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1.
Udviklingsstrategi 2014 Det Specialiserede Socialområde KKR
.

Sagsfremstilling
Kommunerne overtog fra marts 2011 og april 2012 henholdsvis ansvaret for
koordineringen af det specialiserede socialområde specialundervisningsområdet.
Dermed fik kommunerne også ansvaret for at udarbejde en årlig rammeaftale for
det specialiserede social- og specialundervisningsområde, der består af en
udviklingsstrategi og en styringsaftale.
Udviklingsstrategien for 2014 omfatter både det specialiserede socialområde og
specialundervisningsområdet, og er gældende for perioden 1. januar 2014 til 31.
december 2014 (bilag i kort form vedlagt. Bilaget kan i sin fulde længde, inklusive
bilag, findes på http://www.rammeaftale-h.dk/da/rammeaftale/rammeaftale-2014/ )





Tilbud omfattet af Udviklingsstrategi i Rammeaftale 2014 er:
De højt specialiserede og de mest specialiserede tilbud i hovedstadsregionen
Tilbud til borgere med de mest komplekse og specielle behov
Tilbud til borgere, som kræver et stort befolkningsgrundlag for, at tilbuddet kan
drives rentabelt og med høj faglighed.
Alle regionsdrevne tilbud i hovedstadsregionen.
Der er i hovedstadsregionen en særlig opmærksomhed på de mest specialiserede
tilbud, der er omfattet af Udviklingsstrategien. Disse tilbud bliver fulgt løbende af
en særligt nedsat task force. Derudover opstilles der blandt andet fælleskommunale
procedurer i Styringsaftale 20144, som kan hjælpe med, at de mest specialiserede
kompetencer bevares og udvikles i regionen
Et formål med Udviklingsstrategien er at undersøge, om der er områder, hvor der er
behov for en særlig koordination eller samarbejde på tværs af kommunerne og/eller
mellem kommunerne og Region Hovedstaden. Det kan være regulering af antal
pladser blandt de tilbud, der er omfattet af Udviklingsstrategien, eller andre
indsatser eller tiltag i tværkommunalt regi. Der kan konstateres nogle bevægelser
og tendenser inden for målgrupperne og tilbudstyperne på det specialiserede
socialområde, som har direkte relevans for den tværkommunale koordination i
KKR-regi.
Kommunerne i hovedstadsregionen forventer generelt en stigning i antallet af
borgere inden for målgrupperne børn, unge og voksne med udviklingsforstyrrelser
(såsom ADHD og autisme) samt voksne med stofmisbrug og voksne med
sindslidelse.
Det specialiserede socialområde i hovedstadsregionen er præget af strategier om
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inklusion og hjemtagning af borgere fra døgntilbud til typisk mindre indgribende
tilbud i nærmiljøet.
De børn, unge og voksne, som kommunerne vurderer, har behov for de højt
specialiserede tilbud (omfattet af Udviklingsstrategien), er i de fleste tilfælde
borgere med de sværeste vanskeligheder og med de mest specialiserede
behandlings- og plejebehov.
Der er behov for løbende tilpasning og nytænkning af tilbudsviften inden for de
højt specialiserede tilbud, der imødekommer udviklingen inden for målgrupperne
og inden for den kommunale organisering og tilrettelæggelse af indsatserne på
området.
Med baggrund i ovenstående konklusioner er der for 2014 udvalgt følgende to
fokusområder for den tværkommunale koordination i KKR-regi:
1. Der sættes særligt fokus på den stigende tilgang inden for målgrupperne børn,
unge og voksne med udviklingsforstyrrelser, stofmisbrug samt sindslidelse. Dette
fokus bliver udmøntet i behandlingen af det særlige tema for 2014 om ungeområdet
(se nedenfor).
2. Der vil være en særlig tværkommunal opmærksomhed på, hvordan de højt
specialiserede tilbud i Udviklingsstrategien udvikler sig. Herunder vil der være
fokus på tilbuddenes fleksibilitet og løbende tilpasning til udviklingen i
målgruppernes behov og kommunernes efterspørgsel.
Denne særlige opmærksomhed udmøntes via et særligt fokus i de analyser, der
gennemføres i rammeaftaleregi og i den løbende opfølgning på de mest
specialiserede tilbud i Udviklingsstrategien.









Et formål med Udviklingsstrategien er også, at KKR Hovedstaden skal udvælge
hvilke særlige temaer, der skal være i fokus i det pågældende år. Derudover har
Social- og Integrationsministeren mulighed for at udmelde særlige temaer, som skal
indgå i strategien.
For Udviklingsstrategi i Rammeaftale 2014 er de særlige temaer følgende:
Ungeområdet (temaet er valgt af KKR Hovedstaden, og udledt af fokusområde).
Godkendelse og tilsyn (temaet er udmeldt af Social- og Integrationsministeren).
Det særlige tema om ungeområdet vil blive behandlet i 2014, mens Social- og
Integrationsministerens tema om godkendelse og tilsyn vil blive behandlet allerede
i 2013, hvor det nye Socialtilsyn etableres.
Derudover er der i KKR Hovedstaden igangsat følgende særlige projekter, der
forløber over perioden 2012-2014:
Afholdelse af 2 temamøder vedrørende nyspecialisering.
Kortlægning af området sammenhængende forløb mellem social- og
behandlingspsykiatrien.
Kortlægning af udviklingen i brugen af de forskellige former for
familieplejeanbringelser.
Udviklingsprojekt vedrørende definition af de mest specialiserede tilbud.
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Udviklingsprojekt vedrørende justering af principper i styringsaftalen.
Udviklingsprojekt vedrørende definitioner og fælles standarder på
hjerneskadeområdet
Økonomiske konsekvenser
Opgaven løses indenfor rammen.
Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.
Indstilling
Forvaltningen foreslår, at Udviklingsstrategien for 2014 i KKR-regi godkendes.

Børne- og Ungdomsudvalget den 13. juni 2013
Anbefalet, idet der udarbejdes et brev til KKR der påpeger, at sagsfremstillingen
findes uhensigtsmæssig og ustruktureret, samt at udvalget hverken finder
ambitionsniveauet tilstrækkeligt eller tydeligt formuleret. Fremadrettet ønsker
udvalget, at KKR-sager og lignende inden for udvalgets rammer drøftes forud for
den administrative udarbejdelse.
Trine Nebel Schou (R) var fraværende.
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2.
Perspektivnotat 2014-17 - Børne- og Ungdomsudvalget
.

Sagsfremstilling
Økonomiudvalget vedtog den 24. januar 2013 Budgetproces 2014-17. Af
procesbeskrivelsen fremgår det bl.a., at der skal udarbejdes perspektivnotater, som
skal indeholde "en præsentation af de væsentligste udfordringer, samt de
budgetforudsætninger, som budgettet er dannet på baggrund af".
Perspektivnotaterne skal drøftes i fagudvalgene og herefter indgå i det
administrative budgetforslag.
Forvaltningen har udarbejdet udkast til perspektivnotater for alle aktivitetsområder
(bilag). Tallene i driftsrammerne vil blive tilpasset i det administrative
budgetforslag i det omfang, der sker justeringer som følge af blandt andet aftalen
om kommunernes økonomi for 2014 og den reviderede befolkningsprognose, som
behandles af Økonomiudvalget i juni. Som følge heraf er der også nøgletal, som
endnu ikke kan beregnes. Det er i notaterne markeret, hvor der er tale om foreløbige
data eller nøgletal, der først senere kan beregnes. Driftsrammerne og nøgletallene
færdiggøres frem mod præsentationen af budgetforslaget i august.
Perspektivnotaterne sætter fokus på de økonomiske og styringsmæssige
perspektiver og udfordringer, på børne- og ungdomsområdet er der tale om
følgende perspektiver og udfordringer som uddybes i perspektivnotatet:


Uddannelse og pædagogik - skoler:
 Skolereformen
 Demografi
 Inklusion



Uddannelse og pædagogik - dagtilbud:
 Kapaciteten på dagtilbudsområdet
 En samlet styring af 0-18 års området
 Udviklingstendenser på Sundhedstjenesten
 Inklusion



Udsatte børn:
 Fokus på effekter
 Inklusion
 Implementering af nye metoder og it-systemer
 Samarbejde omkring det Sociale Tilsyn
 Implementering af ny lovgivning om beskyttelse af børn og unge mod
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overgreb.
På baggrund af udvalgets drøftelse af udkastene til perspektivnotater vil
forvaltningen færdiggøre notaterne med henblik på, at perspektivnotaterne kan
indgå i det administrative budgetforslag, som præsenteres for Økonomiudvalget d.
19. august 2013.
Økonomiske konsekvenser
Opgaven løses inden for rammen.
Beslutningskompetence
Børne- og Ungdomsudvalget.
Indstilling
Forvaltningen foreslår, at udkastene til perspektivnotater drøftes med henblik på at
lade perspektivnotaterne indgå i det administrative budgetforslag.

Børne- og Ungdomsudvalget den 13. juni 2013
Drøftet, idet notatet suppleres med de ønskede oplysninger om
skolefritidsordninger og kommunal- og specialskoler samt fælles formål på
dagtilbudsområdet inden Økonomiudvalgets behandling af sagen.
Trine Nebel Schou (R) var fraværende.
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3.
Mere effektiv kapacitetsudnyttelse i dagplejen
.

Sagsfremstilling
I forbindelse med budget 2013-2016 blev der ønsket en analyse af ”Mere effektiv
kapacitetsudnyttelse af dagplejen”, hvilket forventes at give en anslået besparelse
på 360.000 kr. Analysen er nu foretaget i samarbejde med ledelsen af dagplejen, og
sat i forhold til de øvrige kapacitetsmæssige udfordringer, der er på
dagplejeområdet:
I dagtilbudsområdets pladskapacitet på 0-2 års området indgår dagplejen med 140
pladser, svarende til 35 dagplejere, hvis hver dagplejers kapacitet var udnyttet fuldt
ud året rundt. Til dagplejen er i dag tilknyttet 41 dagplejere, som hver kan passe fire
børn, i alt 164 pladser. Forskellen mellem mulig kapacitet og reel kapacitet
fremkommer, fordi enkelte dagplejere har færre børn end de er normeret til. De
passer primært børn, som er skøbelige, for tidligt fødte eller børn med handicap
og/eller sygdom. Andre årsager til manglende fuld belægning er vakante perioder
grundet skift mellem børnene, indkøringsperioder mv.
Analysen viser, at en kapacitet på 140 pladser kan opnås gennem skarpere
visitering og iagttagelse af forældrenes søgemønstre. På denne baggrund er der i
Virumdistriktet opsagt to dagplejere, hvoraf den ene stod for snarlig pensionering.
Virumområdet er pt. den del af kommunen, som har flest ledige pladser på 0-2 års
området, derfor foretages reduceringen her. Herefter er den samlede mulige
kapacitet på 156 pladser, svarende til 140 reelle pladser.
Økonomiske konsekvenser
Reduktionen i Virumdistriktet svarer til en samlet årlig mindreudgift på 660.000 kr.
Da selve reduktionen på dagplejeområdet pågår det meste af 2013 grundet lange
opsigelsesvarsler, peger forvaltningen på, at det oprindelige sparemål på 360.000
kr. indfris i 2013 og den fulde besparelse på 660.000 kr. opnås fra 2014.
Beslutningskompetence
Børne- og Ungdomsudvalget.
Indstilling
Forvaltningen foreslår, at reducere med 8 dagplejepladser i Virum distrikt med en
netto besparelse på 360.000 kr. i 2013 og 660.000 kr. årligt fra og med 2014.

Børne- og Ungdomsudvalget den 13. juni 2013
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Godkendt.
Trine Nebel Schou (R) var fraværende.
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4.
Lundtofte skoles udbygning
.

Sagsfremstilling
Kommunalbestyrelsen godkendte den 31. oktober 2011 en anlægsbevilling på 4,2
mio. kr. til udbygningen af Lundtofte Skoles indskolingshus.
Det drejer sig om en tilbygning på to fleksible lokaler, som vil give Lundtofte Skole
et fuldt udbygget indskolingshus til 8 klasser, 2 spor fra 0.-3. klasse, inkl. diverse
øvrige lokaler (køkken/alrum, værksted, garderober, depoter, personalerum mv.).
Alle lokaler benyttes af såvel skoledelen som fritidsdelen.
Efter afholdt licitation i oktober 2011 blev arbejdet igangsat og er nu udført og
afsluttet i 2012. Forvaltningen fremlagde anlægsregnskab for det udførte projekt
overfor Økonomiudvalget i april 2013, hvoraf det fremgik, at der var et
mindreforbrug på 0,6 mio. kr., som primært fremkom på grund af få udgifter til
ekstraarbejde. Godt 0,2 mio. kr. af mindreforbruget blev godkendt overført til to
andre projekter med merforbrug, og restbeløbet 409.947 kr. blev tilført
kommunekassen.
I Kommunalbestyrelsens spørgetid den 25. april 2013 blev det fremført af en borger
(og lærer på skolen), at der i forbindelse med en ændring af lokaleanvendelse,
havde været et ønske om at få etableret en køkkenvask i det lokale, der nu bruges til
personalet.
Forvaltningen vurderer, at ønsket er sagligt begrundet, idet der ved udbygningen
blev nedlagt en tilsvarende facilitet, som personalet havde adgang til. Forvaltningen
har derfor indhentet tilbud af 13. maj 2013 (bilag), som udgør 56.450 kr. for
etablering af denne køkkenvask med bl.a. fremføring varmt vand, udgravning og
tilkobling af afløb til kloak, ny bordplade og montering af vask og armatur samt
tilslutning til opvaskemaskine og reparation af linoleumsgulv.
Forvaltningen peger på, at tilbuddet accepteres, og arbejde udføres finansieret af de
409.947 kr. som tilgik kommunekassen.
Økonomiske konsekvenser
Udgiften på 56.450 kr. foreslås finansieret af det mindreforbrug på 409.947 kr.,
som tilgik kommunekassen ved anlægsregnskabet, jf. Kommunalbestyrelsens møde
den 25. april 2013.
Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.
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Indstilling
Forvaltningen foreslår, at der gives bevilling på 56.450 kr. til Lundtofte Skoles drift
til etablering af køkkenvask i personalelokalet i forbindelse med udbygningen,
finansieret af mindreforbruget på 409.947 kr.

Børne- og Ungdomsudvalget den 13. juni 2013
Anbefalet.
Trine Nebel Schou (R) var fraværende.
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5.
Kapacitetsjusteringer på dagtilbudsområdet juni 2013
.

Sagsfremstilling
Børne- og ungdomsudvalget behandlede i april 2013 sagen om "Orientering om
prognose og kapacitet på dagtilbudsområdet april 2013". Sagen skulle følges op i
juni med konkrete forslag til, hvordan forvaltningen ønsker at følge op på de
eksisterende prognoser og oversigten over faktisk indskrevne børn. Denne
opfølgning foreligger hermed.
Kapacitetsanalysen i april tog udgangspunkt i Dynasofts prognoser fra januar 2013.
Siden er der kommet en ny prognose fra Dynasoft, der viser en langsommere
nedgang i pladsbehovet i Virum og et knap så stort pres i Lyngby som først antaget,
jf. "Notat om kapacitet og indskrevne børn i daginstitutioner i LTK og distriktsvis
edrørende denne udvikling" (bilag).
Den nye prognoses afvigelser fra den første i 2013 er størst for Virum distriktet i
2013 og 2014, hvor den viser en langsommere nedgang i behovet af pladser, end
først antaget. Dette betyder, at forvaltningens anbefalinger er langt mere forsigtige
og koncentrerer sig om nednormeringer lidt flere steder, frem for helt at lukke en
hel institution nu og her, da det skønnes, at der kan blive brug for den fleksibilitet,
der er ved at kunne opnormere igen, frem for at skulle starte en hel ny institution
op. Forvaltningen udelukker dog ikke, at der kan blive tale om at lukke mindre
institutioner på sigt.
Forvaltningens tal over faktisk indskrevne viser et væsentligt mindre pres på
pladserne i 2013 end i 2012 og forudsiger en lavere merindskrivning end det har
været kendetegnende de sidste par år på dagtilbudsområdet i Lyngby-Taarbæk
Kommune.
Tabel 1 oversigt over forholdet mellem normering og belægning i 2012 og 2013
Gennemsnitlig normering og belægning og
ventelistebørn
Gennemsnitlig normering vuggestue
Gennemsnitlig belægning vuggestue
Gennemsnitlig belægning vuggestue med
garanti og behovsbørn
Gennemsnitlig normering børnehavepladser

2012
996
1033

2013
1005
990
1015

1761

1837
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Gennemsnitlig belægning børnehavepladser
Gennemsnitlig belægning børnehavepladser
med garanti og behovsbørn

1792

Gennemsnitlig normering enheder
Gennemsnitlig belægning enheder
Gennemsnitlig belægning enheder med garanti
og behovsbørn

3753
3857

1837
1841

Den faktiske belægning af vuggestuepladser er p.t. lavere end normeringen i 2013,
men tages "garantibørn" og "behovsbørn" med i beregningen, ser tallene anderledes
ud. Derfor kan forvaltningen endnu ikke anbefale en generel nednormering af
området, men udelukkende en flytning af pladserne fra ét distrikt til andre.
Forvaltningen foreslår - med begrundelser i "Notat om nednormering af dagtilbud og
begrundelser" (bilag), - at følgende institutioner nednormeres:
Pr. 1. februar 2014, Børnehuset Askevænget nednormeres med 10 vuggestuepladser
Pr. 1. september 2013, Vuggestuen Villa Furesø nednormeres med 3
vuggestuepladser
Pr. 1. september 2013, Vuggestuen I. H. Mundtsvej nednormeres med 3
vuggestuepladser
Pr. 1. september 2013, Børnehuset Pilen, afd. Grøftekanten nednormeres med 4
vuggestuepladser
Pr. 1. januar 2014, Børnehuset Mælkevejen nednormeres med 2 vuggestuepladser
Pr. 1. maj 2014, Skovbakkens Børnehaves busordning flyttes eller afvikles.
Udviklingen mellem behov og kapacitet følges fortsat tæt og forvaltningen afventer
snarest fremlægningen af en ny lokal befolkningsprognose for Kommunen, der bl.a.
medtager de programsatte byggeprojekter ved Kanalvej og DTU’s ønsker om flere
kollegieboliger. Denne nye befolkningsprognose vil højst sandsynligt igen ændre
ved de kapacitetsmæssige forventninger til fremtiden, hvorfor et fornyet skøn og
forslag til eventuelle udvidelser i distrikt Lyngby og Lundtofte forelægges for
udvalget i oktober.
Virum har i dag tomme vuggestuepladser i de eksisterende dagtilbud. Derfor
forudser forvaltningen, at der vil være overskydende børnehavepladser i Virum fra
2014. Lyngby har også p.t. tomme vuggestuepladser, men skulle der - som ventet i
prognoserne - komme mangel på pladser i Lyngby, så er de fysiske rammer fuldt
udnyttet, og det er stort set ikke muligt at opnormere yderligere i dette område,
uden at oprette særlige ordninger som fx en skovgruppe eller en busordning. Derfor
foreslås det at flytte busordningen fra Virum til et af de andre områder, primært
Lyngby, hvor de fysiske rammer er fuldt udnyttet, i stedet for en evt.
pavillonordning, som er omkostningstung at etablere, eller andre
skovgruppelignende ordninger, som ligeledes medfører ekstra medarbejdertimer og
dermed ekstra omkostninger.

3835
3816
3870
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Økonomiske konsekvenser
Nednormeringen i Virum har til hensigt at føre til opnormeringer andre steder i
kommunen med større behov. Der er derfor alene tale om en omfordeling af
normeringen. Men i tilfælde af, at der hverken er behov for de 22 børnehavepladser,
som bussen giver i Virum, Lundtofte eller Lyngby, vil det evt. være muligt at
nedlægge busordningen, da den udgør nogle af kommunens dyreste
børnehavepladser. Det er muligt, at de nye pladser, som vil kunne etableres, ikke
har de samme ekstraudgifter, som annekset i Askevænget kræver. I dette tilfælde vil
de 149.000 kr. årligt udgøre en varig mindreudgift fra maj 2014.
Beslutningskompetence
Børne- og Ungdomsudvalget.
Indstilling
Forvaltningen foreslår, at
1) de beskrevne nednormeringer i Virumdistriktet udføres
2) opnormeringer i Lundtofte og Lyngby fremlægges i forbindelse med
kapacitetsprognose for 3. kvartal 2013.

Børne- og Ungdomsudvalget den 13. juni 2013
Sagen sendes i høring i de berørte daginstitutioner og Center-MED.
Trine Nebel Schou (R) var fraværende.
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6.
Faglige kvalitetsoplysninger i Dagtilbud
.

Sagsfremstilling
I januar 2013 behandlede Børne- og Ungdomsudvalget den første kvalitetsrapport
på dagtilbud. I forbindelse med behandlingen orienterede forvaltningen om nogle af
de mulige redskaber, som enten KL eller andre har udviklet, med henblik på at
udvælge ét eller flere for på sigt at kunne supplere kvalitetsrapporten med
yderligere data.
KL har to værktøjer klar med it-understøttelse til kommunerne:
·
Sprogvurdering af 3-årige, inden skolestart og i børnehaveklassen
(Udgangspunkt for de lovpligtige sprogvurderinger. Sprogvurderingen giver
kvantitative resultater)
·
Temperaturmåling (belysning af temaer i læreplaner. Temperaturmålingen
bruger spørgeskemaer til ledelse, medarbejdere og forældre, giver kvantitative
resultater)
Forvaltningen har på den baggrund undersøgt markedet for et mere
helhedsorienteret værktøj, der både kan bruges i det daglige pædagogiske arbejde,
til refleksion, dokumentation og evaluering, og som vil kunne tilføre
kvalitetsrapporten på dagtilbud kvalitativt indhold på flere niveauer. En
arbejdsgruppe bestående af 5 leder repræsentanter, CUP ledelsen og relevante
medarbejdere har undersøgt og modtaget besøg fra henholdsvis KMD, Rambøll og
Legeteket. Konklusionen er at Rambølls og Legetekets værktøjer er de mest
relevante:
·
KMDs værktøj er under udvikling. Værktøjet udvikles sammen med potentielle
brugere. Indholdet ligner tilsyneladende meget de funktioner som BørneLynet
tilbyder.
·
Rambølls værktøj Hjernen og Hjertet er i brug i flere kommuner. Værktøjet har
to hoveddele: en dokumentations-del der handler om at samle institutionens, eller
kommunens eksisterende oplysninger, fx fra læreplaner,
brugertilfredshedsundersøgelser, tilsyn m.m. og en anden del, hvor det
pædagogiske personale kan udarbejde en børneprofil. Det pædagogiske
måleværktøj er stort set det samme som det ”Læringshjul”, som KL og Århus har
arbejdet med igennem flere år, med en it-understøttelse. Værktøjet har 3 spørgsmål
til hvert barn for hvert læreplanstema i tre faser i barnets liv (ca. 1 år, 3 år og 6 år),
tidspunkter, der er forbundet med dels overgange i barnets liv og udfyldes både af
det pædagogiske personale og af forældrene. Det udfyldte skema danner

Åbent punkt Børne- og Ungdomsudvalget den 13-06-2013, s.16

udgangspunkt for en forældresamtale.
·
Legetekets kompetencehjul er også et værktøj, som bruges i flere kommuner i
dag. Nogle bruger det i sundhedsplejen, andre på børn, der giver anledning til en
mere fokuseret indsats (såkaldte "bekymringsbørn") og andre igen på samtlige børn.
Værktøjet går i dybden med hvert enkelt barns kompetencer i forhold til de enkelte
læreplanstemaer. Der skal beregnes ca. 1 time til at udfylde skemaet pr. barn.
Kompetencehjulet indeholder forklaringer og beskrivelser målrettet forældre og
pædagogisk personale, ligesom det indeholder forslag til aktiviteter som støtter op
om et pædagogisk fokus. Legetekets kompetencehjul er funderet i et
kompetencesyn og kan rumme en høj grad af detaljer, nuancer og kompleksitet i
forhold til det enkelte barn.
På baggrund af markedsundersøgelsen og yderlige oplysninger indhentet fra
Legeteket og Rambøll, peger forvaltningen på, at to forskellige netværk starter et
forsøg med de to værktøjer i 2014, se "Notat om pilotforsøg med værktøjet Hjernen
og Hjertet" (bilag) og "Notat om Legetek kompetencehjul" (bilag). Værktøjet
erstatter de eksisterende overgangspapirer i de dagtilbud, som går ind i dette
arbejde.
Derudover vil kvalitetsrapport for 2012-2013 indeholde oplysninger om
eksisterende initiativer, som fx "BørneLynet" og fælles kompetenceudvikling i
Aktionslæring, og have flere data at trække på, end 2012-rapporten. Dette gælder
bl.a:
·
Resultater af brugertilfredshedsundersøgelsen 2012
·
Data på sprogvurderinger af børnehaveklasser
·
Beskrivelse af ny struktur og indhold i status- og udviklingssamtaler
·
Brug af naturpuljemidler
·
Andet
Forvaltningen vil herudover fortsat bruge eksisterende og nye data til at kvalificere
kvalitetsrapporten på dagtilbudsområdet med både kvalitative og kvantitative
oplysninger, herunder imødekomme BUUs ønske om at rapporten skal indeholde
oplysninger om børns trivsel.
Økonomiske konsekvenser
Et forsøg med Legetekets kompetencehjul for et helt netværk vil betyde udgifter til
licens, undervisning af personalet, samt kompensation for de timer, personalet er
væk. Tilbuddet på licens (65.000 kr.) og undervisning af ét netværk lyder på i alt
178.000 kr.
Tilbuddet fra Rambøll giver mulighed for, at samtlige dagtilbud kan bruge
dokumentationsdelen for 100.000 kr. Udvalgte dagtilbud, fx et netværk, kan
anvende læringshjulet gratis. Forvaltningen vil forestå introduktion og undervisning
af personalet.
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Udgiften til forsøgene finansieres inden for den samlede ramme til dagtilbuddene.
Beslutningskompetence
Børne- og Ungdomsudvalget.
Indstilling
Forvaltningen foreslår, at det tages til efterretning at
1. forsøg med Legetekets kompetencehjul og Rambølls Hjernen og Hjertet sættes i
værk i løbet af 2014
2. værktøjernes børnerapporter erstatter kommunens overgangspapirer
3. at der arbejdes videre med eksisterende og ny data i kvalitetsrapporten
fremadrettet.

Børne- og Ungdomsudvalget den 13. juni 2013
1. Godkendt, idet forsøget evalueres efter en periode. Udvalget orienteres løbende.
2. Godkendt
3. Godkendt.
Trine Nebel Schou (R) var fraværende.
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7.
Retningslinier for forældreinddragelse på dagtilbudsområdet
.

Sagsfremstilling
Forslag til retningslinjer for forældreinddragelse på dagtilbudsområdet blev
behandlet af Børne- og Ungdomsudvalget den 11. april 2013. Forslaget indeholdt
forslag til oprettelse af netværksråd i de kommunale insititutionsnetværk, ændring
af Småbørnsforums mødevirksomhed, ændring af navnet "Småbørnsforum" til
"Småbørnsdialog", samt forslag om oprettelse af "Udvidet Småbørnsdialog".
Forslaget blev sendt i høring i alle bestyrelser og Småbørnsforum den 17. april med
høringsfrist den 13. maj 2013. Forvaltningen har modtaget i alt 12 svar.
Alle svar er yderst positive overfor forslag til ny retningslinjer, kun en
tilbagemelding var kritisk overfor det nye tiltag ”udvidet småbørnsforum”, idet
denne bestyrelse fandt, at det rent tidsmæssigt kunne være svært at håndtere både
det almindelige bestyrelsesarbejde, samt møder i Netværksråd og Småbørnsforum
og så Udvidet småbørnsforum.
Flere svar pegede på, at det ville være hensigtsmæssigt at flytte det årlige valg til
bestyrelserne fra 4. kvartal til 2. kvartal, idet dette ville passe med tidlig SFO start
og gøre bestyrelserne stabile for et år af gangen. Spørgsmålet om valg-tidspunktet
fastlægges i styrelsesvedtægten og ønsket om ændring af valg-tidspunktet vil blive
medtaget, når styrelsesvedtægten revideres senere i 2013.
Desuden blev der i enkelte svar efterlyst en ”årets gang”, således at nye forældre
kan danne sig et billede af ressourceforbruget ved indtrædelse i bestyrelsesarbejdet
lokalt og tværkommunalt. Der blev tillige efterlyst en ”klar kadence for, hvornår
der vil blive efterspurgt høringssvar, så bestyrelsen kan tilrettelægge deres arbejde
efter det. Der bør ikke være høringsprocesser, der kommer på tværs af den
mødestruktur, der ligger.”
En bestyrelse ønskede, at det i reglerne blev præciseret, at ”det som udgangspunkt
stadig er forældrebestyrelsen på den enkelte institution, der har kompetence til at
afgive høringssvar. Høringskompetencen bør kun kunne afgives til netværksrådet i
konkrete sager og kun ved enighed herom mellem forældrebestyrelserne i
netværket.” Forvaltningen kan hertil oplyse, at høringskompetencen efter forslaget
fortsat ligger hos de enkelte forældrebestyrelser, dette er specifikt nævnt i
retningslinierne.
Økonomiske konsekvenser
Opgaven er løst inden for rammen.
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Beslutningskompetence
Børne- og Ungdomsudvalget.
Indstilling
Forvaltningen foreslår, at forslag til nye retningslinjer for forældreinddragelse på
dagtilbudsområdet tages i anvendelse.

Børne- og Ungdomsudvalget den 13. juni 2013
Godkendt.
Trine Nebel Schou (R) var fraværende.
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8.
Central inklusionspulje på skoleområdet - konkret udmøntning
.

Sagsfremstilling
I budget 2013-2016 indgår en ny inklusionspulje på skoleområdet på 2,5 mio. kr.
Denne pulje skal supplere tilbageløbsmidlerne på området. I 2013 er
tilbageløbsmidlerne på i alt 2 mio. kr., og der skal derfor udmøntes i alt 4,5 mio. kr.
Inklusionspuljen udmøntes fra skoleåret 2013-2014.
Børne- og Ungdomsudvalget besluttede den 7. februar 2013 en model (model 2),
hvor 3 mio. kr. udmøntes til flere inklusions- ”hænder” på skolerne. Samtidig
besluttede udvalget at 1,5 mio. kr. udmøntes til styrkelse af konsulentbistand,
efteruddannelses/kompetenceudvikling og central fordeling af støttemidler til
konkrete foranstaltninger. Forvaltningen skulle desuden udarbejde oplæg om
fordeling af ressourcerne til forelæggelse i foråret 2013.
Forvaltningen peger efter drøftelse i Inklusionsudvalget på følgende fordeling af de
1,5 mio. kr.
·
Der afsættes 0,55 mio. kr. til delvis dækning af udgifter i forbindelse med
kompetenceudviklingsforløb om aktionslæring og undervisningsdifferentiering.
Kompetenceudviklingsforløbet bygger videre på skolernes arbejde med SAL og har
til formål at styrke læringen for det enkelte barn og den enkelte klasse.
·
Der afsættes 0,3 mio. kr. til at understøtte kompetenceudviklingsprojektet
omkring aktionslæring og undervisningsdifferentiering på de enkelte skoler.
Pengene skal finansiere timer, hvor lærere og pædagoger kan få praksisvejledning
af de aktionslæringskonsulenter, som uddannes på hver enkelt skole. Skolerne kan
vælge at supplere denne centrale understøttelse yderligere med egne
inklusionsmidler.
·
Der afsættes 0,35 mio. kr. svarende til ca. 1000 timer til øget konsulentbistand,
som tjener til formål at sikre optimal overlevering af børn som udsluses fra
specialtilbud til almentilbud. Timerne fordeles på kommunens specialkonsulenter
og har til formål at støtte lærere, pædagoger og familie i overgangen til
almenområdet.
·
Der afsættes en pulje på 0,3 mio. kr. til initiativer som understøtter arbejdet
med inklusion på kommunens skoler. Puljen kan søges to gange årligt og
administreres af Inklusionsudvalget.
Økonomiske konsekvenser
Opgaverne løses inden for rammen.
Beslutningskompetence

Åbent punkt Børne- og Ungdomsudvalget den 13-06-2013, s.21

Børne- og Ungdomsudvalget.
Indstilling
Forvaltningen foreslår, at udmøntningen iværksættes.

Børne- og Ungdomsudvalget den 13. juni 2013
3 stemmer for (V) og (C)
2 undlader at stemme (A), idet (A) ønsker yderligere informationer.
1 stemmer imod (F), idet (F) finder at 1,5 mio. kr. til centrale konsulenter og
efteruddannelse er for mange penge og at midlerne kunne anvendes bedre gennem
øget ressourcetildeling til skolerne
Indstillingen er dermed godkendt.
(F) begærer sagen i Kommunalbestyrelsen.
Udvalget ønsker et notat om aktionslæringsforløb inden Kommunalbestyrelsens
behandling
Trine Nebel Schou (R) var fraværende.

Åbent punkt Børne- og Ungdomsudvalget den 13-06-2013, s.22

9.
Talentstrategi
.

Sagsfremstilling
Børne- og Ungdomsudvalget har i januar 2013 anmodet om at få en status på
arbejdet med talentudvikling i Lyngby-Taarbæk Kommune.
Talentudviklingen er en vigtig del af den samlede skoleudviklingsstrategi, og der er
allerede iværksat en række indsatser på skoleområdet.
Task Force for Fremtidens Dagtilbud peger tillige på en reflekteret og tilrettelagt
pædagogisk praksis med fokus på læring for alle børn.
En evt. kommende folkeskolereform vil desuden have afgørende indflydelse på den
pædagogiske praksis, hvor udviklingen af talentarbejdet naturligt skal tænkes ind.
I "Status på talentarbejde i Lyngby-Taarbæk Kommune" (bilag) orienteres om de
nuværende indsatser og der skitseres mulige indsatser for at styrke talentarbejdet
yderligere, herunder:





at der afholdes kurser i Læringshusets regi om børn og elever med særlige
forudsætninger
at alle faglige netværk på skoleområdet har temaet talentfulde elever og
undervisningsdifferentiering på som fælles tema
at Kommunen netop har tilmeldt sig et netværkssamarbejde med Sorø Science
Center
at det foreslås, at indsamle og dele yderligere viden på skoleområdet samt
udmønte dette ved en arbejdsgruppe på dagtilbudsområdet og som en del af
arbejdet med kvalitetsrapporterne.

Økonomiske konsekvenser
Opgaverne løses inden for rammen.
Beslutningskompetence
Børne- og Ungdomsudvalget.
Indstilling
Forvaltningen foreslår, at orienteringen om det nuværende arbejde med at
understøtte talentudviklingen i kommunen tages til efterretning.

Børne- og Ungdomsudvalget den 13. juni 2013
Taget til efterretning, idet der inviteres fagpersoner til en mundtlig orientering om
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indsatsen på et udvalgsmøde i løbet af efteråret 2013.
Trine Nebel Schou (R) var fraværende.
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10.
Meddelelser til udvalget - Juni 2013
.

1. Generationernes dag 2013
Den 1. oktober 2012 afholdt Frivillighedscentret i samarbejde med områdecentre,
skoler og dagtilbud "Generationernes dag". Det blev en dag med med masser af
aktiviteter på tværs af kommunens sektorer: fx fælles idrætdag mellem en
daginstitution og områdecenter, fælles sang og besøg af skoleelever på et
områdecenter, bedsteforældre med i skole, fælles mobiltelefonarrangement og
foredag.
I forlængelse af succesen fra 2012 er det aftalt med Frivillighedscentret i
forbindelse med den vedtagne årsplan, at opgaven med at planlægge
"Generationernes dag" i 2013 er forankret hos dem. På grund af lederskifte i
Frivillighedscentret er tidsplanen for planlægningen dog rykket til efter 1. juni
2013, hvor den nye leder tiltræder. Repræsentanter fra forvaltningen vil indgå i
planlægning af dagen.

Børne- og Ungdomsudvalget den 13. juni 2013
Taget til efterretning. Der planlægges et ekstraordinært møde den 27. juni 2013 kl.
15-16, hvor tilbagemelding vedrørende erstatning af tabt undervisning i forbindelse
med lock-outen behandles.

Trine Nebel Schou (R) var fraværende.
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11.
Anmodning fra (C) om optagelse af sag på dagsordenen om temamøde
.

Mette Schmidt Olsen ( C ) har via e-mail af 6. juni 2013 anmodet om optagelse af
sag på dagsordenen jf. følgende ordlyd:
"Konservative ønsker en drøftelse i Børne- og Ungdomsudvalget om muligheden
for at afholde et temamøde med fokus på området 'udsatte børn og unge', hvor der
inviteres bredt blandt frontpersonalet.
Formålet er at give udvalgets medlemmer mulighed for at høre frontpersonalets
gode såvel som dårlige oplevelser bl.a. i forbindelse med underretninger om børn i
mistrivsel, samt høre deres bud på hvordan området kan styrkes."

Børne- og Ungdomsudvalget den 13. juni 2013
Der inviteres fagpersoner til et udvalgsmøde til at beskrive systemet for
indberetninger samt oplevelser af at indberette.
Trine Nebel Schou (R) var fraværende.

