes, så er der et dilemma i sikring af kvalitet i SSP arbejdet samt i den
forebyggende indsats.

2. Scenarie 2
Klubtilbuddet deles – organiseres på både den enkelte folkeskole og i Klub
Lyngby med forpligtende partnerskab om samarbejdet i udskolingen mv.
Forudsætninger for scenariet
Generelt – gælder alle tre scenarier

–
–
–
–

Behov for øget strategisk ledelse
Faglig specialisering og øget fagligt fokus fra 4. til 9. Klasse i og med at lærere og pædagoger
understøtter hinandens fagligheder
Projekter og tværgående aktiviteter skole/klub og klubber imellem
Styrket pædagogisk fokus i undervisningen – ved komplementerende fagligheder i teams på
mellemtrinnet og i udskolingen og i klubtilbuddet.

Specifikt - for dette scenarie

•

•
•
•

•

Fortsat fagligt fokus på fritidspædagogik i fritidsklubtilbuddet på skolen herunder udadtil ved
spilfordeler opgaven med sammenhæng til skolens øvrige læringssamarbejde med virksomheder, organisationer, klubber og sportsklubber mv. - og SSP
Samarbejde med Klub Lyngby om SSP og det opsøgende arbejde
Faglig specialisering og øget fagligt fokus i udskolingen (6. – 9. kl.) – scenariet bryder med
folkeskolereformens tilgang til udskoling, som er 7- 9. klassetrin
Forpligtende partnerskab mellem folkeskole og Klub Lyngby
Helhed og sammenhæng for den enkelte unge i undervisning og fritid
Indhold og ramme for samarbejdet mellem pædagoger og lærere i udskolingen – teams og
understøttende timer
Fagligledelse på tværs + arbejdsmiljø ved tvedelt ledelse
Ressourceallokering (personale) fra klub til skole
Ressourceallokering (økonomisk) fra skole til klub
Samarbejde om spilfordeler-opgaven samt SSP på mellemtrinet
Samarbejde om tilbud til børn og unge med særlige behov.
Øget administration på grund af det forpligtende partnerskab.

Beskrivelse
Alle børn og unge fra 6. klasse til og med det fyldte 18. år har mulighed for et medlemskab af Klub
Lyngby. Det betyder, at der skal tages højde for en organisatorisk ændring, hvor fritidsklubtilbud til 4.
og 5. årgang vil indgå under skoleledelsen, og 6. årgang vil få tilbudt et aftentilbud under Klubledelse.
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Det er dog en problematisk opdeling rent organisatorisk, da den bryder med folkeskolereformens udskoling, som dækker 7. – 9. klassetrin.
Det bør overvejes at udvide ungdomsklubtilbuddet med et eftermiddagstilbud til børn/unge på det 6.
og 7. klassetrin.
En konsekvens af den nye opdeling skal være at udvide Ungdomsskoletilbuddet til også at omfatte
børn på 6. klassetrin.
Klubtilbuddet udfordres af færre pædagoger både i klubtilbuddet på skolen og i Klub Lyngby. De færre
ressourcer/normeringer gør, at der er behov for at sikre overgangen mellem SFO og klubtilbud og på
stadig at skabe attraktivt indhold.
Spilfordeler opgaven fastholdes i Klub Lyngby og i klubtilbuddet på skolerne - det brede samarbejde
med lokale foreninger, boligforeninger mv. om inklusion mv. fastholdes.
Det tværgående samarbejde om tilbud til børn og unge med særlige behov opretholdes ligeledes.
Det styrket SSP arbejde fortsættes herunder arbejdet med forebyggelsesstrategi og det opsøgende
arbejde. Vandværket samt Klub Lyngbys hjemmeside videreføres ligeledes.
Det tættere samarbejde med folkeskolerne jf. folkeskolereformen i udskolingen løftes inden for rammen af et forpligtende partnerskab. Der skal sættes fokus på mål for klubpædagogik, fælles målsætninger og resultater i det forpligtende partnerskab.
Organiseringen af fritidsklubben under skoleledelsen sikrer entydigt ledelsesansvar for planlægning og
rammer for samarbejdet mellem lærere og pædagoger på mellemtrinnet og styrker derved også den
strategiske ledelse af området. Begrundelsen for at samle funktionerne er også at sikre, at hele organisationen drives efter fælles pædagogiske principper med afsæt i det fælles læringsgrundlag.
Skoleledelsen vil i nogle skoledistrikter foregå ved distanceledelse. Det betyder, at der hvor nuværende klubtilbud og skole ligger adskilt, vil der være flere matrikler med fælles ledelse. Det stiller krav til
koordination af hverdagen. Skolen vil blive en større organisation, og det kommer til at kalde på mere
fokus på ledelsesopgaverne og organisationsopdelingen i skolen.
Fritidsklubben vil fremadrettet drives efter Folkeskoleloven, og det medfører krav om mål- og indholdsbeskrivelser og søskende- og fripladstilskud.
Lovgivning
Skolelovgivning – skoleklub på mellemtrinnet
Ungdomsskoleloven – ungdomsklub mv.
Ledelseskompetence
Det tættere samarbejde og de større overlap mellem skole i udskolingen og Klub Lyngby gør, at der
bliver ledelsesoverlap med tvedelt ledelse.
Forpligtende partnerskab i dette scenarie
Der er indgået skriftlige samarbejdsaftaler med gensidig forpligtigelse med fokus på det sammenhængende tilbud. Aftalerne har afsæt i kommunalbestyrelsens beslutning om fordeling af andel lærere og
pædagoger i den understøttende undervisning, målsætning mv. Klubpædagoger refererer indholdsmæssigt til skoleledelse/teamledelse i de understøttende timer på skolen.
Rammer for målsætning, koordinering, årshjul, ressourceallokering og arbejdsmiljø er fastsat i rammeaftale, som styres ved en lokal styregruppe (skoleleder, klubleder/områdeleder) med sekretariatsbetjening fra Klub Lyngby.
Provenue
Forslag til at ungdomsklubtilbud vil have åbent fra undervisningstidens afslutning og til eksempelvis kl.
22.00
Reduceret brugerbetaling i FK-tilbuddet pga. af den kortere åbningstid
Søskenderabat for 4. og 5. årgang, som er udgiftsdrivende for kommunen
Et eventuelt eftermiddagstilbud til unge på 6. og 7. klassetrin i Klub Lyngby vil være udgiftsdrivende
for kommunen
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Øget administrative udgifter til administration af det forpligtende partnerskab i udskolingen
Klub tilbuddet bliver mindre = mindre administration
SFO’en bliver udvidet = mere administration
Klub Lyngby har en områdeleder og fire daglige leder til hver klub med aftenåbning. Igen afhængig af
størrelse. Hvis ungdomsklubtilbuddet begrænses medfører det færre daglige ledere.
Arbejdsgruppen har ikke forholdt sig til eventuelle ledelsesmæssige ændringer i folkeskolen ved strukturændringen. Arbejdsgruppen anbefaler, at det pædagogiske sigte styrkes i en fællesledelse ved en
pædagogisk leder i ledergruppen på skolen.
Taksterne fastholdes som udgangspunkt, og 6. klassetrin overføres til UK takst.
Gevinster
Helhed og sammenhæng
Øget sammenhæng mellem undervisning og fritid indtil 6. klasse
I stedet for overgange mellem 3. og 4. årgang samt 6. og 7. årgang, bliver der kun en overgang mellem 5. og 6. årgang
Særligt Fokus vedr. Faglighed
Styrket faglighed på tværs pga. af komplementerende faglighed i teams og efteruddannelse (generel
samt specialisering)
Børn/unges udviklingstrin på 6. klassetrin tilgodeses i scenariet
Organisation
Organiseringen af fritidsklubben under skoleledelsen sikrer entydigt ledelsesansvar for planlægning og
rammer for samarbejdet mellem lærere og pædagoger på mellemtrinnet.
Udfordringer
Organisation
Børn i 6. klasse kan mangle et fritidstilbud (hvis åbningstiden ikke udvides/ændres)
Tvedelt ledelse for pædagoger i udskolingen og i UK
Fortsat tre samarbejdspartnere om ungetilbuddet – skolen, LTU og Klub Lyngby
Svært at fastholde pædagogisk personale i ”fuldtids” stillinger
I scenariet vil der være adskilt ledelse mellem skole, klub og LTU.
Arbejdsmiljøet bliver udfordret ved tvedelte ledelse
Vil kræve høj møde- og koordineringsfrekvens mellem skole, FK og Klub Lyngby – systematiske samarbejdsmøder
Svær at implementere inden den 1. august 2014
Alternativt - en anden version af samme scenarie
Den samme klare organisatoriske adskillelse mellem undervisning og fritid kan også organiseres ved at
Klub Lyngby lægges under LTU. Det vil samle den strategiske ledelse af kommunes fritidstilbud til unge og øge synergien mellem ungdomsskolen og ungdomsklubbens tilbud, det fælles arbejde med lokalområdernes øvrige fritidstilbud samt endelig fagligt styrke det samlede ungdomstilbud i LTK. Det vil
ligeledes styrke samarbejdet mellem LTU (herunder UK) og skole (udskoling), da der vil være to samarbejdspartnere i stedet for tre partner.
Ungdomsskoleloven – det skal afklares om behov for særskilt bestyrelse
Den faglige og kulturelle selvforståelse i Klub Lyngby udfordres – sammenlægningen skal arbejde med
at etablere fælles forståelser mv.
Andet (dilemma mv.)
Behov for et politisk valg om differentiering af UK tilbud til områder med særlige behov?
Der er et efteruddannelsesbehov blandt klubpædagoger for de nye arbejdsopgaver på skolen – der er
mulighed for at drage fordel af det arbejde og de efteruddannelsestilbud, som blev lavet ved SFO’s
overgang til fælles ledelse med skolen – herunder mindste standarder for klubpædagogens arbejde på
skolen, mål for barnets udvikling og mål for samarbejdet
Det er en risiko, at mange 4. og 5. klasses elever kan falde fra på grund af alene et skoleklubtilbud
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og/eller vælge UK fra i overgangen til 6. klassetrin. Fødekæden til UK tilbuddet bliver sårbar.
Store forskelle mellem tilbud i klubberne
Ressourcetildelingsmodel
Ved at adskille FK og UK går værdifuld kontakt til det enkelte barn tabt (hvis pædagogerne ikke er
ansat begge steder)
Denne model skaber ikke helhed for det enkelte barn
Vi er bekymret for kvaliteten af det forpligtende partnerskab. Ved dette scenarie arbejder vi med dobbelt lovgivning
5. Modellen vil medføre, at der køres med to spor (skole/klub) indtil næste valg, hvor skole og
klub kan samles i en enhed
6. 4. og 5. klassetrin skal ikke indgå i det kontrolleret opsyn – det er et dilemma. Hvis de skal
fortsat skal have et skoleklubtilbud, skal de ikke have samme rammer for tilbuddet, som 0. til
og med 3. klassetrin.

3. Scenarie 3
Klubben en del af folkeskolen – organiseret på den enkelte skole (enhedsledelse)
Forudsætninger for scenariet
Generelt – gælder alle tre scenarier

–
–
–
–
–

Behov for øget strategisk ledelse
Faglig specialisering og øget fagligt fokus fra 4. til 9. Klasse i og med at lærere og pædagoger
understøtter hinandens fagligheder
Fra fritidstilbud til læringstilbud
Projekter og tværgående aktiviteter skole/klub og klubber imellem
Styrket pædagogisk fokus i undervisningen – ved komplementerende fagligheder i teams på
mellemtrinnet og i udskolingen og i klubtilbuddet.

Specifikt - for dette scenarie

•

•

•

•
•
•
•

SSP arbejdet samles i de enkelte distrikter med en overordnet samlende koordineringsfunktion
lagt ind under LTU. Arbejdsgruppen anbefaler, at der udarbejdes fælles standarder for SSP opgaven.
Fortsat fagligt fokus på fritidspædagogik i klubtilbuddet på skolen herunder udadtil ved spilfordeler opgaven med sammenhæng til skolens øvrige læringssamarbejder med virksomheder,
organisationer, klubber og sportsklubber mv.
Helhed og sammenhæng for den enkelte unge i undervisning og fritid
Indhold og ramme for samarbejdet mellem pædagoger og lærere – teams og understøttende timer
Projekter og tværgående aktiviteter mellem LTK’s skoler og klubber skal fortsættes og fortsat
udvikles fx kan Mini-OL og MGP kobles til eksisterende fag i skolen
De fælles aktiviteter såsom Vandværket, Ungerådet, Festkulturen og hjemmesider henvendt til
børn og unge lægges ind under LTU
Afklaring nødvendig vedrørende opgaver som opsøgende arbejde, boligsocialsamarbejde (herunder tilsyn med boligforeningernes klubber), tværgående socialpædagogiske indsatser mv.
Pædagogfaglig ledelse i ledelsesteamet

Beskrivelse
Alle undervisnings – og fritidsopgaver med børn og unge, fra 0. Klasse til 18 år, samles til en enhed i
hvert skoledistrikt. Det vil sige undervisning, SFO, fritidsklub og ungdomsklub. Ungdomsklubtilbuddet
kan desuden tilbydes til unge efter den skolepligtige alder. Der etableres en samlet ledelse, der afspejler ændringen af strukturen. Skolelederen bliver øverste leder for den nye organisation.
SSP og spilfordeler-opgaven varetages af den enkelte folkeskole. SSP koordineres på tværs ved SSP
konsulent, der organisatorisk hører under LTU. Der skal indgås et forpligtende partnerskab med LTU
om SSP mv.
Vandværket, Ungerådet og hjemmesider henvendt til unge overgår til LTU.
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Lovgivning
Skolelovgivning
Eventuelt Ungdomsskolelovgivning for de opgaver, som flyttes til LTU
Ledelseskompetence
Ledelsesteamet i den nye enhed skal sammensættes med kompetencer, der kan løse de nye opgaver
på klubområdet.
Den enkelte enhed/skole sammensætter sit ledelsesteam på den måde, der bedst kan løse den lokale
opgave.
Provenue
Antal ledere og enheder
Hver distriktsskole defineres som en enhed. Det vil sige ni enheder med den nuværende skolestruktur.
Hver skole beholder sin nuværende ledelsestid og tilføres kapacitet til at løfte de nye ledelses- og administrationsopgaver. Dette gøres på baggrund af børnetal og børnegruppens socioøkonomiske sammensætning. Hermed udlægges Klub Lyngbys samlede ledelses ressourcer til skolerne.
Den enkelte skole sammensætter selv sit ledelsesteam indenfor den nye ramme.
Klub Lyngby nedlægges. De fælles aktiviteter såsom Vandværket, Ungerådet, Festkulturen og hjemmesider henvendt til børn og unge lægges ind under LTU.
Club 10 tilbuddet kan gentænkes eller overvejes nedlagt.
Reduceret brugerbetaling
Søskenderabat for 4.- 9. årgang
Andet
De administrative opgaver kan i højere grad samles på administrative medarbejdere på skolen og således frigøre de nuværende koordinatorer til pædagogisk arbejde.
Åbningstid afgøres lokalt fx ungdomsklubtilbud fra kl. 15.30
Gevinster
Helhed og sammenhæng
Alle professionelle voksne omkring børn og unge i distrikterne samles under én ledelse, så der skabes
bedre sammenhæng i børnenes hverdag. Alle samles om kerneopgaven: børnenes personlige, sociale
og faglige læring.
Distriktets SSP-samarbejde samles i én organisation, der giver bedre mulighed for at tale om og arbejde med udsatte børn og unge. Det sikrer værdifuld viden og kommunikation.
Faglighed
De professionelle fagligheder får øget mulighed for et bredere tværprofessionelt samarbejde, således
at alle børn bliver så dygtige, som de kan.
Organisation
Alle medarbejdere arbejder med samme ledelse i samme organisation. Herved skabes den sociale kapital (det kollegiale fællesskab) som fundament for løsningen af den fælles kerneopgave.
Udfordringer
Faglighed
De forskellige fagkulturer i skole og klub skal mødes. Der skal skabes fundament for et fælles tredje.
Det udadvendte samarbejde med andre fritidsinteressenter og klubsamarbejdet på tværs af skolerne
kan blive udfordret i skoleklubberne. Det samme er gældende for SSP, det opsøgende arbejde og andre tværgående opgaver.
Organisation
Den nye ledelsesopgave skal rammesættes for det samlede skolevæsen, så det sikres mod at være
styret/påvirket af lokale interesser og relationer.
Svær at implementere inden den 1. august 2014
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Andet (dilemma mv.)
Der er et efteruddannelsesbehov blandt klubpædagoger for de nye arbejdsopgaver på skolen – der er
mulighed for at drage fordel af det arbejde og de efteruddannelsestilbud, som blev lavet ved SFO’s
overgang til fælles ledelse med skolen – herunder mindste standarder for klubpædagogens arbejde på
skolen, mål for barnets udvikling og mål for samarbejde.
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Bilag 8
Notat om økonomi ved tre scenarier for ændret klubstruktur
Baggrund
Det følger af folkeskolereformen, at skoledagen bliver længere og mere varieret,
med flere fagopdelte undervisningslektioner og en ny understøttende undervisning.
Som en konsekvens heraf ændres det fremtidige grundlag for klubtilbuddene. I den
forbindelse er der nedsat en arbejdsgruppe, der skal beskrive forskellige scenarier
for det fremtidige klubtilbud, herunder de økonomiske konsekvenser ved den fremtidige klubstruktur
De økonomiske konsekvenser ved de tre scenarier, som er drøftet i arbejdsgruppen,
er beskrevet nedenfor.
Økonomien i de tre opstillede scenarier
Mio. kr.

Grundmodel

Samlet bruttoramme for fritidsklubberne (4.-6. klasse) i dag
- heraf lønsum til fagpersonale og vik arer

Scenarie I

31,8
21,9

Scenarie II

Scenarie III

31,8

31,8

31,8

21,9

21,9

21,9

Fritidsklubber
Bruttobesparelse ved reduceret åbningstid

-8,9

-8,9

-6,1

-8,9

Bruttobudget til fritidsklub efter reformen

22,8

22,8

15,7

22,8

Nuværende forældrebetaling (67 pct.)

21,3

21,3

14,7

21,3

Forældrebetaling efter reformen (67 pct.)

15,3

15,3

10,5

15,3

6

6

4,1

6

-1,2

-0,8

-1,2

Udgifter til søskenderabatter

-1,2
0

0

1,5

2,4

Rationale i FK

-4,1

-4,1

-1,4

-1,7

Reduktion i indtægter fra forældrebetaling
Reduktion i udgifter til friplads

6.klasse i Ungdomsklub
Bortfald af lønsum vedr. 6. klasse i FK

-6,8

Lønsum til 6.klasser i UK (enhedsbeløb til løn i UK)

3,1

Reduktion i lønsum ved 6. klasse UK

-3,7

Nuværende forældrebetaling for 6 klasse, inkl. friplads

5,4

Ny forældrebetaling fra 6 klasse (200 kr. pr. md. i 11 md.)

-1,1

Reduktion i forældrebetaling ved 6. klasse i UK

4,3

Udgift til ungdomsskoletilbud for 6. klasse

1

Rationale ved 6. klasse i UK

1,5
-4,1

Samlet rationale

-4,1

0,2

-=besparelse/+=udgift
Generelle kommentarer
Grundmodel ved ændring i åbningstider
Der er i tabellen vist de økonomiske konsekvenser ved alene at reducere i åbningstiden i fritidsklubberne. Tabellen viser således den besparelse, der frigøres på klubområdet i forbindelse med at skoledagen bliver længere – og dermed kortere åbningstid
i fritidsklubberne. Rationalet ved grundmodellen svarer til det, som allerede er indregnet i de hidtidige politiske behandlinger af den samlede økonomi ved folkeskolereformen.
Fripladser og søskenderabat
I de viste scenarier er der bl.a. regnet på konsekvenser for kommunens udgifter til
fripladser og søskenderabat.
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Klub Lyngby drives i dag efter ungdomsskoleloven. Kommunen er derfor ikke forpligtet til at give søskenderabatter og fripladser. Kommunen giver imidlertid mulighed
for fripladser i fritidsklub. For fritidstilbud organiseret efter folkeskoleloven har kommunen imidlertid pligt til at ydes både søskenderabatter og fripladser.
I de scenarier, hvor fritidstilbud bliver en del af skolelovgivningen skal der således
ydes søskenderabatter og fripladser. I beregningen af udgifterne hertil er der taget
udgangspunkt i de nuværende andele for udgifter til søskenderabatter og fripladser i
hhv. fritidsklubberne og SFO. Det er imidlertid usikkert, hvordan disse udgifter vil
udvikle sig fremover – bl.a. som følge af, at der i nogle af scenarierne bliver mulighed for, at børn kan opnå søskenderabat i en længere periode end i dag.
Dækningsgrader
Det er lagt til grund, at dækningsgraden er uændret. Det er således forudsat, at antallet af børn, der benytter de forskellige fritidstilbud er uændret. Økonomiske konsekvenser af eventuelle ændringer i dækningsgraderne vil blive håndteret i forbindelse med den løbende kapacitetstilpasning af området.
Scenarie I
I scenarie I fortsætter Klub Lyngby som en selvstændig institution. Der er således
fortsat fritids- og ungdomsklubtilbud i regi af Klub Lyngby.
Som en konsekvens af den længere skoledag vil behovet for åbningstiden i fritidsklubberne kunne reduceres. Det ugentlige antal skoletimer på mellemtrinnet bliver
fremover 33 timer, svarende til 6,6 timer om dagen. Med understøttende timer i
ydertimer er det lagt til grund, at fritidsklubberne har åbent kl. 14.30 - 17.00. I de
skolefrie uger er åbningstiden uændret, ligesom der fortsat er fællespasning i sommerferien. På baggrund af den reducerede åbningstid er der opgjort en årlig bruttobesparelse i fritidsklubberne på 8,9 mio. kr. Besparelsen er opgjort forholdsmæssigt
ud fra reduktionen i den samlede åbningstid og de samlede lønudgifter til fagpersonale og vikarer.
Det er forudsat, at forældrebetalingsandelen fastholdes på 67 pct. af den samlede
bruttoramme som i dag. Reduktionen i forældrebetalingen bliver herefter 6,0 mio. kr.
Kommunens udgifter til fripladser vedrørende fritidsklubber udgør i dag 19 pct. af
den samlede forældrebetalingsindtægt. Den faldende forældrebetalingsindtægt forventes på denne baggrund at indebære en reduktion i udgiften til fripladser på 1,2
mio. kr.
Med den reducerede åbningstid falder den samlede forældrebetaling med 28 pct.
svarende til en reduktion i den månedlige takst fra 1.295 kr. til 931 kr.
Samlet er der opgjort et nettorationale for fritidsklubberne ved reduceret åbningstid
på i alt 4,1 mio. kr.
Der er ikke indregnet ændringer i økonomien for ungdomsklubberne. Med en videreførelse af Klub Lyngby i den nuværende form vil ungdomsklubtilbuddet ikke direkte
blive påvirket af den længere skoledag i udskolingen, idet ungdomsklubberne i dag
er et aftentilbud.
Scenarie I svarer til beregningerne i grundmodellen, som er indgået i den foreløbige
politiske behandling af de økonomiske konsekvenser af folkeskolereformen.
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Scenarie II
I scenarie II flyttes fritidstilbuddet til skolen (skoleklub). Fremover bliver det alene 4.
og 5. klassebørn, der kan benytte skoleklub, mens 6. klassebørn tilbydes medlemskab af ungdomsklubben.
I beregningerne er 4. og 5. klassernes andel af driftsøkonomien fra fritidsklubberne
derfor overført til skoleområdet. Der er overført økonomi svarende til den kortere
åbningstid som beskrevet i scenarie I. Det forudsættes endvidere, at der opkræves
samme takst for 4. og 5. klasse i skoleklub, som det er tilfældet for fritidsklubber
scenarie I. Taksten for 4. og 5. klassebørn i skoleklub bliver således lavere end taksten for SFO-børn fra 0.-3.-klasse.
I beregningerne som vist i oversigten ovenfor er bruttobudgettet og den samlede
forældrebetaling vedrørende fritidsklubben (skoleklubben) lavere end i scenarie I.
Det skyldes, at fritidsklubtilbuddet/skoleklubben fremover kun omfatter 4. og 5.
klasse.
Børn i 6. klasse tilbydes fremover det nuværende aftentilbudt i ungdomsklubberne. I
opgørelsen er det lagt til grund, at lønudgifterne til fagpersonale og vikarer vedrørende de hidtidige 6. klasseelever i fritidsklubben bortfalder, og ungdomsklubberne i
stedet tilføres ressourcer til løn svarende til enhedsbeløbet fra ressourcetildelingsmodellen. 6. klasseeleverne betaler derfor fremover ungdomsklubtaksten, som er
200 kr. pr. måned i 11 måneder om året.
Samlet er der opgjort et netto-rationalet for så vidt angår 4. og 5. klasseeleverne på
1,4 mio. kr. Den længere skoledag for 4. og 5. klasseeleverne – og dermed kortere
åbningstid i fritidstilbuddet – giver en bruttobesparelse på 6,1 mio. kr. Som følge af
nedgangen i bruttorammen falder forældrebetalingen med 3,3 mio. kr. inkl. fripladser. Da tilbuddet til 4. og 5. klassebørnene fremover organiseres under folkeskoleloven, skal der ydes søskenderabat. Udgiften hertil er estimeret til 1,5 mio. kr.
Netto-rationalet ved at 6. klasseelever fremover tilbydes ungdomsklub er -0,5 mio.
kr. – dvs. en merudgift. Baggrunden herfor er, at forældrebetalingen vedrørende det
hidtidige fritidsklubtilbud langt hen af vejen svarer til de variable lønudgifter i fritidsklubberne. Tilpasningen af lønbudgetterne i fritidsklubberne (6,8 mio. kr.) vil derfor
overvejende blive modsvaret at et tilsvarende fald i forældrebetalingen. Det samlede
bortfald af forældrebetaling vedr. de hidtidige fritidsklubelever i 6. klasse er opgjort
til 5,4 mio. kr. inkl. besparelse vedrørende udgift til fripladser. Forældrebetalingen
vedrørende ungdomsklubberne er imidlertid forholdsvis lav. Taksten for ungdomsklub er i dag 200 kr. om måneden. Efter korrektion for forældrebetaling er en elev i
ungdomsklub således dyrere for LTK end en elev i fritidsklub.
Arbejdsgruppen har endvidere peget på, at det vil være en naturligkonsekvens af, at
6. klasseelever fremover tilbydes medlemskab af ungdomsklub, at 6. klasseelever
kan gøre brug af ungdomsskolens tilbud. Udgifterne til almen undervisning i ungdomsskolen udgør i dag ca. 3,0 mio. kr. Såfremt 6. klasseelever skal have adgang
anslås udgiften hertil at udgøre ca. 1,0 mio. kr.
På denne baggrund af er netto-rationalet ved scenarie II samlet opgjort til en merudgift på 0,2 mio. kr.
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Scenarie III
I scenarie III flyttes hele klubtilbuddet til skoleområdet. Driften af tilbuddet – herunder åbningstiden – forudsættes at være som i scenarie I. Rationalet ved den reducerede åbningstid er således opgjort til 4,1 mio. kr.
I scenarie III bliver fritidstilbuddene imidlertid drevet efter folkeskoleloven. Som følge heraf skal der ydes søskenderabatter og fripladser for 4. til 9. klasseeleverne. Ud
fra de nuværende udgiftsandele til søskenderabatter og fripladser er den samlede
udgiften hertil estimeret til 2,4 mio. kr. Samlet bliver netto-rationalet ved scenarie
III derfor 1,7 mio. kr.
Øvrige bemærkninger
Ledelse og koordinerende opgaver
I Klub Lyngby er der i dag 1 områdeleder og 4 klubledere. Hertil kommer ledelse af
Club 10. Den samlede udgift til de 6 ledere udgør 2,9 mio. kr. Derudover er der én
koordinator i hver af de 8 klubber. Udgiften til et koordinatortillæg udgør knap
18.000 kr. årligt (inkl. pension og særlig feriegodtgørelse) svarende til en samlet
udgift på 0,14 mio. kr.
Arbejdsgruppen har ikke forholdt sig til, hvordan ledelsen sammensættes på de enkelte skoler efter folkeskolereformen. Arbejdsgruppen har derfor heller ikke peget på
konkrete besparelsespotentialer vedrørende ledelsesniveauet ved ændringen af klubstrukturen.
Det vurderes imidlertid, at der i de tre scenarier vil være grundlag for at reducere
det generelle ledelsesniveau ift. det nuværende niveau i Klub Lyngby. Dette skal ses
i lyset af, at der i scenarie II og III sker en hel eller delvis overflytning af Klub Lyngby til ledelsesmæssigt at være en del af skoleområdet. Derudover forventes det, at
der i scenarie I vil være grundlag for at kunne reducere i antallet af matrikler, der
holder åbent, hvilket også giver mulighed for en reducere i antallet af ledere/koordinatorer. Såfremt hele, eller dele af, fritidstilbuddet ledelsesmæssigt underlægges skoleområdet vil dog modsat kunne give grundlag for at styrket ledelsen på
skoleområdet.
Klubtilbud i tidsrum for lektiecafé
Ifølge folkeskolereformen skal kommunerne tilbyde 3 timers ugentlig lektiecafé for
mellemtrinnet. Lektiecaféen er foreløbig frivillig. De viste beregninger indeholder ikke
udgifter til klubtilbud i tidsrummet for lektiecafé.
Det forventes, at lektiecaféen tilrettelægges således, at den bliver et attraktivt tilbud
for mange børn, og at det derfor er en forholdsvis lille andel af børnene, der vil benytte klubtilbuddet når der er lektiecafé.
For at sikre, at klubbørn kan få et klubtilbud i tidsrummet for lektiecafe, kan der afsættes ressourcer til, at alle 9 nuværende fritidsklubber kan holde åbent ekstra 3
timer om ugen med en minimumsbemanding på 2 pædagoger/-medhjælpere. Ressourcerne gives i de 40 skoleuger. Dette svarer til, at der i alt gives 2.160 ekstra
pædagogtimer – dvs. ca. 1½ årsværk, når der tages højde for øvrig tid. Bruttoudgift
hertil udgør 0,6 mio. kr. årligt.
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Club 10
Arbejdsgruppen har ikke forholdt sig til Club 10. Der er i dag afsat et budget til Club
10 på 0,7 mio. kr. Club 10 vil eventuelt kunne bringes i spil ved en reorganisering af
fritidstilbuddene efter folkeskolereformen.
Eventuel udvidelse af åbningstiden for 6. og 7. klasseelever
Arbejdsgruppen har anført, at det kan overvejes at udvide åbningstiden for 6. og 7.
klasseeleverne, så de fremover for mulighed for at modtage et ungdomsklubtilbud i
dagtimerne (ved scenarie II). Arbejdsgruppen har ikke konkretiseret, hvorledes et
sådan tilbud skal tilrettelægges. En udvidelse af åbningstiden af ungdomsklubben for
6. og 7. klasseelever vil i sagens natur betyde en øget udgift. Udgiften hertil vil afhænge af, hvor mange lokationer, der skal udvide åbningstiden, hvor længe og med
hvilken bemanding. Som pejlemærke for udgifter ved øget åbningstid kan der henvises til beregningen af udgifter til klubtilbud i tidsrummet for lektiecafé. Det følger
heraf, at det koster ca. 1 årsværk á 379.000 kr. at udvide åbningstiden med to timer
ugentligt i 40 uger på alle 9 lokationer med en bemanding svarende til 2 pædagoger/-medhjælpere i hver af de 9 klubber. Såfremt åbningstiden udvides for 6. og 7.
klasse kan det overvejes at indføre en differentieret takst, således at der for 6. og 7.
klasse betales en højere ungdomsklubtakst end de nuværende 200 kr. om måneden.
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NOTAT
om
Økonomiske konsekvenser ved scenarier for ændret klubstruktur - indregning af ny ledelsesstruktur

I bilag til sag nr. 3 om fremtidens klubstruktur, som behandles på Børne- og Ungdomsudvalget møde den 20. februar 2014, er der en beskrivelse af de økonomiske konsekvenser ved de
forskellige scenarier for klubstrukturen.
I bilaget er der ikke indregnet konsekvenser af ændringer i ledelsesstrukturen.
Nedenfor er der opstillet en revideret oversigt, hvor de økonomiske konsekvenser af ledelsesstrukturen er indregnet. Endvidere er der en beskrivelse af beregningerne vedrørende ledelsesstrukturen i de enkelte scenarier.
Det gælder for alle tre scenarier, at reduktionen af udgifter til ledelse har konsekvenser for
forældrebetalingen i fritidsklubber. Denne indgår i oversigtens samlede opgørelse af konsekvenser for forældrebetalingen i fritidsklubberne. For så vidt angår ungdomsklubberne er forældrebetalingen fastholdt på 200 kr. pr. måned i 11 måneder – den ændrede ledelsesstruktur
har således ikke betydning for forældrebetalingen i ungdomsklubberne.
3 scenarier for ny klubstruktur – ændret ledelsesstruktur fuldt indfaset (67 pct. forældrebetaling)
Grund Scena- Scena- Scenamodel
rie I
rie II
rie III
Mio. kr.
Fritidsklubber
Bruttobesparelse ved reduceret åbningstid
-8,9
-8,9
-6,1
-8,9
Reduktion i ledelse FK
0,0
-1,5
-1,1
-2,0
Reduktion i forældrebetaling inkl. friplads og søskenderabat (67 pct.)
4,8
5,6
5,3
8,1
Fritidsklubber i alt
-4,1
-4,8
-2,0
-2,8
6. klasse i ungdomsklub
6. klasse i ungdomsklub
-2,7
Reduktion i ledelse UK
0,0
-0,3
-0,8
-0,4
Reduktion i forældrebetaling (ved UK takst)
4,3
Ungdomsklubber i alt
0,0
-0,3
0,7
-0,4
Samlet besparelse
-4,1
-5,1
-1,3
-3,2
Samlet difference ift. grundmodellen
-1,0
2,8
0,9
- = en besparelse/+ = en merudgift

Ledelsesstruktur – scenarie I
Den samlede besparelse for scenarie I er 5,1 mio. kr. Dvs. 1,0 mio. kr. mere end forudsat i
grundmodellen for de hidtidige beregninger vedrørende skolereformen.
Det forudsættes, at der i scenarie I skal være én områdeleder og 8 koordinatorer. De nuværende 4 klublederstillinger bortfalder, svarende til en bruttobesparelse på 2,2 mio. kr.
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De 8 koordinatorer vil fremover have flere opgaver end de nuværende koordinatorer. Det nuværende koordinatortillæg udgør 18.000 kr. årligt. Det er forudsat, at der fremover skal gives
et koordinatortillæg svarende til 72.000 kr. årligt, svarende til en ekstraudgift på 0,4 mio. kr.
Den samlede årlige bruttobesparelse vedrørende ledelse i Klub Lyngby er herefter opgjort til
1,8 mio. kr., heraf vedrører 1,5 mio. kr. fritidsklubber og 0,3 mio. kr. ungdomsklubber. Ungdomsklubbens andel af ledelsen i Klub Lyngby er beregnet efter fordelingen af udgifter jf.
ressourcetildelingsmodellen.
Ledelsesstruktur – scenarie II
Den samlede besparelse for scenarie II er 1,3 mio. kr. Dvs. 2,8 mio. kr. mindre end forudsat i
grundmodellen for de hidtidige beregninger vedrørende skolereformen.
Det forudsættes, at der i scenarie II skal være én områdeleder og 5 koordinatorer. De nuværende 4 klublederstillinger bortfalder, svarende til en bruttobesparelse på 2,2 mio. kr.
De 5 koordinatorer vil fremover have flere opgaver end de nuværende koordinatorer. Det nuværende koordinatortillæg udgør 18.000 kr. årligt. Det er forudsat, at der fremover skal gives
et koordinatortillæg svarende til 72.000 kr. årligt svarende til en ekstraudgift på 0,2 mio. kr.
Den samlede årlige bruttobesparelse vedrørende ledelse i Klub Lyngby er herefter opgjort til
2,0 mio. kr., heraf vedrører 1,1 mio. kr. fritidsklubber og 0,8 mio. kr. ungdomsklubber. Ungdomsklubbens nuværende andel af ledelsen i Klub Lyngby (dvs. for 7. klasse og opefter) er
beregnet efter fordelingen af udgifter jf. ressourcetildelingsmodellen. Udgifter til ledelse for
så vidt angår de nuværende 6. klasser er opgjort andelen af nuværende 6. klasser i fritidsklubberne.
Ledelsesstruktur – scenarie III
Den samlede besparelse for scenarie III er 3,2 mio. kr. Dvs. 0,9 mio. kr. mindre end forudsat i
grundmodellen for de hidtidige beregninger vedrørende skolereformen.
Det forudsættes i scenarie III, at ledelsen af klubberne indgår som en del af skolernes ledelse.
Der skal fortsat være en centralt placeret medarbejder til varetagelsen af en række tværgående
opgaver. De nuværende 4 klublederstillinger og de nuværende 8 koordinatortillæg bortfalder
svarende til en bruttobesparelse på henholdsvis 2,2 mio. kr. og 0,1 mio. kr.
Den samlede årlige bruttobesparelse vedrørende ledelse i Klub Lyngby er herefter opgjort til
2,3 mio. kr., heraf vedrører 2,0 mio. kr. fritidsklubber og 0,4 mio. kr. ungdomsklubber. Ungdomsklubbens andel af ledelsen i Klub Lyngby er beregnet efter fordelingen af udgifter jf.
ressourcetildelingsmodellen.
Indfasning af ny ledelsesstruktur
4-årig indfasning af ledelsesstruktur – samlet økonomi ved 67 pct. forældrebetaling
2015
2016
2017
Mio. kr.
Scenarie I
-4,3
-4,6
-4,8
Scenarie II
-0,2
-0,6
-0,9
Scenarie III
-2,1
-2,5
-2,8
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Den ændrede ledelsesstruktur indfases med en fjerdedel effekt i 2015, halv effekt i 2016, og
trefjerdedel effekt i 2017. I ovenstående tabel er vist den samlede økonomi ved de 3 scenarier
i en 4-årig indfasningsperiode. I scenarie I stiger den samlede besparelse fra 4,3 mio. kr. til
5,1 mio. kr. I scenarie II stiger besparelsen fra 0,2 mio. kr. til 1,3 mio. kr., mens besparelsen i
scenarie III stiger fra 2,1 mio. kr. til 3,2 mio. kr. Udviklingen i besparelsen i de tre scenarier
skal ses i lyset af dels forskelle i besparelsen vedrørende ledelse, dels indvirkningen på forældrebetalingen for fritidsklubber.

Scenarier ved ændret forældrebetalingsandel
Indfasning af de 3 scenarier ved 67 pct., 80 pct. og 93 pct. forældrebetaling i fritidsklub
2015
2016
2017
Mio. kr.
Scenarie I
67 pct. forældrebetaling
-4,3
-4,6
-4,8
80 pct. forældrebetaling
-6,7
-6,9
-7,1
93 pct. forældrebetaling
-9,1
-9,3
-9,4
Scenarie II
67 pct. forældrebetaling
-0,2
-0,6
-0,9
80 pct. forældrebetaling
-1,5
-1,9
-2,2
93 pct. forældrebetaling
-2,9
-3,2
-3,5
Scenarie III
67 pct. forældrebetaling
-2,1
-2,5
-2,8
80 pct. forældrebetaling
-4,0
-4,3
-4,7
93 pct. forældrebetaling
-6,0
-6,3
-6,6

2018
-5,1
-7,3
-9,6
-1,3
-2,5
-3,8
-3,2
-5,0
-6,8

Som det fremgår af tabellen ovenfor vil en øget forældrebetalingsandel betyde, at den samlede
besparelse øges.
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LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE
Center for Uddannelse og Pædagogik
Administrativ afdeling

Journalnr. : 20140110483
Dato ........ : 07.03.2014
Skrevet af : LRC /45973046

NOTAT
om
Fremtidig klubstruktur,
samlet oversigt over høringssvar fra skolebestyrelserne og Klub Lyngbys bestyrelse.

Børne- og Ungdomsudvalget behandlede den 20. februar 2014 sag vedr. Fremtidig klubstruktur. Udvalget ønskede inden endelig beslutning at høre skolebestyrelserne og Klub Lyngbys
bestyrelse om denne sag.
Hermed gives en kort samlet gengivelse af skolebestyrelserne og Klub Lyngbys høringssvar,
idet alle svarene findes som bilag på sagen.
Engelsborgsskolen
- peger på scenarie 3 (alternativt scenarie 1). Peger på behovet for en overgangsordning. Anbefaler at klubbens ledelse bibeholdes i en ny model og indgår i skolens ledelsesteam.
Fuglsanggårdsskolen
- peger på scenarie 3, idet bestyrelsen finder, at denne model er bedst forenelig med den forestående skolereform. I den forbindelse peger bestyrelsen på den øgede ledelsesopgave for
skolen og behovet for pædagogisk og fysisk nærvær af klubbens aktiviteter på skolen, idet
den peger på ledige lokaler Askevænget 8 (anneks til Børnehuset Askevænget) og Club 10’s
lokaler på skolen.
Hummeltofteskolen
- anbefaler ikke et specifikt scenarie, da bestyrelsen kan se fordele og ulemper i alle tre scenarier og desuden mener, at tiden til denne drøftelse har været for kort, ligesom implementering
af en helt ny struktur pr. 1. august 2014 anses for urealistisk.
Anbefaler i stedet, at kommunen tilrettelægger en involverende proces, som sætter fokus på
indhold og barnet i et langsigtet perspektiv – bestyrelsen tager gerne del i den videre dialog.
Oplever, at økonomien kan komme til at spille en afgørende rolle for valg af scenarie, hvilket
ikke kan støttes.
Lindegaardsskolen
- peger på scenarie 3, idet denne løsning pædagogisk og organisatorisk giver de bedste muligheder for sammenhæng i barnets hele dag og for at styrke samarbejdet mellem skole, fritid og
forældre. Ønsker at et muligt provenu bruges til at understøtte en ny organisering – fælles
udvikling og fornødne ledelseskraft og kompetencer.
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Lundtofte Skole
- peger på scenarie 3, idet bestyrelsen finder, at denne organisationsmodel lever op til intentionerne i folkeskolereformen.
Mener desuden, at de fælles kommunale tiltag fortsat skal indgå i LTK’s tilbud til de unge og
forankres på LTU.
Bestyrelsen bemærker, at de anførte besparelser er svære at gennemskue, men anbefaler generelt, at udvalget tager økonomisk hensyn til implementeringsopgaven af hele folkeskolereformen, herunder også ledelsesressourcer i den nye organisering af klubområdet.
Sorgenfriskolen
- anbefaler scenarie 3, idet denne struktur har været gældende på Sorgenfriskolen i mange år,
hvilket skolen har rigtig gode erfaringer med.
Trongårdsskolen
- anbefaler scenarie 3, idet bestyrelsen finder, at denne organisering bedst understøtter kerneopgaven – at udvikle børnenes personlige, sociale og faglige læring.
Taarbæk Skole
- anbefaler på scenarie 3, idet modellen har været anvendt på Taarbæk skole i flere år og opleves at styrke kontinuiteten i børnenes hverdag, fastholde klubpædagogerne som fagligt
stærke medarbejdere og skabe ny og god videndeling mellem lærere og pædagoger.
Bestyrelsen anbefaler at implementere en ny struktur fra august 2014, med efterfølgende evaluering foråret 2015.
Virum Skole
- peger på scenarie 1, for bedst at kunne fastholde Klub Lyngbys mange tilbud og fokus på
tværgående og forebyggende indsatser for børn og unge i kommunen.
Skolens og klubbens ledelse skal indgå i et formaliseret partnerskab omkring klubpædagogernes arbejdsvilkår. Bestyrelsen kan ikke pege på de andre to scenarier.
Klub Lyngby
- Klub Lyngbys bestyrelse lægger vægt på, at der træffes en varig beslutning nu, med henblik
på ikrafttræden august 2014. Man ønsker ikke en overgangsordning.
Bestyrelsen peger ikke på en bestemt løsning som den foretrukne, men peger på fordele og
ulemper ved dem alle 3. Specifikt i forhold til scenarie 1 siger bestyrelsen, at delt ledelse vil
være en udfordring. I forhold til scenarie 3 anføres det, at klubberne bør være repræsenteret i
skoleledelsen på samme måde som SFO.
Bestyrelsen anbefaler, at de høje klubtakster reduceres forholdsmæssigt i forhold til åbningstiden.
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Baggrund
I forlængelse af inklusionsstrategien blev der vedtaget en pulje med det formål at styrke inklusionsindsatsen i
dagtilbud med særlige sociale og integrationsmæssige opgaver.
Børne- og Ungdomsudvalget besluttede d. 14 marts 2013, at den samlede pulje på 1 mio. kr. skulle fordeles
ud til seks netværk efter ressourcetildelingsmodellen. Det blev samtidig besluttet at
Hjortekær/Taarbæk/Lyngby og Lynby/Ulrikkenborg netværket forlods skulle have 100.000 kr. hver af dette
1
beløb, idet de havde større inklusionsmæssige udfordringer end de øvrige netværk.
Det blev derudover vedtaget, at puljen skulle evalueres inden midlerne for 2014 skulle frigives. Denne
evaluering har derfor til formål at afdække, hvad midlerne konkret har været brug til, beskrive tanker,
processer og udfordringer samt at få en dybere indsigt i, hvordan puljen har styrket inklusionsindsatsen ud
fra den givne model.
Definitionen på inklusion betyder, at fokus skifter fra specialområdet til almensystemet. Derfor indebærer den
nye definition følgende ændrede tilgange og nye handlinger:
•
•
•
•

At barnet deltager i de fælles læringsmiljøer
At der er et perspektivskifte fra individ til system
At der er fokus på befordrende læringsmiljøer, som inkluderer og imødekommer alles behov
At der er et almenpædagogisk ansvar. Kompetencer fra både almen – og specialområdet bringes i
spil for at muliggøre størst mulig grad af inklusion.

Puljens anvendelse
Anvendelsen af puljen skal understøtte den samlede indsats på området, hvilket også dækker over SAL, AL
og de tværfaglige støttefunktioner. Med den endelige beslutning om fordelingen af midlerne, kom modellen til
at se således ud:
•
•

800.000 kr. fordeles efter den almindelige ressourcetildelingsmodel
200.000 kr. fordeles til netværk med særlige behov

Modellen viser en opgørelse over det budget de forskellige netværk fik tildelt:
Netværk
Hjortekær/Taarbæk/Lyngby
Virum/Sorgenfri
Brede/Virum
Lyngby/Ulrikkenborg
Selvejende
Børneringen
Institutioner uden for
netværk
I alt

Budget beløb 2013
202.260
142.373
194.633
223.163
112.147
120.904
4.520

Børnetals fordelt
152.260
142.373
194.633
173.163
112.147
70.904
4.420

Behovs fordelt
50.000

1.000.000

850.000

150.000

50.000
50.000

Modellen viser hvilke konkrete tiltag, der er arbejdet med i de enkelte netværk, og hvad den estimerede
effekt har været:
Netværk
Hjortekær/
Taarbæk/
Lyngby

1

Tema/Projekt
Ro i naturen

Konkrete tiltag
• Ergoterapeutisk
indfaldsvinkel
på
hverdagens praksis i relation til
udemiljøet
• Sanseintegration

Effekt
Kompetenceudvikling af alle
pædagoger i det enkelte
netværk.
Positiv indvirkning på børnenes

Flere socialt udsatte børn og flere tosprogede børn
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• Skabe fysiske aktiviteter der udfordrer
og skaber rum og fordybelse for alle
børn

evne til at skabe psykisk ro og
fordybelse.
Positiv
effekt
på
skærpet
koncentration og motivation
Kompetenceudvikling af alle
pædagoger i det enkelte
netværk.
Indretning af rum, der retter sig
mod inklusion, særlige sanserum
og ”stille hjørner”.
Tilegnelse af større viden af at
børn tilegner sig læring på mange
forskellige måder.
Kompetenceudvikling af alle
pædagoger i det enkelte
netværk.
Udarbejdelse af inklusionsrapport for hele netværket
Kompetenceudvikling af alle
pædagoger i det enkelte
netværk.
Udvikling af konkrete redskaber
og metoder.
Ændring af det fysiske miljø.
Øget refleksionsniveau og
opmærksomhed på pædagogisk
praksis.
Kompetenceudvikling af alle
pædagoger i det enkelte
netværk.
Øget opmærksomhed på
forskellighed blandt børn.
Øget opmærksomhed på egne
kompetencer og videreudvikling
af disse.
Kompetenceudvikling af alle
pædagoger i det enkelte
netværk.
Bedre organisatorisk samarbejde
i netværket og videndeling ift.
inklusion.
Konkret løft af læringsmiljøer.
Kompetence-løft.
Større viden om inklusion.
Kompetenceudvikling af alle
pædagoger i det enkelte
dagtilbud

Virum/Sorgenfri

Læringsmiljøer

• Indretning og udvikling af
læringsmiljøer
• Implementering af læringsstile

Brede/
Virum

Videreudviklig
af inklusion

• Fokus på sprog, rammer og
læringsmiljø
• Særligt fokus på forældreinddragelse

Lyngby/
Ulrikkenborg

Kompetenceudvikling ift.
inklusionsarbej
det

• Udarbejdelse af ny konkret
kompetenceudviklingnsmodel (SMITTE
model) til anvendelse af
inklusionsarbejde
• Indkøbt boardmakersæt
• Indkøbt særligt legetøj med fokus på at
skabe et inkluderende legefællesskab

Selvejende

Større
fællesskab

• Fokus på at skabe gode læringsmiljøer
• Kompetenceudvikle personale og
ledelsesteams

Børneringen

De
organisatoriske og
pædagogiske
betingelser for
inklusion

• Workshop og længere varende proces
med opfølgning af ekstern konsulent

Institutioner
uden for
2
netværk

Læringsmiljøer

• Indkøb af piktogrammer

2

Der er kun et dagtilbud uden for netværk
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Evaluering
Kompetenceudvikling
Det er CUP´s samlede vurdering ift. politiske mål:
•

At inklusionsindsatsen er blevet styrket med særlig fokus på fagprofessionelle kompetencer
til at skabe befordrende læringsmiljøer på flere niveauer

At pengene primært er brugt til kompetenceudvikling inden for forskellige temaer som f.eks. at videreudvikle
på læringsmiljøer, er i tråd med et af punkterne i de nye definitioner af inklusion. I disse definitioner lægges
netop også vægt på at udvikle læringsmiljøer, som inkluderer alles behov. Her vurderes det, at netværkene
med fordel i en endnu højere grad, kan videreudvikle på dette punkt.
Det er CUP´s vurdering, at netværkene yderligere kan målrette anvendelsen af 2014 til at styrke
inklusionsindsatsen ved at have fokus på:
•
•

•

Større synlig systematik og didaktiske overvejelser i arbejdet med inklusion – hvordan når vi
en mere kvalitativ effekt for børn og personale
Evaluere på projekterne - dokumentere i skrift og tale, hvad der konkret er blevet gjort, og
hvorledes tiltagene er kommet børnene til gode. Evt. at udarbejde en fælles linje for inklusion i det
enkelte netværk
Videndele på tværs af netværk – hvordan breder vi de gode historier, erfaringer og
professionalisme ud

Argumentet for at pengene er brugt til at arbejde med projekter, der fremmer kompetenceudviklingen i
forskellige kontekster hos personalet er, at puljen både har skulle give mening for netværkene samt for den
inklusionsindsats, der i forvejen er under stadig implementering i de enkelte dagtilbud. Kigger man i både i
sammenhængende Børne- og Ungepolitikken og Inklusionsstrategien ligger disse prioriteringer helt på linje
med de visioner og mål, der omtales i denne strategi. Nemlig det at skabe de forudsætninger der skal til for
derigennem at øge mulighederne for øget inklusion. I tråd med dette peger samtlige respondenter netop på,
at succesen i projekterne har været at skabe forudsætninger hos personalet gennem et ”her og nu
kompetenceløft” og som samtidig også er kommet børnene til gode. Personalet har altså taget initiativ til
forandring i praksisarbejdet, samtidig med at de har arbejdet ud fra den definition af inklusion, som der
defineres i Inklusionsstrategien. Her defineres det bl.a., at personalet skal have fokus på egen praksis og se
på, hvilke barrierer, der kan være for at alle børn kan blive en del af fællesskaber.
Dagtilbuddene vurderer at effekten af kompetenceudviklingen har påvirket børnene positivt i tråd med den
del af definitionen af inklusion som omhandler ændrede tilgange og nye handlinger. Det kan dog diskuteres,
hvorvidt pengene i højere grad kunne have været anvendt til f.eks. inklusionsunderstøttende legetøj og
boardmakersæt, sådan som et enkelt netværk har prioriteret. Men når man holder de overordnede generelle
tiltag, udvikling af læringsmiljøer, læringsstile og sanseintegration op mod inklusionsstrategien, så
forudsætter det at udvikle på og arbejde med inklusion er en vedvarende kompetenceudvikling med fokus på
den sproglighed, der anvendes i praksis. Inklusion bør dermed ikke anses som noget statisk, men derimod
som en konstant og vedvarende proces, som kræver fleksibilitet og dynamik. Det er under disse rammer, at
pædagogisk personale kan skabe de bedste rammer for at understøtte inklusion og fællesskaber, og som
kommer mange børn til gode. Det kan derfor ikke entydigt anslås at det at prioritere konkrete pædagogiske
redskaber, ville være givet bedre ud ift. den generelle effekt, end at kompetenceudvikle i tråd med
anskuelsen af at inklusion er en dynamisk og vedvarende proces.

Samarbejde & processer
Det er CUP´s samlede vurdering ift. politiske mål:
•

At samarbejdet har fungeret og at netværkene har arbejdet engageret og målrettet med
inklusionspuljen
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De inklusionsansvarlige har som udgangspunkt ikke oplevet nogen udfordringer forbundet med uddelingen
af denne pulje eller i selve processerne. Tværtimod har pulje bidraget til en større sammenhængskraft og
rød tråd mellem CUP´s mange tiltag på inklusionsområdet.
Det er CUP´s vurdering, at netværkene med fordel kan:
•

Videreudvikle det gode samarbejde med særlig fokus på børneeffekt

De inklusionsansvarlige vurderer på trods af forskellighed blandt nogle netværk og dagtilbud at der tages fint
hånd om dette i det generelle samarbejde. De oplever stor samarbejdsvilje, forståelse for forskelligheder og
generel engagement som tilsammen gør at eventuelle udfordringer, bliver fejet af vejen. En respondent siger
”Nogle flytter sig hurtigere end andre. Vi ved jo også at nogle af dem, som er højkvalitetsdagtilbud, er dem
hvor der er noget refleksion og som har øje for det og for kompetenceudvikling. Det flytter meget mere, end
hvis man aftaler at mødes og løber rundt om søerne fire gange. Vi er nødt til at sidde og debattere – hvad
skal vi med de her penge og hvad er relevant”.
Derudover kom et økonomisk aspekt frem i relation til den arbejdsindsats, de inklusionsansvarlige yder i
forhold til sådanne projekter, fordi det kan være svært, når der opstår usikkerhed omkring, hvorvidt pengene
er sikret året efter, således projektet er sikret en flerårig periode. Dertil blev en organisatorisk udfordring i
forhold til planlægning af møder også nævnt, men var samtidig noget, de fik taget hånd om i tråd med det
høje samarbejdsniveau. Dette kom til udtryk på følgende måde ”Et år er for kort til ift. så stort et projekt, fordi
vi føler ansvarlighed for projektet – det handler om processer og om at gøre det ordentligt”.
Til forskel fra udfordringer nævnes det mange gange, at en af de helt store gevinster ved puljen er, at det er
en konkret pulje, som på forhånd er øremærket og defineret ud fra et overordnet tema. En respondent siger
blandt andet: ”Det har ikke været nogen udfordring at finde på nogle ting, som vi kunne være fælles om, eller
kommet frem til, at det er det, som vi gerne vil sætte i værk. Det, at de er målrettet til noget og at det er
defineret, det er DET, der gør en forskel”. En anden siger om processer og det store engagement og ønske
om at understøtte kvalitet på inklusionsområdet: ”Vi kan jo sagtens finde på noget, men vi skal jo finde det,
der er bedst for børnene. En tredje udtaler sig om det, at pengene er fordelt på den måde, som de er blevet:
”det bliver mere nærværende, når vi har præcist de penge og når det er netværket som har dem, end at I
heroppe fra sætter noget i gang”.

Øvrige perspektiver
Af de inklusionsansvarliges tilbagemeldinger fremgår det at:
•

Netværkskoordinatorerne
tildelingsmodel

havde

et

stort

ønske

om

at

beholde

den

nuværende

Men også et ønske om, fortsat at kompetenceudvikle til forskel fra at indsætte inklusionspædagoger. I et
sådan tilfælde omhandlede bekymringen følgende: ”Man ville bruge alt for mange penge og få for lidt. Hvis
man bruger alt for mange penge til en enkelt person, så låser vi det jo på enkeltpersoner. Vi får simpelthen
ikke det, ud af det, som vi burde få. Det er ufleksibelt, det bliver låst – det er jo bare en ny
støttepædagogordning med de dilemmaer, der ligger i den”. Det kan ud fra dette perspektiv se ud til, at
pengene i den nuværende model får en bredere effekt for flere børn og læner sig samtidig op af et af målene
i inklusionstrategien om, at flere børn lærer mere både i uformelle og formelle sammenhænge. Ydermere
vurderes det, at projekterne løfter de samlede børnehuse, der hvor praksis sker, og samtidig skaber et
fællesskab og en vision om at løfte kvaliteten.
Af de inklusionsansvarliges tilbagemeldinger fremgår det at:
•

Der mangler flere konkrete definitioner, beskrivelser og afgrænsninger af inklusion på 0-18
års området.
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Flere respondenter efterspørger mere uddybende definitioner og beskrivelser, der knytter sig til en tydeligere
afklaring af: ”hvilke grænser der er for inklusion, hvilke børn inkluderer vi, er der grænser og også i forhold til
videre metodeudvikling og målebarometer for effekten af det pædagogiske arbejde, der udføres i dagtilbud”.
Af de inklusionsansvarliges tilbagemeldinger fremgår det at:
•

Der ønskes mere smidige overgange både decentralt og centralt som skal understøtte
inklusion

Dette knyttede sig både til overgange og samarbejde mellem sundhedspleje, dagpleje, vuggestue,
børnehave og skole, men også mellem faggrupperne på tværs. I forhold til mere smidige overgange er
ønsket, at samarbejdet mellem de decentrale enheder bliver øget med henblik på styrkelse af det
tværfaglige samarbejdet, hvor også informationer omkring barnet kan anvendes til videre understøttelse af
barnets fortsatte udvikling. Også ønsket om et større samarbejde med andre faggrupper som psykologer og
talehørerlærer og med mere tid til sparring, generelle tiltag og drøftelser af barnet kan hjælpe med at
kvalificere inklusionsindsatsen i de enkelte dagtilbud. Det er planlagt at styrke disse punkter gennem et mere
strategisk samarbejde mellem CUP, tværfaglige støttefunktioner og netværkets inklusionsansvarlige

Konklusion
Det kan afslutningsvis konkluderes, at puljen har medvirket til en styrkelse af inklusionsindsatsen i tråd med
inklusionstrategiens mål, definitioner og CUP´s øvrige inklusionstiltag, Der er dog visse tiltag som CUP
anbefaler, at der fremafrettet arbejdes med i inklusionspuljen for 2014:
•
•
•
•

Større synlig systematik og didaktiske overvejelser i arbejdet med inklusion
Evaluere på projekterne
Videndele på tværs af netværk
Videreudvikle det gode samarbejde med særlig fokus på reel børneeffekt

I denne evaluering har det vist sig at med anvendelsen af denne pulje, er det lykkedes at styrke
inklusionsindsatsen i dagtilbud yderligere med særlig fokus på kompetenceudvikling inden for forskellige
temaer af hele det pædagogiske personale og i alle netværk. Set i lyset af det kriterium at inklusion er en
dynamisk og vedvarende proces, må det derfor også anses, at konstant kompetenceudvikling støtter op
omkring den videre udvikling. Forskning fra flere kommuner og andre lande viser ligeledes, at muligheden for
at kunne trække på faglige kompetencepersoner, understøtter arbejdet med faglig udvikling af det
pædagogiske arbejde og inklusionsindsatsen. En tilgang som der også i inklusionsstrategien støttes op
omkring.
Dagtilbudslederne har mærket en effekt af inklusionsprojekterne i form af personalets adfærd som har
ændret sig, og der har generelt været mere fokus på det sprog, der er blevet anvendt om inklusion men også
konkrete nye initiativer og nye handlinger, er blevet udført. Inklusionsprojekterne har ligeledes haft en bred
spændvidde inden for inklusionsområdet, men har tilsammen haft en rød tråd til understøttelse af den
indsats, personale i forvejen yder og CUP´s øvrige kompetenceudviklingsprojekter (SAL og AL).
Personalet har tilegnet sig konkrete pædagogiske redskaber, som de kan bruge i praksis og bygge videre på
i eksisterende viden om at skabe Danmarks bedste læringsmiljøer, som kan rumme mange slags børn. At
skabe et bedre pædagogisk refleksivt miljø i alle dagtilbud. Der har været stor interesse for at løfte
inklusionsopgaver. Dette skyldes et stort engagement, samarbejdsvilje samt det faktum at pengene i
forvejen har været øremærket til et bestemt formål. På en og samme måde udgør det gode samarbejde,
ansvarlighed og engagement også en betydning for kvaliteten af indholdet i projekterne og yderligere et
målebarometer for succesen.
Ud fra disse øvrige perspektiver kan det således se ud som om en fortsat styrket indsats på
inklusionsområdet i både skrift og tale, decentralt og centralt tilsammen med denne pulje, kan have en
positiv effekt for den samlede indsats for videreudvikling af dette komplekse område. Nemlig det, at skabe
dagtilbud med plads til flere end to slags børn samt at flere børn oplever sig som en del af fællesskaber.
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Status på igangsatte tiltag vedrørende budgetaftalen 2014-17 på Børne- og Ungdomsudvalgets område

Aktivitetsområde Skoler
Folkeskolereformen
Medfinansiering fra staten
Ekstraordinær vedligeholdelse af skoler (løft)
Folkeskolereformen- fysiske rammer (anlæg)
Hensigtserklæring: Finansiering af inklusionsindsatsen på skoleområdet
Hensigtserklæring: Mere økologi
Hensigtserklæring: Internationalt spor på skolerne
Skoler i alt
Aktivitetsområde Dagtilbud
Støtte til børn med særlige behov på småbørnsområdet
Hensigtserklæring: Mere økologi
Hensigtserklæring: Modersmålsundervisning på småbørnsområdet.
Dagtilbud i alt
Børne- og Ungdomsudvalget i alt

Fremdrift
Politisk eller Dato for politisk
administrativt eller administrativ
projekt?
behandling

Fremdrift
(trafiklys)

Politisk

okt-13 / feb-14

Grøn

Politisk
Politisk

primo 2014
primo 2014

Grøn
Grøn

Politisk
Politisk
Politisk

mar-14
apr-14
mar-14

Grøn
Grøn
Grøn

Politisk

nov-13

Grøn

Politisk
Politisk

apr-14
mar-14

Grøn
Grøn

t.kr.
Beløb
2014

Beløb
2015

5.000
-1.000
5.000
4.000

12.000
-1.000

13.000

Beløb
2016

Beløb
2017

12.000

12.000

15.000

12.000

12.000

500

1.000

1.000

1.000

500
13.500

1.000
16.000

1.000
13.000

1.000
13.000

4.000

Punkt nr. 5 - Inklusionspulje - evaluering
Bilag 2 - Side -1 af 1
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Status på igangsatte tiltag vedrørende budgetaftalen 2014-17 på Børne- og Ungdomsudvalgets område

Aktivitetsområde Skoler
Folkeskolereformen
Medfinansiering fra staten
Ekstraordinær vedligeholdelse af skoler (løft)
Folkeskolereformen- fysiske rammer (anlæg)
Hensigtserklæring: Finansiering af inklusionsindsatsen på skoleområdet
Hensigtserklæring: Mere økologi
Hensigtserklæring: Internationalt spor på skolerne
Skoler i alt
Aktivitetsområde Dagtilbud
Støtte til børn med særlige behov på småbørnsområdet
Hensigtserklæring: Mere økologi
Hensigtserklæring: Modersmålsundervisning på småbørnsområdet.
Dagtilbud i alt
Børne- og Ungdomsudvalget i alt

Fremdrift
Politisk eller Dato for politisk
administrativt eller administrativ
projekt?
behandling

Fremdrift
(trafiklys)

Politisk

okt-13 / feb-14

Grøn

Politisk
Politisk

primo 2014
primo 2014

Grøn
Grøn

Politisk
Politisk
Politisk

mar-14
apr-14
mar-14

Grøn
Grøn
Grøn

Politisk

nov-13

Grøn

Politisk
Politisk

apr-14
mar-14

Grøn
Grøn

t.kr.
Beløb
2014

Beløb
2015

5.000
-1.000
5.000
4.000

12.000
-1.000

13.000

Beløb
2016

Beløb
2017

12.000

12.000

15.000

12.000

12.000

500

1.000

1.000

1.000

500
13.500

1.000
16.000

1.000
13.000

1.000
13.000

4.000

Punkt nr. 6 - Modersmålsundervisning på småbørnsområdet
Bilag 1 - Side -1 af 1
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Status på igangsatte tiltag vedrørende budgetaftalen 2014-17 på Børne- og Ungdomsudvalgets område

Aktivitetsområde Skoler
Folkeskolereformen
Medfinansiering fra staten
Ekstraordinær vedligeholdelse af skoler (løft)
Folkeskolereformen- fysiske rammer (anlæg)
Hensigtserklæring: Finansiering af inklusionsindsatsen på skoleområdet
Hensigtserklæring: Mere økologi
Hensigtserklæring: Internationalt spor på skolerne
Skoler i alt
Aktivitetsområde Dagtilbud
Støtte til børn med særlige behov på småbørnsområdet
Hensigtserklæring: Mere økologi
Hensigtserklæring: Modersmålsundervisning på småbørnsområdet.
Dagtilbud i alt
Børne- og Ungdomsudvalget i alt

Fremdrift
Politisk eller Dato for politisk
administrativt eller administrativ
projekt?
behandling

Fremdrift
(trafiklys)

Politisk

okt-13 / feb-14

Grøn

Politisk
Politisk

primo 2014
primo 2014

Grøn
Grøn

Politisk
Politisk
Politisk

mar-14
apr-14
mar-14

Grøn
Grøn
Grøn

Politisk

nov-13

Grøn

Politisk
Politisk

apr-14
mar-14

Grøn
Grøn

t.kr.
Beløb
2014

Beløb
2015

5.000
-1.000
5.000
4.000

12.000
-1.000

13.000

Beløb
2016

Beløb
2017

12.000

12.000

15.000

12.000

12.000

500

1.000

1.000

1.000

500
13.500

1.000
16.000

1.000
13.000

1.000
13.000

4.000

Punkt nr. 7 - Internationalt grundskoleforløb i friskoleregi
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Lyngby

februar 2014

Til Børne- og Ungdomsudvalgets medlemmer

Notat vedrørende etablering af fremtidigt partnerskab mellem Lyngby-Taarbæk
kommune (LTK) og Lyngby svømmeklub (LSK) om skolesvømning i kommunens
folkeskoler.
På konkret henvendelse og opfordring fra Formanden for LTK´S Børne- og Ungdomsudvalg Morten Normann
Jørgensen fremsender Lyngby Svømmeklub hermed en model for, hvordan LTK og LSK kan samarbejde om at
genetablere skolesvømning i kommunens folkeskoler.

1. Indledning
1.1 Indledende betragtninger
I LSK glæder vi os over den beslutning et enigt Børne- og Ungdomsudvalg har taget om at genindføre
skolesvømning i kommunens folkeskoler. I en kommune med så mange bademuligheder i åbent vand(Bellevue
Strand og Frederiksdal Fribad) samt tre svømmehaller er det kun naturligt, at det sikres at alle børn opnår
basale svømme- og livredningsfærdigheder.

At genetablere skolesvømning i kommunens folkeskoler er dog ingen lille opgave og bør ikke undervurderes,
hverken økonomisk eller fagligt. Da den nye folkeskolereform, som træder i kraft den 1. August 2014 samtidig
lægger op til et tættere samarbejde samt indgåelse af partnerskaber med f.eks. idrætsforeninger, ser vi en oplagt
mulighed for, at skitsere, hvordan LSK kan levere en skolesvømning der både er økonomisk attraktiv for LTK
samt sikrer et højt fagligt udbytte for den enkelte elev.

1.2 Lyngby svømmeklub
LSK er med sine 2000 medlemmer Lyngby-Taarbæk kommunes største idrætsforening. Vi har over 1500 børn i
vores svømmeskole, 150 konkurrencesvømmere samt 300-400 voksenmotionssvømmere og triatleter. Klubbens
administration og trænerstab består af en fuldtidsansat sportschef, en deltidsansat kontorassistent, en
deltidsansat presse- og projektansvarlig, flere fuldtidsansatte konkurrencetrænere samt mange timelønnede
svømmeskoletrænere.

1.3 Skolesvømning LTK-LSK modellen
I det følgende vil vi skitsere en model for partnerskabet om skolesvømning i folkeskolerne. Modellen skal ses
som et oplæg til videre drøftelse og plads til justeringer. Vi har med vilje alene angivet diverse udgiftsposter for
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LTK, da den økonomiske ramme bestemmes af den endelige model for skolesvømning. Denne projektbeskrivelse
beskriver et udgangspunkt som Lyngby Svømmeklub mener er, en faglig god måde at løse opgaven på, men er et
oplæg til en drøftelse i forhold til Børne- og Ungeudvalgets ønsker og udgangspunkt. Undervisningen vil fra LSKs
side blive planlagt i samarbejde med Dansk Svømmeunion, med udgangspunkt i udervisningsprincipperne i
bogen ”Moderne Svømning” 6. udgave, Dansk Svømmeunion, ISBN 87-988621-0-3

2. Forslag til struktur
I Gentofte har kommunen og Gentofte svømmeklub siden 2010 samarbejdet om skolesvømningen med stor
succes. Vi har derfor haft dialog omkring deres erfaringer i udviklingen af LTK-LSK modellen.

•

LSK mener at den ideelle svømmeundervisning er placeret på 2. klassetrin og er placeret som
aktivitet i SFO-regi, men kan også foregå for ældre klassetrin. Undervisningen udføres i den
”ordinære” skoletid – dvs. at skolerne frigiver skematimer til SFO-aktiviteten

•

På 2. klassetrin har eleverne et begrænset antal af undervisningstimer og går stadig i SFO. Dog
under hensyntagen til strukturen for den nye helhedsskole, som i skrivende stund er ukendt.

•

LSK mener at 8 års alderen et godt tidspunkt for læring og desto tidligere man lærer at svømme,
desto bedre.

•

I projektet skal der indarbejdes retningslinjer vedr. logistik og transportform samt at SFOmedarbejderne følger børnene til og fra svømning, og de deltager selv aktivt i undervisningen.

•

Der undervises 45 min. i vandet og der er afsat 15 min. til bad og omklædning før og efter.

•

Eleverne inddeles i et antal niveauer efter deres fortrolighed med vand. Det faglige i undervisningen
varetages af erfarne svømmetrænere fra Lyngby Svømmeklub. Det sker i et tæt samarbejde med
personalet fra kommunens skolefritidsordninger, der har det overordnede pædagogiske ansvar i
vandet. SFO-medarbejderne har forinden deltaget i et introkursus i ”moderne svømning”.

•

Omkring administration varetager LSK planlægning af- og har det overordnede ansvar for
svømmeundervisningsforløbet.

•

LTK står for administration af vandtider, transport af børnene samt organisering af SFO-personale.

2.1 Afvikling
Skolesvømning ligger i SFO-regi, i tidsintervallet kl. 8.00-14.30. Der undervises over ét helt skoleår, med én
ugentlig undervisning á 45 min - I alt ca. 40 undervisninger.
Der er involveret en række aktører i organiseringsformen:
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•

Skolerne, SFO-personale, koordinerende SFO-leder

•

Svømmeklubben, svømmeleder/projektleder, instruktører, SFO- svøm udvalg (bestyrelsen).

•

Skole-/fritidsafdelingen, evt. personale i svømmehallen (livreddere og andre)

Angående evaluering har Københavns Universitet udarbejdet en evaluering af organiseringen. Følgende punkter
kan bruges til inspiration:
•

Det er en høj prioritet, at børnene får meget vandtid.

•

Børnene udtaler, at de går mere i svømmehallen i deres fritid end tidligere.

•

Børnene lærer flere kropslige færdigheder end påkrævet af Undervisningsministeriet.

•

Instruktørernes undervisning er forankret i foreningssvømning – en fordel kunne være at de fik en større
mangfoldighed fra andre undervisningsmetoder.

•

SFO-personalet har en væsentlig betydning for svømningen og børnene, og kan med fordel tænkes en endnu
større rolle i den nye organisering.

•

Der er en organisatorisk usikkerhed, idet nogle af instruktørerne er unge mennesker, der muligvis ikke vil
undervise i svømmeklubben flere år i træk.

(Læs mere i Dansk svømmeunions ”inspirationskatalog til afvikling af skolesvømning i den danske folkeskole”)
2.2 LTK-LSK modellen i tal
• 2. Klassetrin
•

Tidsforbrug per klasse: 1.30 time – 1.45 time (transport, omklædning, undervisning)

•

45 minutters svømmeundervisning

•

To undervisere per klasse

•

Hal normering:

Trongårdsskolens svømmehal og Fuglsangårddskolens svømmehal: 1 klasse pr undervisning, Lyngby
svømmehal: 2 klasser

3. Projektgrundlag
3.1.1 Ansvarsfordeling mellem LTK og LSK
Tilsynsforpligtelsen af eleverne har den enkelte skole. Dette betyder i praksis, at skolen skal sørge for, at sende
pædagogisk personale med eleverne til og fra svømmehallen, samt inde i omklædningsrummene. Dette
pædagogiske personale kan tillige indgå som svømmeundervisningsassistenter gennem en konkret vurdering.
Ansvaret for den svømmefaglige årsplan samt den faglige progression gennem skoleåret påhviler LSK. LSK
stiller med det fagligt kompetente svømmetræner personale samt en projektleder som både har det
svømmefaglige, administrative samt ledelsesmæssige ansvar for skolesvømningen.
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3.1.2 Udgiftsposter i forbindelse med skolesvømning
•

Lønudgifter til 4 svømmetrænere a ca. 30 timer

•

Lønudgift til projektledelse i LSK

•

Potentiel merudgift til medfølgende personale fra LTK

•

Transport til og fra svømmehallerne

•

Materiale- og udstyrsudgifter

3.1.3 Fordele ved LTK-LSK modellen
•

Lever op til skolereformens bestemmelser om skolens indgåelser af partnerskaber med det omgivende samfund

•

Reducerer lønudgiftsniveauet væsentligt (Svømmetrænere i LSK og skolens pædagoger er billigere end skolelærere)

•

Et højt fagligt niveau. I LSK er vi eksperter i svømmeundervisning og vores trænere er uddannet gennem DGI og Dansk
Svømmeunion og har alle bestået livredderprøve.

3.2 Et eksempel på en mulig struktur
I det følgende vil vi skitsere, hvordan en dag i en af kommunens svømmehaller kan være struktureret.
Svømmehallerne på Tronggårdsskolen og Fuglsanggårdsskolen kan have 1 klasse i vandet ad gangen samt i
omklædningsrummene mens vi i Lyngby svømmehal kan have 2 klasser ad gangen. Bustransport er nødvendig
for de skoler som ikke ligger i umiddelbar nærhed af en af svømmehallerne. Vi starter ikke
svømmeundervisningen før kl. 09.30. I Gentofte har det været et stort ønske fra skolerne, at klasserne har
morgentimen fra kl. 8 -9 som en normal skoletime på skolen og dette vælger vi at lytte til.

Modul 1

Modul 2

Modul 3

Modul 4

bustransport ud hold 1

09.00

09.15

Omklædning

09.15

09.30

Svømmeundervisning

09.30

10.15

Omklædning

10.15

10.30

bustransport hjem hold 1

10.30

10.45

bustransport ud hold 2

10.15

10.30

Omklædning

10.30

10.45

Svømmeundervisning

10.45

11.30

Omklædning

11.30

11.45

bustransport hjem hold 2

11.45

12.00

bustransport ud hold 3

11.30

11.45

Omklædning

11.45

12.00

Svømmeundervisning

12.00

12.45

Omklædning

12.45

13.00

bustransport hjem hold 3

13.00

13.15

bustransport ud hold 4

12.45

13.00

Omklædning

13.00

13.15
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Svømmeundervisning

13.15

14.00

Omklædning

14.00

14.15

bustransport hjem hold 4

14.15

14.30

På en typisk årgang i Lyngby-Taarbæk er der ca. 24-26 klasser fordelt på skolerne.
Det betyder et tilsvarende antal moduler, som skal fordeles hensigtsmæssigt i de tre haller, hvilket sagtens kan
lade sig gøre afhængig af antallet af haller der tages i brug. Der vil være behov for minimum 1 ansat underviser
pr klasse pr lokation, hvilket danner rammen for timeantallet svømmeunderviserne bliver ansat på.

4. Projektansvar- og kontrol
4.1.1 LTK ansvar
Der udpeges repræsentanter til styregruppe og projektgruppe. Arbejdsprocessen for denne gruppe vil blive
beskrevet i planlægningsfasen

4.1.2 LSK ansvar
LSK allokerer en projektleder til projektet, der har ledelsesansvar inden for rammerne af det dette. LSKs
bestyrelse udpeger tillige repræsentanter til styregruppen.

4.1.3 Projektinformation
Deling af viden er vigtig I alle projekter, hvilket omhandler publiceringer, modeller og beskrivelser. LSK vil
igennem projektforløbet komme med anbefalinger om hvordan denne dokumentation kan genanvendes i videst
mulige omfang til gavn for personale og elever.

4.1.4 Projektledelse
Projektlederens primære opgaver er at sikre følgende:
•

Projektet leverer den forventede løsning inden for budgetrammerne.

•

Projektet afrapporteres regelmæssigt, ligesom at vigtige projektafvigelser rapporteres hurtigt.

•

At gennemføre løbende statusmøder der sikrer fremdrift og motivation i projektet

De nævnte opgaver medfører en væsentlig arbejdsindsats vedrørende overvågning og justeringer af hensyn til at
holde projektet på rette spor.

4.2 Afstemning af aftaleforhold
Følgende forhold beskrives:
•

Estimater I dette projekt er baseret på forbrugt tid og materialer

•

Direkte omkostninger vedr. svømmehaller og tansport afholdes af LTK
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•

Estimater er baseret på at LTK har adgang til de nødvendige data og information, med en tilgængelighed
og tidsramme der er rimelig.

•

Estimater er tillige baseret på en rimelig ekspeditionstid angående gennemgang og kommentering.

Det videre forløb
Vi ser frem til en videre drøftelse med Børne- og Ungdomsudvalget, skoleforvaltningen og skolerne om
etableringen af et partnerskab omkring skolesvømning i Lyngby-Taarbæk kommune.

LSK´s kontaktpersoner er:
Sportschef Rune Fjord Marschall: sportschef@lsk.dk
Projektansvarlig Martin Empacher: mempacher@gmail.com
Bestyrelsen ved formand Lars Bo Madsen: bestyrelse@lsk.dk

På Lyngby svømmeklubs vegne

Formand Lars Bo Madsen
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INSPIRATIONSKATALOG
ORGANISERING AF SVØMMEUNDERVISNING I DEN DANSKE FOLKESKOLE
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Kontaktoplysninger
Har inspirationskataloget inspireret dig og vakt din nysgerrighed,
så er det muligt at kontakte Dansk Svømmeunion.
Mailadresse: svoem@svoem.dk
Telefon: 4439 4450
Hjemmeside: www.svoem.org
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Svømning i de danske privat- og folkeskoler
Danmark er omgivet af mere end 7000 km kystlinje. Dertil skal man lægge de mange søer og
åer samt offentlige svømmehaller, badelande, friluftsbade, etc., der alle inviterer til aktiviteter,
fx badning, svømning og andre vandaktiviteter som kano- og kajaksejlads, etc..
I Dansk Svømmeunion mener vi at det stiller krav til, at alle skal lære at svømme. Vi ser også
gerne at alle opnår grundlæggende-, men nødvendige livredningsfærdigheder, så den enkelte dansker ikke kun er i stand til at redde sig selv, men også andre.
Vi ved fra undersøgelser, at svømmeundervisning i den danske folkeskole har afgørende betydning for danskernes svømmeduelighed for: de børn og voksne der er mindst fortrolige med
vand og som har de dårligste svømme- og livredningsmæssige færdigheder samt det dårligste kendskab til badesikkerhed, er blandt andre de børn og voksne, som ikke har modtaget
svømmeundervisning i folkeskolen1.
Alle privat- og folkeskoler er da også forpligtiget til at undervise i svømning. De i skrivende
stund gældende trin-/slutmål jf. Undervisningsministeriets Fælles-mål-2009, giver dog uheldigvis meget vidde rammer for hvordan svømmeundervisningen kan afvikles.
Jævnfør trinmålene for faget Idræt efter 5. klassetrin: ”skal undervisningen lede frem mod at
eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at […] kende
til bjærgning og livredning [samt] kende metoder til at sikre sig selv i vand”. Endvidere skal
eleverne efter 9. klassetrin ”kende til og være fortrolig med sikkerhed i og på vand”.2
Svømmeundervisningen skal altså sikre, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at bevæge sig med fortrolighed og omtanke i og på vand.
Noget tyder dog imidlertid på, at der de senere år er sket forandringer i betingelserne for folkeskolens svømmeundervisning i en stor del af landets kommuner. En strammere økonomistyring i landets 98 kommuner, lagt sammen med de gældende vidde rammer for svømning i
den danske folkeskole, gør at tilbuddet til folkeskoleelever varierer markant – fra undervisning i klasselokaler, til undervisning i internationalt dimensionerede svømmebassiner.
Ikke alle landets kommuner prioriterer altså at svømmeundervisningen foregår i vand. Det vil
vi i Dansk Svømmeunion meget gerne ændre på. Det er også et samfundsansvar at sikrer at
danske elever er fortrolige- og sikre i omgangen med vand, og det kræver at svømmeundervisningen foregår i vand.
Men svømmeundervisning uden vand sker fordi at de i skrivende stund gældende regler, gør
det muligt. Set fra et sikkerhedsperspektiv kan denne uheldige udvikling få fatale konsekvenser for børn og unges svømmefærdigheder, i et land omgivet af vand på alle sider.3

1

”Danskernes svømmeduelighed, livredningsmæssige færdigheder og holdninger til svømning”; Rapport udarbejdet af Epinion
Capacent for Dansk Svømmeunion i 2007.
2
Undervisningsministeriets: ”Fælles Mål 2009 – Idræt” Faghæfte 6; Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 8 – 2009
(hentet den 15-10-2013 på: http://www.uvm.dk/Service/Publikationer/Publikationer/Folkeskolen/2009/Faelles-Maal-2009-Idraet).
3
”Danskernes svømmeduelighed, livredningsmæssige færdigheder og holdninger til svømning”; Rapport udarbejdet af Epinion
Capacent for Dansk Svømmeunion i 2007.

Side3
Møde i Børne- og Ungdomsudvalget d. 03-04-2014

Punkt nr. 8 - Organisering af svømmeundervisning
Bilag 2 - Side -5 af 19

Undersøgelse af vilkårene for svømning i skolen
I 2011 igangsatte Dansk Svømmeunion og Danmarks Idrætsforbund blandt andet derfor, i et
samarbejde med Syddansk Universitet, en undersøgelse af ”Svømning i den danske folkeskole”. Undersøgelsen blev afsluttet i løbet af 2012.
Undersøgelsen viser at 12,5 procent af landets 98 kommuner ikke
tilbyder svømmeundervisning i vand til alle folkeskoleelever. Endvidere viser undersøgelsen at 20 procent af de af landets kommuner,
der stadig tilbyder svømmerundervisning i vand, gør sig overvejelser
om at iværksætte besparelser på svømmeundervisningen i de kommende år og derved indføre svømmeundervisning uden vand.
Undersøgelsen fandt samtidig indikationer på at svømmeundervisningen i folkeskoleregi i de kommende år kan blive offer for endnu
strammere økonomistyring, hvilket primært kan resultere i yderligere
reduktion af lektioner og undervisningstid, for de der stadig tilbyder
svømmeundervisning i vand4
Undersøgelsen kan downloades på: www.svoem.org/Redskaber/Vidensbank

Svømmeundervisning i folkeskolen er nødvendigt
Til trods for at 87,5 procent af kommunerne tilbyder deres folkeskoleelever svømmeundervisning i vand, så stiller Dansk Svømmeunion og Danmarks Idræts-Forbund sig ikke tilfredse.
I skrivende stund er ”tørsvømning” et begreb, der
har fået liv i regi af de danske privat- og folkeskoler. For Dansk Svømmeunion er det på ingen måde
en gangbar vej at gå, hvis de kommende generationer skal lære at svømme – det mener vi at de skal.
En svømmeundervisning der ikke foregår i vand,
giver ikke forudsætninger for at lære at svømme –
vi mener heller ikke, at man kan lære at cykle uden
en cykel. Derfor bør der stilles krav om at svømning
i folkeskolen skal foregå i vand.
Vi ved, at mange børn og unge går til svømning i
deres fritid, men vi ved også at mange svømmeklubber har ventelister og ikke kan få mere
vandtid i deres lokale svømmehaller. Derudover er der rigtig mange danske børn og unge,
som af den ene eller anden årsag ikke har mulighed for at gå til svømning i deres fritid – vi
ved nemlig også godt, at der er en social slagside i klubsvømning. De danske privat- og folkeskoler er derfor en afgørende arena til at sikre danskernes svømmeduelighed, da folkeskolen inkluderer alle børn og unge i svømningen5 – og det er en holdning der bakkes op af mere end 80 procent af forældrene, som mener at det er vigtigt, at deres børn via skoletilbud,
lærer at svømme.

4

Skovgaard, T. m.fl,; ”Svømning i den danske folkeskole”; Udarbejdet af: SDU, Odense – Institut for Idræt og Biomekanik,
2012, for Dansk Svømmeunion. Downloades på: http://www.sdu.dk/om_sdu/institutter_centre/c_isc/publikationer/movements
5
”Danskernes svømmeduelighed, livredningsmæssige færdigheder og holdninger til svømning”; Rapport udarbejdet af Epinion
Capacent for Dansk Svømmeunion i 2007.
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Sammen med Danmarks Idrætsforbund vil vi gerne være med til at fremme idrættens samfundsmæssige rolle og position. Vi vil gerne tage et medansvar for udviklingen af den danske
folkeskole og vi er enige i de overordnede politiske ambitioner om, at den danske folkeskole
skal være verdens bedste. Set gennem svømmebriller, kan vi bidrage til verdens bedste folkeskole ved at sætte fokus på skolesvømning og alternative samarbejdsmodeller i kommunerne.

Alle skal lære at svømme 200 meter
Det vigtigste for os er, at alle børn lærer at svømme, så de uden besvær kan svømme mindst
200 meter, som er den fælles nordiske definition på svømmeduelighed. Vi, i Dansk Svømmeunion, tror på at målsætningen om, at alle skal lære at svømme 200 meter, kun kan opnås, hvis der også er god svømmeundervisning i vand i de danske privat- og folkeskoler.
Vi mener derfor også, at de i skrivende stund gældende målkrav for svømmeundervisning i
den danske folkeskole bør revideres – og at målet: alle skal lære at svømme 200 m, vil være
et mere konkret mål, end tilfældet er med Undervisningsministeriets gældende trinmål.
Mere end hver tredje voksne dansker og godt hvert femte barn kan ikke svømme 200 meter,
men hele 95 procent af danskerne finder det vigtigt at kunne svømme samt redde en person
i land. Praktisk talt alle forældre finder det vigtigt, at deres børn lærer at svømme samt opnår
færdigheder så de kan redde en person i land. Mange danske børn og voksne mestrer dog
ikke livredningsfærdigheder og to ud af tre danske børn vil gerne være bedre til at svømme.
Eksempelvis kan 6 ud af 10 danske børn ikke bjærge en kammerat og mere end hver fjerde
kender slet ikke nogen baderåd.6
Dansk Svømmeunion ønsker derfor at sætte øget fokus på vigtigheden af, at alle skal lære at
svømme i vand samt på konsekvenserne, hvis man ikke kan svømme. Svømning er nemlig
en grundlæggende færdighed og det er den eneste idræt, du kan dø af ikke at kunne. Det
handler derfor også om forebygge drukneulykker – svømmeundervisning i vand redder liv.

Formålet med et inspirationskatalog
Vi mener at der med al tydelighed bør tænkes i indsatser der sikrer større tryghed i omgang
med vand, og svømmeundervisning i skoleregi er en afgørende arena for at alle opnår dette.
Nærværende inspirationskatalog er en inspiration og en invitation til de af landets kommuner,
der overvejer at reorganisere, nedlægge eller genindføre skolesvømning i kommunen.
Vi i Dansk Svømmeunion vil gerne være med til at udvikle svømmeundervisningen i Danmark. Det kan eksempelvis være via søsætning af samarbejder og partnerskaber mellem
Dansk Svømmeunion, kommunerne og de lokale skoler og svømmeklubber.
Inspirationskataloget indeholder eksempler fra kommuner, hvor der er påbegyndt et samarbejde mellem kommunen og svømmeklubben(-erne). Endvidere indeholder det en skabelon
til en samarbejdsaftale / partnerskabsaftale mellem svømmeklubber og kommuner. Skabelonen er en vejledning udarbejdet i samarbejde med Danmarks Idrætsforbund. Slutteligt indeholder inspirationskataloget en række fokuspunkter, som vi i Dansk Svømmeunion finder
vigtige at overveje ved etablering af sådanne samarbejder og partnerskaber.

6

”Danskernes svømmeduelighed, livredningsmæssige færdigheder og holdninger til svømning”; Rapport udarbejdet af Epinion
Capacent for Dansk Svømmeunion i 2007.
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Nye modeller for svømmeundervisning
Svømmeundervisning organiseres typisk kommunalt. Det sker ofte via en central eller decentral organiseringsform, hvor er én eller flere centralt ansatte svømmelærere og/eller én eller
flere idrætslærere ansat på den enkelte skole, forestår svømmeundervisningen. Nogle kommuner anvender én samlet model for organiseringen af svømmeundervisning, i andre kommuner er det op til de enkelte skoler at organisere og finansiere svømmeundervisningen.
Strammere økonomistyring i landets kommuner har ført til at nogle kommuner har implementeret modeller der afviger fra hidtidige måder at organisere skolesvømning på. Andre kommuner er på nuværende tidspunkt i gang med at kortlægge mulighederne. Fælles for ’de nye
modeller’ er hovedformålet: at elever skal modtage svømmeundervisning, der foregår i vand.
Dansk Svømmeunion har været medinitiativtager til flere pilotprojekter, hvor svømmeklubber
har indgået partnerskaber med kommunen og/eller en eller flere skoler vedrørende svømmeundervisning til folkeskoleeleverne. Den viden vi har, vil vi gerne dele.

Gevinst for kommunerne
Undersøgelsen fra Syddansk Universitet indikerer blandt andet også, at det kan medføre en
økonomisk gevinst for kommunerne at indgå sådanne samarbejdsaftaler med lokale svømmeklubber samtidig med, at man opnår kvalificeret svømmeundervisning. For Dansk Svømmeunion er det vigtigste dog, at alle landets 98 kommuner tilbyder alle deres folkeskoleelever en kvalificeret svømmeundervisning, der foregår i vand.
Vi har derfor samlet flere modeller, hvor svømmeklubber og kommuner via partnerskaber, er
gået sammen om at tilbyde svømmeundervisning i vand. Vi kender også til andre gode eksempler på partnerskaber mellem kommuner og klubber, som vi af den ene eller anden årsag ikke har været involveret i. Vi håber at nedenstående eksempler kan være med til at bane en ny vej for svømning i vand i de danske privat- og folkeskoler.
Men lad os slå det fast én gang for alle: formålet er at sætte fokus på vigtigheden af, at børn
lærer at svømme i vand – for basale svømmefærdigheder kan redde liv.

Modeller for skolesvømning
I rapporten ”Svømning i den danske folkeskole” skelnes der imellem tre overordnede modeller for, hvordan skolesvømning organiseres. To modeller, henholdsvis en decentral- og en
central model, repræsenterer typiske måder at organisere skolesvømning på. En tredje model udgør de øvrige måder at organisere skolesvømningen på – fx via partnerskabsaftaler.
Fælles for de modeller der her præsenteres og beskrives er, at de har samme opgave for
øje: at sikre svømmeundervisning der opfylder Fælles Mål 2009.

Den centrale model
I den centrale model er der en politisk forventning om at alle kommunens skoler gennemfører
svømmeundervisning i vand for alle kommunens elever. I nogle kommuner afgør skolerne på
hvilket klassetrin, der tilbydes svømning. Typisk foregår det på 4. eller 5. klassetrin.
Administration
Det overordnede ansvar i forhold til organisering af skolesvømning, er typisk i regi af (skole-)
forvaltningen og administreres fx af en skoleleder eller lignende, der i nogle tilfælde tildeles
sekretærbistand. Skolelederen har ansvaret for en central gruppe af svømmelærere og varetager desuden koordineringen mellem skolerne og fritidsafdelingen i kommunen. Skolelederen
er også ansvarlig for organiseringen af transport af eleverne til og fra svømmehallen.
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Struktur
Undervisningen sker typisk i et samarbejde mellem centralt ansatte svømmelærere og skolernes egne svømmelærere, der også har ansvaret for at følge eleverne til og fra svømmeundervisningen. Hver skole får tildelt en centralt ansat svømmelærer og skal så selv stille
med det resterende antal svømmelærere, tilpasset antal elever (typisk én lærer pr 15 elever).
Tidspunkt
Tidspunktet for svømmeundervisningen foregår i den ordinere skoletid og er tilpasset på lige
fod med de øvrige fag i skemaplanlægningen.
Aktører
I den centrale model er de primære aktører, der er involveret i skolesvømning:
·
·
·

Skolerne og den enkelte skoles svømmelærere
Skoleafdelingen i kommunen, herunder centralt ansatte svømmelærere samt en skoleleder med det administrative ansvar for svømmeundervisningen.
Fritidsafdelingen i kommunen, herunder en leder for svømmehallerne samt svømmehalspersonale i form af daglig chef, livreddere etc.

Den decentrale model
I den decentrale model er der ingen fælles overordnet politisk / kommunal forventning om,
hvordan de enkelte skoler udbyder svømmeundervisning. Hver enkelt skole har ansvaret for
transport samt planlægning-, gennemførsel, etc. af undervisningen.
Det er op til de enkelte skoler at opfylde fælles mål 2009 for svømning i faget idræt. Denne
organiseringsform giver en reel risiko for at svømmeundervisningen kan have en varierende
kvalitet skolerne imellem, hvilket ikke giver alle elever ens mulighed for at lære at svømme.
Administration
Det er forskelligt, hvordan koordineringen af tiderne i svømmehallen administreres. Det er fx
en lærer på den enkelte skole, der via kommunen booker tiderne i svømmehallerne. Det kan
også være en ansat i skole- eller fritidsforvaltningen, der koordinerer tiderne i svømmehallen
for de skoler, der ønsker at tilbyde svømning i vand.
Struktur
Undervisningen foregår typisk på 4. og 5. klassetrin, og det er typisk skolens egne svømmelærere, der varetager selve svømmeundervisningen samt opsyn af eleverne under transporten til og fra svømmehallen.
Tidspunkt
Svømmeundervisningen er typisk skemalagt i den ordinære skoletid, men der kan være andre løsninger i de enkelte kommuner og på de enkelte skoler, alt efter, hvordan skolesvømmeundervisningen administreres og organiseres.
Aktører
I den decentrale model er de primære aktører, der er involveret i skolesvømning:
·
·
·

Skolerne, herunder skolernes egne svømmelærere samt eventuelt en svømmelærer
med ansvar for koordinering.
Skoleafdelingen i kommunen, herunder en eventuel forvaltningsperson, der har ansvar for koordineringen af tiderne i svømmehallen.
Fritidsafdelingen i kommunen, herunder en eventuel forvaltningsperson samt personale i svømmehallerne (livreddere, etc.).
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Cases – modeller i de danske kommuner
Vi har samlet nogle eksempler / cases fra kommuner, der har valgt at anvende samarbejdsog/eller partnerskabsaftaler, der afviger fra de typiske måder at organisere skolesvømmeundervisningen på.
Beskrivelserne er tænkt som inspiration til kommuner og svømmeklubber, som vil vide mere
om at indgå samarbejde/partnerskab som organiseringsform for skolesvømmeundervisning.

Herning kommune
Herning Kommune har, i samarbejde med Herning Svømmeklub, fra 2011-2013 forsøgt at
gentænke organiseringen af skolesvømning, for derigennem at optimere skolesvømmeundervisningen. Fokus har været på reducerer den totale transporttid samt skabe mere ligevægt i elevernes læring og udbytte af svømmeundervisningen. Det i erkendelse af at en del
skoler brugte megen tid på transport og næsten ingen reel undervisningstid i vandet.
Struktur
I skoleåret 2013/2014 har cirka halvdelen af skolerne fastholdt den eksisterende model med
svømmeundervisning én gang ugentlig i et halvt skoleår på 4. klassetrin. Den øvrige halvdel
af skolerne indgår i den nye model, hvor eleverne modtager svømmeundervisning via et 14dages intensiv undervisning forløb med 2x4 gange undervisning á halvanden times varighed.
Svømmeundervisningen foregår også her på 4. klassetrin.
Eleverne niveauinddeles i 3 niveauer og undervises af Herning Svømmeklubs instruktører og
af skolernes svømmelærer i fællesskab.
Administration
Herning Svømmeklub varetager planlægningen af al undervisning, herunder udarbejdelse af
faste lektionsplaner der er niveautilpasset til 3-delingen. Derudover står Hernings Svømmeklub for et introduktionsforløb for alle undervisere med afholdelse kort før undervisningsperioden, ligesom at Hernings Svømmeklub sikre at alle undervisere / instruktører hvert år gennemfører bassinprøve samt badesikkerhedskursus.
Herning Kommune administrerer vandtid, transport af eleverne og opsyn med eleverne til og
fra svømmehallen. Ligeledes står Herning Kommune for livreddere i svømmehallen.
Tidspunkt
Undervisningen er placeret i den ordinære skoletid og forløber over 2 uger med i alt otte undervisningsgange á 90 minutters varighed.
Aktører
Aktørerne i dette samarbejde er:
·
·

Herning Kommune, skoleafdelingen / ”center for børn og læring”), skolelederne, skolernes lærere
Herning Svømmeklub, bestyrelse, klubchef, instruktører.

Evaluering
I august/september 2012 ”prøvekørte” to skoler ovenstående model. Udbyttet af denne form
for organisering viste sig at være så positivt, at Herning Kommune har vedtaget, at modellen
fremadrettet skal være et permanent tilbud for alle kommunens skoler. Herning Kommune
arbejder dog forstsat på om det skal gøres obligatorisk for alle skoler i kommunen.
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Gentofte Kommune
August 2011 blev den hidtidige måde at organisere skolesvømning på, omlagt. I skrivende
stund indgår alle folkeskoler i Gentofte Kommune i samme model via et samarbejde mellem
Gentofte Kommune, Gentofte Svømme Klub og SFO’erne.
Struktur
Svømmeundervisningen er placeret på 2. klassetrin og er placeret som aktivitet i SFO-regi,
men i den ”ordinære” skoletid – dvs. at skolerne frigiver skematimer til SFO-aktiviteten
På 2. klassetrin har eleverne et begrænset antal af undervisningstimer og går stadig i SFO.
Derudover er 8 års alderen et godt tidspunkt for læring og desto tidligere man lærer at
svømme, desto bedre.
Størstedelen af skolernes elever transporteres i bus. I Gentofte kommuner har inden skoler
mere end 5 minutters transport tid til svømmehallen og Gentofte Svømme Klub er relativt stor
med ca. 1400 medlemmer – det giver muligheder. SFO-medarbejderne følger børnene til og
fra svømning, og de deltager selv aktivt i undervisningen.
Der undervises 50 min. i vandet og der er afsat 15 min. til bad og omklædning før og efter.
Eleverne inddeles i fire niveauer efter deres fortrolighed med vand. Det faglige i undervisningen varetages af erfarne svømmetrænere fra Gentofte Svømmeklub. Det sker i et tæt samarbejde med personalet fra kommunens skolefritidsordninger, der har det overordnede pædagogiske ansvar i vandet. SFO-medarbejderne har forinden deltaget i et introkursus i ”moderne svømning”.
Administration
Gentofte Svømmeklub varetager planlægning af- og har det overordnede ansvar for svømmeundervisningsforløbet. Gentofte Kommune står for administration af vandtider, transport af
børnene samt organisering af SFO-personale.
Tidspunkt
Skolesvømning ligger i SFO-regi, i tidsintervallet kl. 8.00-13.30. Der undervises over ét helt
skoleår med én gang undervisning ugentlig á 50 min. Varighed.
Aktører
Der er involveret en række aktører i organiseringsformen:
·
·
·

Skolerne, SFO-personale, koordinerende SFO-leder
Svømmeklubben, svømmeleder, instruktører, SFO- svøm udvalg (bestyrelsen).
Skole-/fritidsafdelingen, personale i svømmehallen (livreddere og andre)

Evaluering
Københavns Universitet har udarbejdet en evaluering af organiseringen. Følgende punkter
kan bruges til inspiration7:
·
·
·
·
·
·

Det er en høj prioritet, at børnene får meget vandtid.
Børnene udtaler, at de går mere i svømmehallen i deres fritid end tidligere.
Børnene lærer flere kropslige færdigheder end påkrævet af Undervisningsministeriet.
Instruktørernes undervisning er forankret i foreningssvømning – en fordel kunne det
være at de fik en større mangfoldighed fra andre undervisningsmetoder.
SFO-personalet har en væsentlig betydning for svømningen og børnene, og kan med
fordel tænkes en endnu større rolle i den nye organisering.
Der er en organisatorisk usikkerhed, idet nogle af instruktørerne er unge mennesker,
der muligvis ikke vil undervise i svømmeklubben flere år i træk.

7

”Evaluering af Gentofte Kommunes GFO Svøm – reorganisering af svømmeundervisningen”. Institut for Idræt, Københavns
Universitet, juni 2012.
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Stevns Kommune
I Stevns Kommune samarbejder Svømmeklubben SHS-Stevns med Stevns Kommune i form
af Stevns Kommunale Ungdomsskole, om at varetage skolesvømmeundervisning. Kommunalbestyrelsen i Stevns Kommune vedtog i 2011, at der i forbindelse med åbningen af en ny
svømmehal, skulle afsættes penge til at fremme svømmeaktiviteterne i Stevns Kommune.
Struktur
Svømmeklubben SHS-Stevns har en fuldtidsansat instruktør, der sammen med en timelønnet underviser forestår svømmeundervinsgen af alle elever. Underviserne varetager kun opgaver som er placeret i og omkring bassinet.
Eleverne kører selv med bussen, men bliver modtaget af pædagoger i svømmehallen, der
har opsyn med børnene i forbindelse med omklædning og undervisning.
Administration
Det er Stevns Kommunale Ungdomsskole der koordinerer skolesvømmeundervisningen. De
afsatte penge til projektet overføres til Ungdomsskolens budget og administreres herfra.
Stevns Kommunale Ungdomsskole indgår de fornødne aftaler med svømmehallen samt vedrørende transport.
Stevns Kommunes svømmehal er forpligtet til at afsætte de fornødne haltider til skolesvømmeundervisningen, som koordineres med Ungdomsskolen.
Tidspunkt
Svømmeundervisningen er placeret i den ordinære skoletid. Alle elever på 4. klassetrin tilbydes 38 svømmelektioner á 45 minutter. Elever på 5. klassetrin modtager svømmeundervisning i ti lektioner. Der er desuden tilbud til specialklasserne i kommunen om svømmeundervisning i 38 lektioner á 45 minutter.
Aktører
Aktørerne i dette samarbejde er:
·
·

Kommunen, administrativt personale, ansatte i Stevns Kommunale Ungdomsskole
Svømmeklubben, bestyrelse, ledende- samt timelønnet instruktør

Evaluering
Der udarbejdes en endelig evaluering efter den første sæson med ovenstående model. Indtil
videre er opfattelsen dog, at der er tilfredshed fra alle involverede parter og at modellen fungerer i praksis.

Køge Kommune
Køge Svømmeklub har indgået et samarbejde med en privatskole i Køge Kommune. Samarbejdet startede i skoleåret 2010/2011 og kører fortsat.
Struktur
Køge Svømmeklub står for undervisningen af alle skolens 0.-7. klasser. Børnene inddeles i
hold efter deres niveau, og der finder undervisning sted i både det lille og det store bassin i
svømmehallen.
Svømmeklubben har to instruktører tilknyttet undervisningen. Der er desuden personale med
fra skolen, der er med til at undervise eleverne i både det dybe og det lave bassin.
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Administration
Køge Svømmeklub planlægger undervisningen af eleverne. Det er skolen selv, der sørger for
transporten af eleverne, og at der er personale med fra skolen til at holde opsyn og til at være en del af undervisningen.
Tidspunkt
Svømmeundervisningen foregår en gang om ugen i 45 minutter i den ordinære skoletid.
Aktører
Aktørerne i samarbejdet er:
·
·

pågældende skole, lærere, administrativt personale på skolen.
Køge Svømmeklub, bestyrelse, instruktører

Faaborg-Midtfyn Kommune
I Faaborg Midtfyn Kommune er det op til de enkelte skoler, om de vil tilbyde deres elever
svømmeundervisning i vand. Ringe Svømme-Klub har indgået et samarbejde med én skole.
Struktur
Tilbuddet om skolesvømning for den pågældende skole, gælder på 0. og 1. klassetrin.
Svømmeklubben er så privilegerede, at to af klubbens instruktører er pædagoger i SFO’en
på den pågældende skole. Pædagogerne/instruktører følger børnene fra SFO’en til svømmehallen, underviser dem og bringer dem tilbage til SFO’en.
Forældrene tilmelder børnene til holdene, som om det var et hvilket som helst andet hold i
svømmeklubben.
Administration
Børnene, der deltager på holdene bliver optaget som medlemmer af svømmeklubben og
betaler kontingent på lige fod med klubbens andre medlemmer.
Tidspunkt
Holdene kører i svømmeklubbens sæson, der løber fra september til april. Der er reel undervisningstid i vandet i 40 minutter én gang ugentligt.
Aktører
Aktørerne i samarbejdet er:
·
·

Den pågældende skole, SFO-personale
Ringe Svømme-Klub, bestyrelse, instruktører

Evaluering
Ringe Svømme-Klub mærker en positiv respons fra både børn og forældre og har derfor opstillet følgende fordele og ulemper i forhold til deres model:
Fordelene er at børnene er færdige med deres fritidsaktiviteter, inden forældrene får fri fra
arbejde. Derudover udnyttes nogle tider i svømmehallen, som eller ikke er udnyttet i forvejen.
Ulemperne er at konstellationen er meget speciel, idet de to instruktører både fungerer som
pædagoger og svømmeinstruktører. Det er derfor ikke ”bare” en mulighed for mange skoler
eller kommuner.

Side11
Møde i Børne- og Ungdomsudvalget d. 03-04-2014

Punkt nr. 8 - Organisering af svømmeundervisning
Bilag 2 - Side -13 af 19

Vigtige overvejelser i samarbejdet om skolesvømning
Vi mener at der er en række overvejelser, der er vigtige at gøre sig, når der etableres samarbejder om skolesvømning mellem kommune, skoler, svømmeklubber og andre samarbejdspartnere. Overvejelserne er tænkt som retningslinjer for samarbejdet, da der for nogle kommuner, skoler eller svømmeklubber kan være helt andre overvejelser, der er vigtige at have
med, set i forhold til de lokale rammer for organiseringen af skolesvømning.

Klubovervejelser
Når en svømmeklub overvejer at indgå et samarbejde / partnerskab om skolesvømmeundervisning, bør det overvejes på hvilken baggrund svømmeklubben ønsker at indgå samarbejdet eller partnerskabet:
·
·
·

Er en økonomisk gevinst et vigtigt incitament for samarbejdet / partnerskabet?
Har svømmeklubben en samfundsmæssig interesse i at forestå skolesvømningen?
Er svømmeklubben gearet til at varetage svømmeundervisningen.

Dansk Svømmeunion ønsker at påpege, at svømmeklubben skal overveje nøje, hvorfor der
ønskes et samarbejde med kommunen om skolesvømning. Det er vigtigt at svømmeklubben
har overvejet, at der højst sandsynligt ikke kan tales om direkte økonomisk gevinst ved et
samarbejde med kommunen. Er svømmeklubbens vigtigste incitament for at varetage skolesvømningen, at skabe profit, vil Dansk Svømmeunion fraråde et samarbejde.

Kommunale overvejelser
Når en kommune overvejer at indgå i et samarbejde / partnerskab med en svømmeklub om
skolesvømning, bør baggrunden for det overvejes nøje:
·
·
·

Ønsker kommunen blot at spare penge, og er ikke interesseret i hvordan indholdet af
den fremtidige skolesvømning bliver?
Ønsker kommunen at højne niveauet for skolesvømning, skal niveauet være som hidtil eller skal niveauet være lavere?
Skal svømmeklubben helt overtage al undervisning, eller skal det være et samarbejde
mellem lærere fra skolen og instruktører fra klubben?

Der bliver lagt op til at de danske kommuner skal spare mange penge i løbet af de kommende år. Derfor er der flere kommuner, der har sparet svømmeundervisningen væk, eller overvejer at lave besparelser på området. Derfor kan det tænkes, at nogle kommuner vil prøve at
bibeholde skolesvømningen, men gerne vil spare penge samtidig, og derfor må gå på kompromis med kvaliteten af undervisningen. Hvis kommunen blot ønsker at spare penge og
egentlig ikke er interesserede i at sikre, at kvaliteten i undervisningen stadig bibeholdes, vil
Dansk Svømmeunion gerne påpege, at der kan være mulighed for at beholde kvaliteten på
trods af besparelser ved at indgå et samarbejde med en kompetent svømmeklub.
Som en del af overvejelserne omkring skolesvømningens fremtid i kommunen, vil Dansk
Svømmeunion gerne opfordre til, at kommunen gør sig nogle overvejelser om på hvilket niveau de ønsker svømmeundervisningen skal være. Med sådanne overvejelser i baghovedet,
vil det være nemmere at beslutte i hvilken retning arbejdet med skolesvømningen skal gå.
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Vejledning til samarbejdsaftale
Danmarks Idræts-Forbund har været behjælpelige i forbindelse med udarbejdelse af en vejledning til hvordan man kan formulere en samarbejdsaftale, hvis en kommune og en svømmeklub ønsker at indgå et samarbejde om skolesvømning.
Afhængigt af karakteren og omfanget af samarbejdet om skolesvømningen, kan der opstå en
række juridiske problemstillinger af offentligretslig karakter, som kan være af betydning for
adgangen til at etablere det påtænkte samarbejde. Dette gælder navnlig i relation til udbudsreglerne, kommunalfuldmagten og den generelle mulighed for, at private virksomheder mv.
overtager dele af undervisningen i folkeskolen. I forbindelse med indgåelsen af samarbejdsaftalen bør kommunen have gjort sig overvejelser herom.
Også på denne baggrund findes det hensigtsmæssigt, at kommunen fra start af deltager aktivt i arbejdet med udfærdigelsen af samarbejdsaftalen.

Samarbejdsaftalens punkter
1. Parter
Angivelse af den kommune og den svømmeklub, der indgår i et samarbejde om skolesvømningen.
I forlængelse af partsangivelsen kan det anføres, hvilke skoler samarbejdet er tiltænkt at
vedrøre, samt i hvilke svømmehaller, skolesvømningen skal finde sted. Dette kan også beskrives i et særskilt punkt i aftalen.
2. Formål og samarbejdsform
Samarbejdsaftalen bør indledningsvis indeholde en generel beskrivelse af formålet med
samarbejdet om skolesvømningen mellem kommunen og svømmeklubben.
Begge parters bevæggrunde for at indgå i samarbejdet og de fordele, der ønskes opnået
herigennem, bør fremgå.
Samtidig bør den konkrete samarbejdsform beskrives. Samarbejdet kan eksempelvis udgøre
· et ad hoc-baseret samarbejde, der eksempelvis kun vedrører enkelte uger af skoleåret, eller
· et partnerskab, der indebærer et mere fast og struktureret, gensidigt forpligtende og
dialogbaseret samarbejde.
Partnerskaber mellem offentlige myndigheder og frivillige foreninger er blandt andet beskrevet i rapporten; ”Offentlige-frivillige partnerskaber omkring børn og fysisk aktivitet”, Syddansk
Universitet, august 2008:
http://static.sdu.dk/mediafiles/Files/Om_SDU/Centre/C_isc/Movements/Movements2008NR8.pdf

Såfremt samarbejdsaftalerne om skolesvømning giver svømmeklubben ret til vederlag – hvilket efter det oplyste vil være udgangspunktet – adskiller samarbejdet sig dog på flere punkter
fra det ”rene” offentlige-frivillige partnerskab, som der er beskrevet i rapporten. Dette bør
både kommunen og svømmeklubben være opmærksom på.
3. Baggrund
Særligt i tilfælde, hvor samarbejdet udgør et partnerskab, kan samarbejdsaftalen med fordel
indeholde generelle bemærkninger om baggrunden for etableringen af samarbejdet om skolesvømningen mellem kommunen og svømmeklubben.
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Eventuelle erfaringer med tidligere forsøgsordninger i den pågældende kommune eller i andre kommuner, hvor et lignende samarbejde har fundet sted, kan angives.
Der kan i denne forbindelse henvises til konklusionerne i rapporten; ”Svømning i den danske
folkeskole”, Syddansk Universitet, april 2012:
http://www.svoem.org/_files/_database/database105/Svoemningidendanskefolkeskole.pdf

Kommunens begrundelse for, at lade skolesvømningen foregå i et samarbejde med en eller
flere svømmeklubber i kommunen – fremfor blot fortsat at lade det blive varetaget af ansatte
svømmelærere i folkeskolerne – bør fremgå.
4. Samarbejdsperiode og opsigelse
Det bør overvejes, om samarbejdsperioden skal være et eller flere skoleår. I alle tilfælde bør
det overvejes, om der ønskes indsat en bestemmelse om forudsat genforhandling.
Såfremt samarbejdsperioden udgør mere end et skoleår, bør indsættelse af en bestemmelse
om opsigelsesadgang overvejes. Denne bestemmelse kan eventuelt formuleres således, at
opsigelse kan ske til udgangen af det skoleår, hvori opsigelse sker. En kortere opsigelsesfrist
kan også indsættes.
Er der sket forudbetaling til svømmeklubben for svømmeundervisningstimer, der – som følge
af opsigelsen – ikke vil blive afholdt, bør aftalen indeholde en regulering af, hvordan tilbagebetaling skal ske.
5. Samarbejdets organisering og evaluering
Særligt i tilfælde, hvor den ønskede samarbejdsform er et partnerskab, bør det overvejes,
om der ønskes nedsat en styregruppe, der har til opgave løbende at vurdere og evaluere
samarbejdet, og hvorvidt der er behov for udvikling og justeringer. Styregruppens sammensætning og årlige møder mv. bør i givet fald fremgå af samarbejdsaftalen.
Det kan tillige angives i samarbejdsaftalen, at der følger en gensidig informationspligt parterne imellem – herunder i relation til, at hver af parterne har krav på fra den anden part at modtage relevante informationer og oplysninger i forhold til partnerskabets løsning af opgaverne
etc. Dette vil også understrege, at samarbejdsaftalen baserer sig på en forudsætning om et
loyalt samarbejde og en løbende dialog herom.
6. Kvalitetskrav
Kvaliteten af svømmeundervisningen er en af hovedforudsætningerne for, at kommunen ønsker at indgå i et samarbejde med svømmeklubben om skolesvømningen.
Derfor er det også vigtigt, at svømmeklubben i intet tilfælde med rette kan kritiseres for kvaliteten af svømmeundervisningen eller svømmetrænerens kvalifikationer.
Kvalitetskravene bør derfor fremgå klart af aftalen, hvilket også gælder for en beskrivelse af
målet med svømmeundervisningen.
I beskrivelsen af kvalitetskravene og undervisningsmålet bør de i Ministeriet for Børn og Undervisnings Faghæfte 6 beskrevne krav til svømmeundervisningen i folkeskolen haves for
øje. Faghæftet kan findes på:
http://www.uvm.dk/Service/Publikationer/Publikationer/Folkeskolen/2009/Faelles-Maal-2009-Idraet
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I faghæftet, side 35, omtales § 7 i bekendtgørelse nr. 38 af 10. januar 1995 om tilsyn med
folkeskolens elever i skoletiden (følgende ”bekendtgørelsen”). Heraf fremgår, at skolesvømningen skal varetages af en lærer, der har kvalifikationer ”svarende til uddannelsen til svømmelærer”. Denne betingelse skal derfor tillige være opfyldt for de svømmetrænere fra svømmeklubberne, der varetager den faktiske svømmeundervisning i henhold til samarbejdsaftalen.
Bekendtgørelsen kan findes på: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=72919
Den eksplicitte angivelse af kvalitetskravene og undervisningsmålet vil i øvrigt også kunne
bidrage til at legitimere samarbejdet mellem kommunen og svømmeklubben udadtil.
7. Arbejdsdeling og ansvar
I forlængelse af det under pkt. 6 (Kvalitetskrav) anførte, skal samarbejdsaftalen indeholde i
detaljeret regulering af
· dels den konkrete arbejdsdeling mellem kommunen (dvs. folkeskolerne og de involverede lærere) og svømmeklubben (dvs. den pågældende svømmetræner) og…
· dels ansvarsfordelingen mellem parterne.
7.1. Arbejdsdeling
Under en beskrivelse af arbejdsdelingen mellem parterne bør det fremgå, at svømmeklubbens træner alene påtager sig arbejdet forbundet med den faktiske svømmeundervisning i
bassinet og det dertil knyttede livredderarbejde.
Det praktiske og administrative arbejde forbundet med skolesvømningen (booking af tider i
svømmehal, bestilling af transport mv.) påhviler fortsat kommunen.
Ved den beskrevne arbejdsdeling understreges det, at svømmetræneren ikke påtager sig de
øvrige, pædagogiske opgaver og tilsynsforpligtelser, som relaterer sig til og følger af selve
skoleundervisningssituationen. Dette arbejde bør fortsat være placeret hos det skolepersonale, der er til stede under transporten til og fra svømmehallen og mens svømmeundervisningen pågår.
Ved en sådan beskrivelse af arbejdsdelingen kan aftalen også forsøges begrænset således,
at den i mindst muligt omfang minder om og får karakter af en egentlig udlicitering af folkeskolernes forpligtelser i relation til svømmeundervisningen. Med andre ord er der ikke tale
om, at svømmeundervisningen nu fuldt ud er overtaget og varetages af den pågældende
svømmeklub. Svømmeklubben bidrager alene hertil i begrænset omfang ved mod vederlag
at stille en svømmetræner til rådighed for den faktiske svømmeundervisning.
Endvidere bør det, medmindre der er konkret grundlag for andet, også understreges i samarbejdsaftalen, at svømmetræneren (fortsat) er underlagt svømmeklubbens instruktionsbeføjelser, ligesom svømmetræneren og -klubben ikke kan forpligtes til at deltage i eller iværksætte en undervisning, der ikke findes fuldt forsvarlig. Svømmeklubbens fortsatte instruktionsbeføjelse over for svømmetrænerne er blandt andet af relevans i forhold til anvendelsesområdet for idrættens forsikringer.
7.2 Ansvar
I samarbejdsaftalen bør det sikres, at svømmetrænerens ansvar ikke er af et andet og større
omfang, end hvad der sædvanligt gælder i forbindelse med almindelig svømmetræning i
klubregi.
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Blandt andet bør skolens tilsynsforpligtelse over for børnene ikke overvæltes på svømmeklubben.
Derfor bør det også sikres, at den i bekendtgørelsens § 7, stk. 2, fastsatte betingelse om, at
de fornødne sikkerhedskrav i svømmehallen er opfyldt, fortsat påhviler skolen – medmindre
de konkret foreliggende omstændigheder taler for, at en anden ansvarsfordeling skal gælde.
8. Trænerteam og undervisningsplan
Samarbejdsaftalen bør indeholde en stillingtagen til, hvordan det pågældende trænerteam
skal sammensættes. Valget af den enkelte træner bør i udgangspunktet ligge hos svømmeklubben – men skal selvfølgelig ske i overensstemmelse med kvalitetskravene i pkt. 6.
Svømmeklubberne bør i denne forbindelse sikre sig, at de løbende har et tilstrækkeligt antal
trænere til rådighed til at varetage undervisningen.
Samtidig bør det overvejes, om aftalen skal indeholde en specifik regulering af, hvordan
årets undervisningsplan sammensættes, samt om og hvorledes ændringer hertil kan finde
sted. Generelt er det tilrådeligt, at svømmeklubben sikrer sig videst mulig adgang til at øve
indflydelse på fastlæggelsen af undervisningsplanen.
I denne forbindelse bør aftalen tillige indeholde en regulering af spørgsmålene om aflysning
af undervisning, både som følge af svømmetrænernes (eller svømmeklubbernes) og skolernes forhold, og de eventuelle økonomiske spørgsmål, aflysning giver anledning til, jf. i øvrigt
under pkt. 9 (Økonomi).
9. Økonomi
Såfremt svømmeklubben er berettiget til vederlag, skal aftalen regulere dette detaljeret. Særligt for det tilfælde, at vederlaget viderekanaliseres til den eller de pågældende svømmetrænere i svømmeklubben, bør eventuelle skatte- og momsretlige konsekvenser heraf overvejes.
Er samarbejdet tiltænkt at løbe over en længere årrække (dvs. i flere skoleår), kan der eventuelt indsættes en regel om genforhandling af vederlagets størrelse – eller om eventuel opregulering på baggrund af objektive kriterier.
Udgangspunktet bør herudover være, at kommunen afholder alle udgifter forbundet med
skolesvømningen undtagen eventuelt arbejdsvederlag til den pågældende svømmetræner,
der er tilknyttet svømmeklubben.
Herudover kan det anføres, at eventuelle fælles udgifter til mødeaktiviteter, temadage mv.
aftales på styregruppemøderne, jf. under pkt. 5 (Samarbejdets organisering).
Endelig bør kommunen have gjort sig overvejelser om, hvorledes samarbejdsaftalen – navnlig i relation til den måde, hvorpå svømmeklubben vederlægges – rejser problemstillinger i
relation til folkeoplysningsloven. Det kan i den forbindelse eventuelt angives i samarbejdsaftalen, at den ikke vedrører kommunens almindelige tilskud til foreningslivet i henhold til folkeoplysningsloven.
10. Opsigelse ved misligholdelse
Det kan overvejes, om der ønskes indført en eksplicit regulering af de tilfælde, hvori aftalen –
uafhængigt af eventuel opsigelsesadgang, jf. pkt. 4 (Samarbejdsperiode og opsigelse) – kan
opsiges af parterne.
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I givet fald bør svømmeklubben sikre sig, at enhver aflysning af svømmeundervisningen eller
en svømmetræners enkeltstående udeblivelse herfra ikke uden videre hjemler kommunens
ophævelse af samarbejdsaftalen.
11. Konflikthåndtering
Henset til samarbejdets karakter kan det synes formålstjenligt at understrege, at eventuelle
tvister indledningsvis skal forsøges løst gennem forligsforhandlinger parterne imellem.
Såfremt en løsning ikke kan findes herigennem, kan der for fuldstændighedens skyld indsættes en værnetingsbestemmelse (angivelse af, at sag anlægges ved de danske domstole) og
en lovvalgsbestemmelse (angivelse af, at lovvalget er dansk).
12. Kommunens offentligretlige forpligtelser
Svømmeklubben bør i den indledende dialog med kommunen sikre sig, at kommunen har
foretaget en konkret vurdering af, hvorvidt kommunens offentligretlige forpligtelser, herunder
i medfør af udbudsreglerne, begrænser kommunens adgang til at indgå samarbejdsaftalen
på de forudsatte vilkår.
Tilsvarende gør sig gældende i relation til de eventuelle begrænsninger, der måtte følge af
kommunalfuldmagten. Det synes dog ikke uden videre at være i strid med kommunalfuldmagten, at en kommune ”køber” en ydelse af en sportsklub til brug for kommunens borgere,
her folkeskoleelever, jf. Indenrigsministeriets redegørelse af 17. september 2001, j.nr.
2000/11021-45, side 3, 3. afsnit.
Under alle omstændigheder bør samarbejdsaftalen indeholde en bestemmelse om, at kommunen indestår for, at samarbejdsaftalen lovligt kan indgås, samt at svømmeklubben friholdes for eventuelt ansvar, der måtte opstå i denne forbindelse.
13. Tiltrædelse og ikrafttræden
Kan eksempelvis formuleres således:
”Samarbejdsaftalen indgås af nedenstående parter:

Dato:

Dato:

__________________
[Kommunen]

______________________
[Svømmeklubben]

Aftalen træder i kraft på datoen for parternes underskrivelse heraf.
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Afslutning
Dansk Svømmeunion håber, at dette inspirationskatalog har inspireret og inviteret kommuner
og svømmeklubber til at tænke andre og anderledes muligheder for organiseringen af skolesvømning. Det er ligeledes håbet, at der i fremtiden tænkes ud-af-boksen i forhold til hvordan
skolesvømningen etableres og forestås i de danske kommuner. Der er utallige muligheder
for at udvikle skolesvømningen i Danmark, så eleverne får flere kompetencer og føler sig
sikre i omgangen med vand.
Det vigtigste for Dansk Svømmeunion er, at alle skal lære at svømme!
Dansk Svømmeunion er interesseret i et videre samarbejde med kommuner og svømmeklubber, der ønsker input og inspiration til skolesvømningen. Dette kan for eksempel være i
form af konsulentbistand, inspirationskurser eller opbakning til at føre en ny model ud i livet.
Det er tanken at inspirationskataloget skal udvikle sig i takt med at vi dels bliver involveret i
nye projekter og/eller at vi får kendskab til nye og interessante organiseringsformer. Har du
en spændende løsning, så hører vi meget gerne fra dig.
Dansk Svømmeunion, 2013
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Opfølgning vedrørende muligheden for at ansøge A.P. Møller Fondens midler til en bedre
folkeskole
A.P. Møller Fonden besluttede i 2013 at donere en milliard kroner til en endnu bedre folkeskole.
Donationen skal udmøntes over de næste 4-6 år med to ansøgningsfrister om året.
Donationen skal gå til opkvalificering og efteruddannelse af lærere, pædagoger og skoleledere i den
danske folkeskole samt udvikling af undervisningsmetoder. I denne første ansøgningsrunde i foråret
2014 vil fokus være på opkvalificering og efteruddannelse af lærere, pædagoger og skoleledere i
folkeskolen.
En af forudsætningerne for at få støtte fra Fonden er, at en ansøgning anbefales af kommunen, og
Fonden ser gerne, at flere skoler, kommuner og andre aktører på folkeskoleområdet udarbejder
fælles projektansøgninger.
Ansøgningsproceduren er som følger:




2. Maj 2014:
Første ansøgningsfrist
Ultimo Juni 2014:
Første bevillingsrunde
September 2014:
Ansøgningsfrister og -betingelser for efteråret offentliggøres på Fondens hjemmeside

På baggrund af anmodning fra udvalget den 7. november 2013 vil forvaltningen hermed orientere
om forvaltningen og skolernes overvejelser i relation til at ansøge fonden om midler til LTK.

Aktuelle projekter for opkvalificering og efteruddannelse:
Forvaltningen og skolerne har fire mulige projekter som skal vurderes om de skal udmøntes i en
ansøgning til AP Møllerfonden.
Forvaltningen og skolerne lægger vægt på, at de mulige kompetenceudviklingsforløb lever op til
følgende kriterier:
 Kompetenceudviklingsforløbet skal understøtte skolernes generelle implementering af
folkeskolereformen
 Forløbet skal bidrage udvikling af viden, der kan komme flere skoler til gode
 Forløbet skal ligge i naturlig forlængelse af de eksisterende indsatser og fokusområder for
pædagogisk kvalitet i kommunen
De aktuelle projekter som forvaltningen og skolerne arbejder med er:
1. Synlig Læring. I samarbejde med firmaet Cognition, John Nottingham, der samarbejder med
Hattie om operationalisering af synlig målfastsættelse og som er et 4K tiltag et samarbejde
mellem Gladsaxe, Rudersdal, Gentofte og Lyngby-Taarbæk kommuner. Målgruppen er alle
lærere, hvor der er tovholdere, der har et særligt forløb i forhold til at fastholde tilgangen.
Det bygger på en aktionslæringstilgang. Omfangsmæssigt er forløbet tænkt som fælles
kommunalt projekt, med deltagere fra alle skoler.
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2. Lektionsstudier. I samarbejde med Københavns Universitet ved professor, Carl Winslew,
som naturfagsområdet og matematik har samarbejdet med de to seneste år om udvikling af
fagenes didaktik, som fx Japan har stor succes med. Målgruppen er fagteam især inden for
naturfag og matematik, Omfangsmæssigt er forløbet tænkt som tilbud til interesserede
skoler.
3. Talent: I evt. samarbejde med Frederiksberg Kommune påtænkes et forløb, der skal bidrage
til at styrke indsatsen for de dygtigste elever. Der tænkes i et forløb, der skal styrke lærernes
kompetence i at identificere og udfordre de dygtigste elever (ikke kun talenter, men alle
skolens dygtigste elever). Målgruppen for forløbet er i første omgang lærere.
Omfangsmæssigt er forløbet tiltænkt som tilbud til interesserede skoler.
4. DTU vil gerne samarbejde med naturfagslærere og matematiklærere i forhold til at
konceptudvikle kompetenceforløb for lærere i disse fag.
Forvaltningen prioriterer projekt 1 og de øvrige projekter prioriteres efter tilslutning fra skolerne.

Proces frem mod ansøgningsfrist:
Tidspunkt
13.03.2014
20.03.2014
25.03.2014
02.05.2014

Aktivitet
Fælles drøftelse på skoleledermøde
Interessetilkendegivelse for de enkelte projekter fra skolerne
Møde med Fundraiser, LTK
Ansøgningsfrist

Økonomi
Fonden dækker udgifterne til de konkrete forløb
Der ydes ikke støtte til dækning af udgifter til vikarer i forbindelse med efteruddannelses- eller
opkvalificeringsaktiviteter. Disse udgifter skal afholdes af den enkelte skole.
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----- Videresendt af Morten Normann Jørgensen/Økonomisk/LTK den 07-03-2014 13:08
----Til: Tanya Brøsen <tanya.broesen@gmail.com>
Fra: Morten Normann Jørgensen/Økonomisk/LTK
Dato: 07-03-2014 13:07
Emne: Vedr.: Ansøgning om ny hal - Sorgenfriskolen
Hej igen Tanya.
Jeg har nu fået læst jeres projektbeskrivelse igennem. Jeg tror det er vigtigt at I er helt
med på, at jeg opfatter de emails I sender til mig, som henvendelser med ønsker til den
politiske prioritering, som jeg forholder mig til ud fra dette. Hvis jeres hensigt er en reel
ansøgning - og sådan forstår jeg faktisk jeres henvendelse, nu hvor jeg nærlæser den så skal I sende ansøgningen til Center for Uddannelse og Pædagogik (alternativt Center
for Areal og Ejendomme), så jeres ansøgning kommer retmæssigt ind i systemet. Jeg
har ikke mulighed for at forfordele formelle ansøgninger i den offentlige forvaltnings
myndighedsbehandling, men jeg har mulighed for at skabe politisk bevågenhed om en
sag.
Nu har hele udvalget modtaget jeres beskrivelse, så vi politisk er klar over jeres ønske.
Jeg vil opfordre jer til også at sende den til forvaltningen og gøre det klart, at der er tale
om en reel ansøgning. På den måde har forvaltningen også mulighed for at viderebringe
ansøgningen til det politiske niveau, med de fornødne tekniske og økonomiske
overvejelser, fordi ansøgningen er gået igennem systemet på den rigtige måde.
Rigtig god weekend.
Venligst
Morten
Venlig hilsen
Morten Normann Jørgensen
Kommunalbestyrelsesmedlem

Kommunalbestyrelsen
SF
Rådhuset
Lyngby Torv 17
2800 Kgs. Lyngby
Direkte:
Omstilling: 4597 3000
Mobil:
5134 0676
E-mail:
Internet:

mnjo@ltk.dk
www.ltk.dk

-----Tanya Brøsen <tanya.broesen@gmail.com> skrev: ----Til: Morten Normann Jørgensen <mnjo@ltk.dk>
Fra: Tanya Brøsen <tanya.broesen@gmail.com>
Dato: 06-03-2014 21:18
Emne: Ansøgning om ny hal - Sorgenfriskolen
(Se vedlagt fil: Projektbeskrivelse_multihal_4mar_2014.docx)
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Kære Morten.
Jeg tillader mig videre til Sorgenfriskolens bestyrelses tidligere fremsendte ansøgning, at
sende dig vores udarbejde projektbeskrivelse angående en ny gymnastiksal/multihal på
Sorgenfriskolen.
I skolebestyrelsen mener vi, at beskrivelsen tydeliggør mange af de problemstillinger der
er med de eksisterende faciliteter, samt beskriver muligheder og ønsker fremadrettet.
Jeg håber, at udvalget snarest finder tid til en behandling af vores tidligere fremsendte
ansøgning samt, at du har mulighed for at forelægge projektbeskrivelsen for
medlemmerne, inden ansøgningen behandles.
Samtidig vil vi gerne benytte lejligheden til at fastholde fokus på vigtigheden af, at der
bevares et attraktivt sfo-miljø på Sorgenfriskole og her spiller forældrebetalingen
desværre en væsentlig rolle. Hvis taksten fremadrettet sættes for højt, er vi meget
bekymrede for, at en del familier vil vælge sfo-en fra på grund af økonomiske hensyn og
ikke med børnenes behov for øje. Man bør stadig være opmærksom på, at
forældrebetalingen over et helt skoleforløb på Sorgenfriskolen, ligger langt over
normal-området.
Vi har et stort ønske om, at kunne fortsætte med at tilbyde de unge et klub/sfo-tilbud
som matcher normalområdet tilbud, men som er tilpasset Sorgenfriskolens børns behov
og udfordringer.
Såfremt du og/eller det øvrige udvalg skulle have spørgsmål til det fremsendte eller
behov for en uddybning, står jeg og den øvrige bestyrelse selvfølgelig til disposition.
På bestyrelsens vegne
Med venlig hilsen
Tanya Brösen
Sorgenfriskolen
[bilaget "Projektbeskrivelse_multihal_4mar_2014.docx" blev fjernet af Louise Angelo/Økonomisk/LTK]
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Til medlemmerne af Børne- og ungdomsudvalget, samt Center for uddannelse og
pædagogik

Sorgenfriskolen
Dato:

02-07-2013

Ref:

OHJ

Ansøgning om ny idrætshal på Sorgenfriskolen
Skolebestyrelsen ansøger hermed om, at der bliver iværksat et projekt,
med det formål at skaffe Sorgenfriskolen en ny idrætshal.
Skolens nuværende gymnastiksal er utidssvarende og nedslidt, både hvad
angår selve salens udfoldelsesmuligheder, opbevaring af redskaber, samt
omklædnings og badeforhold, så selvom der blev anvendt resurser på en
gennemgående renovering, vil tilbuddet stadig fremstå som mangelfuldt.
Samtidigt er behovet for tidssvarende, gode og motiverende idrætsfaciliteter i disse år voldsomt stigende.
Den nye skolereform med krav om en daglig idrætstime for alle klasser,
kommunens generelle sundhedspolitik, men ikke mindst behovet for, at
skolen som specialskole, kan imødekomme elever, forældre og personales
berettigede forventning om gode idrætsforhold og muligheder for motorisk træning betyder. at vi har sat fokus på de fysiske rammer.
I skolebestyrelsens hidtidige drøftelser har vi endvidere forestillet os, at
en sådan hal vil kunne give nye spændende muligheder for idrætsforeninger i lokalområdet.
Vi ser derfor gerne repræsentanter for foreningslivet medinddraget i projektudarbejdelsen.
Vi ansøger derfor om, at processen med henblik på at bygge en ny
idrætshal på Sorgenfriskolen, bliver sat i gang ved, at der nedsættes en
arbejdsgruppe med repræsentanter fra skolebestyrelse, ledelse, personale, foreningsliv og center for uddannelse og pædagogik, som får til opgave at udarbejde en projektbeskrivelse og prissætte en ny idrætshal på
Sorgenfriskolen.

Tanya Brösen
Skolebestyrelsesformand

Ole Hur Jørgensen
Skoleleder

Sorgenfriskolen
Kongevejen 55
2800 Kgs. Lyngby
Tlf. 45 28 42 80
sorgenfri@ltk.dk
www.sorgenfriskolen.dk

Center for
Uddannelse og
Pædagogik
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Multihal på Sorgenfriskolen. Foreløbig projektbeskrivelse

"Fra ribbe, skammel og hest
‐ til fitness, motorik og airtrack"

Vision

Eleverne på Sorgenfriskolen er meget glade for den nye multihal, der blev indviet
august 2016. "Det er herre nice" råber Anton øverst oppe fra den 10 meter høje
klatrevæg, mens Sara fra den anden ende af hallen løfter armene over hovedet, da
hun laver sit første spring i springgraven. Der bruges energi, brydes grænser og
dannes nye relationer.
Med den nye multihal har eleverne på Sorgenfriskolen fået fantastiske rammer til
bevægelse, leg, idræt, badminton, gymnastik, basket, klatring, etc. Endelig har
eleverne på Sorgenfriskolen fået tidssvarende og motiverende rammer for den
bevægelse, der er essentiel for god læring. "Vi oplever, at eleverne nu opfordrer til
fysisk aktivitet i multihallen. Det skete ikke i den gamle gymnastiksal, hvor pladsen
var trang og udfoldelsesmulighederne begrænsede" udtaler skoleleder Ole Huur
Jørgensen.
Jens, der er lærer på skolen og underviser 5. klasser i idræt, udtaler: Jamen altså, i
gamle dage var det svært overhovedet at få de der drenge med. De stødte jo ind i en
væg, ligeså snart de var kommet op i fart! Nu får de pulsen op og synes det er sjovt".
Elever og lærere har også fået et nyt samlingspunkt i multihallen, der også rummer
et nyt musiklokale, der giver optimale muligheder for fælles sang og musik samt
teateroptræden. Det er tydeligt, at den nye multihal på Sorgenfriskolen er en stor
gevinst for såvel elevernes bevægelse, leg og læring samt for det pædagogiske
arbejde på skolen.

Artikel fra indvielse af multihal på Sorgenfriskolen. Det Grønne Område august 2016!
1
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Projektstatus
Marts 2014:

Skolebestyrelsens ansøgning om opstart af Projekt Multihal
behandles på møde i Børne‐ & Ungdomsudvalget

Februar 2014:

Svar fra Morten Normann Jørgensen, Børne‐ &
Ungeudvalgsformand, at han med interesse har læst
skolebestyrelsens ansøgning igennem

Januar 2014:

Skolebestyrelsen rykker for svar på ansøgning om penge til
opstart af Projekt Multihal

Juni 2013:

Skolebestyrelsen afsender ansøgning til
Kommunalbestyrelsen, Forvaltningen, om opstart af Projekt
Multihal

Historik
Tidligere skolebestyrelser har arbejdet på at få opført en ny multihal, men hidtil har
det politiske miljø, timing og vilje ikke været til det.
Sorgenfriskolen har tidligere fået udarbejdet prospekt og arkitekt‐tegninger over
mulig ombygning af den eksisterende gymnastiksal.

Eksisterende gymnastiksal og argumentation for en ny multihal
Sorgenfriskolens gymnastiksal er den oprindelige, fra da skolen blev bygget i 1950.
Hvem har ikke ændret en smule ved deres bolig de sidste 63 år?! I hvert fald er det
et faktum, at Sorgenfriskolen i disse år oplever en tilgang af børn med mere
komplekse vanskeligheder og begrænsede muligheder for at kunne benytte sig af de
almindelige fritidstilbud i kommunen. De fleste af eleverne på Sorgenfriskolen er
motorisk udfordret, motorisk umodne, motorisk ubrugte. Dette vil sige, at det for
denne elevgruppe er nødvendigt, at arbejde målrettet med aktiviteter til stimulation
af koordinationsevne, den vestibulære sans etc. (sanseintegration). Men det er

2
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nødvendigt at opføre egnede lokaler, med den rette gulvbelægning, hvor der ikke er
gulvkoldt, hvor også lærere og motorikvejledere kan igangsætte træning.

Bygningen er så nedslidt, kold og utidssvarende at det skønnes billigere at opføre en
ny multihal. Alene vil udskiftning af vinduerne koste ca. 200.000 kr. Vinduerne er af
en type, der åbnes indad fra øverste rippekant. Dette er besværligt, farligt og skader
gentagne gange gardinerne. I en ny multihal skal der naturligvis være fjernstyret
udluftning og solfilter på vinduerne.

3
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Badeforholdene..... Ja, utidssvarende synes diplomatisk formuleret. Badeforholdene
i gymnastiksalen på Sorgenfriskolen er uhumske, kolde, små, dårligt indrettet,
mangler toiletter, etc. Nye omklædningsrum skal være større med god opdeling af
fodtøj/barfodsarealer, med gulvvarme, og separat bad til personale.

4
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I den eksisterende gymnastiksal er der ikke plads til opbevaring af redskaber. To
gamle gårdtoiletter er inddraget til depotrum. Så når to klasser skal undervises og
motiveres i en lille sal a´la Kaptajn Jespersen, så skal vi ud af salen for at hente
redskaber. Det dur´ ikke.
Og til brug ved samlinger, konferencer eller vælgermøder, så skal opbevaring af
stole og borde naturligvis også være tilgængelige fra salen, således at 200 stole ikke
skal fragtes på sækkevogn fra skolegården hver gang!

5
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Stikord
Opvarmningen er problematisk. Salen er altid kold. Energiforbrug beregnes
Ny skal indrettes handicapvenligt især mht. lyd, akustik, teleslynge, lys, rampe, ingen
skarpe kanter, radiatorer, etc. Det giver lige muligheder for borgere i Lyngby
Taarbæk
Indrettet med tilstødende
festsal/koncertrum/teatersal

musiklokale,

adskilt

med

skydevæg

‐

vupti;

Rengøringsrum ønskes!!!
Skamler på museum!!!
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Tidsplan og proces herfra
Nedsættelse af arbejdsgruppe med repræsentanter fra skolebestyrelse, ledelse,
personale, foreningsliv og center for uddannelse og pædagogik
‐ Projektbeskrivelse
‐ Prissættelse

Arbejdsgruppe
Ole Huur Jørgensen, leder af Sorgenfriskolen
Anne Bergstein, viceskoleleder på Sorgenfriskolen
Henrik Belmark, pædagog på Sorgenfriskolen
Mie Møller , pædagog på Sorgenfriskolen
Tanya Brösen, formand for skolebestyrelsen
Karin Solvang Erichsen, medlem af skolebestyrelsen
Foreningsliv
Center for Uddannelse og Pædagogik
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Skolebestyrelsen på Sorgenfriskolen, den 19. februar 2014
/Tanya Brösen (formand) og Karin Solvang Erichsen
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Til borgmesteren og udvalget med ansvar for folkeskolen

Invitation til kommunesamarbejde om at r ealisere en ny
folkeskole

Den 19. marts 2014

KL inviterer til et fælles kommunesamarbejde om at realisere en ny folkeskole. Formålet med kommunesamarbejdet er at udvikle politisk og faglig
viden om ledelse, mål og resultatstyring i folkeskolen. Formålet er endvidere at tydeliggøre kommunernes implementering af folkeskolereformen over
for regering og Folketing og andre centrale interessenter.

Dok.ID: 1829960

Sags ID: SAG-2014-00450

Weidekampsgade 10
Postboks 3370
2300 København S

Folkeskolereformen betyder en markant omstilling af folkeskolen. Kommunalpolitikerne har som skoleejere en helt afgørende rolle i forhold til at
lede og understøtte denne omstilling. Samtidig er der fra mange kommuner
opfordringer til og efterspørgsel efter, at kommunerne i denne proces udnytter og bistår hinanden med gensidig inspiration. KL ønsker at understøtte det fælleskommunale samarbejde med henblik på, at kommunerne kan
fastholde fokus, retning og nytænkning i forandringsarbejdet med skolevæsenet og de enkelte skoler.
Kommunesamarbejdet består af en politisk del, hvor udvalgsformanden og
et medlem af udvalget med ansvar for folkeskolen samt en repræsentant fra
forvaltningen drøfter status på omstillingen og de nødvendige indsatser. KL
håber, at alle kommuner vil deltage i kommunesamarbejdet. Hvis man siger
ja til at deltage i den politiske del, siger man ja til at deltage i to møder om
året på hver tre timer. Deltagelse i de politiske møder er gratis. KL’s Børneog Kulturudvalg er værter for den politiske del af kommunesamarbejdet.
Kommunesamarbejdet omfatter også en række faglige samarbejder, som
udvikler, nytænker og bearbejder konkrete ledelsesmæssige og faglige temaer, der understøtter udviklingen af folkeskolen, så alle elever blive så dygtige
som de kan, samtidig med at de trives. Det er ikke tanken, at alle kommuner
skal tilmelde sig de faglige samarbejder. Kommunerne kan naturligvis tilmelde sig efter behov og efter, hvor man selv er i processen med at realisere
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en ny skole. De faglige samarbejder har forskelligt indhold og forskellige
processer. Prisen afhænger af mødernes omfang mv.
De faglige samarbejder vil også levere temaer til drøftelse på de politiske
møder. De skal spille ind med problemstillinger og nye ideer om kommunernes arbejde med elevernes læring og trivsel. Mellem møderne vil KL
udsende et nyhedsbrev om temaer og begivenheder, der har betydning for
kommunernes realisering af en ny folkeskole.
Det er første gang, at KL inviterer til et løbende samarbejde med alle kommuners fagudvalg på skoleområdet. I første omgang omfatter samarbejdet
de nævnte to møder i 2014. Ved udgangen af året tages der stilling til, hvordan samarbejdet skal forme sig i 2015.
Status på kommunernes forberedelse af reformen
På kort sigt vil der være stor efterspørgsel efter viden om kommunernes
forberedelse af reformen frem mod august 2014. Det er hensigtsmæssigt, at
KL til brug for videndeling mellem kommunerne, indhenter en status på,
hvilke beslutninger kommunerne har truffet i forbindelse med reformen.
Denne information vil også kunne anvendes i dialogen med staten om reformarbejdet. KL vil samtidig med denne invitation udsende et spørgeskema til forvaltningen om status på kommunernes arbejde med reformen.
Resultatet af undersøgelsen vil bl.a. blive drøftet på det første politiske møde i kommunesamarbejdet.
Møder og invitationer i 2014
Det første politiske møde i kommunesamarbejdet finder sted den 27. maj
2014 kl. 13.00 - 16.00 på Hotel Nyborg Strand. Det andet møde afholdes
sidst i november 2014. Samtidig med denne invitation udsendes der til forvaltningen en invitation til de første tre faglige samarbejder om udvikling af
folkeskolen. Det er om økonomi og ressourcestyring, målstyring, progression og resultatopfølgning samt om kommunikation. Sidst i april 2014 vil der
blive udsendt invitationer til de næste faglige samarbejder, fx om faglig ledelse og it i læring og undervisning.
Tilmelding
Tilmelding til de politiske møder foretages senest den 9. maj 2014 på
www.kl.dk/kommunesamarbejdeomfolkeskolen
Med venlig hilsen

Erik Nielsen
Kristian Wendelboe
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