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1
Status implementering af sundhedsstrategi - BUU
.

Sagsfremstilling
Kommunalbestyrelsen godkendte i maj 2012 sundhedsstrategien. Strategien
fastlægger de styrende målsætninger og intentioner i kommunens
sundhedsindsatser. Desuden blev der efter drøftelser i alle fagudvalg udvalgt 10
konkrete målsætninger og indsatser, der i første omgang prioriteres at arbejde med.
De 10 målsætninger vedrører primært børne- og ungeområdet.
Hermed forelægges status for arbejdet med at implementere sundhedsstrategien og
de 10 prioriterede indsatser.
Sundhedsstrategiens overordnede vision er, at ”Lyngby-Taarbæk Kommunes
sundhedsindsats skal styrke borgernes evne og muligheder for at træffe sunde
valg, således at den enkelte borger lever et længere og bedre liv med mindre
sygdom og højere livskvalitet. ”
Til at opnå dette hviler sundhedsstrategien på fire grundprincipper:
1. individets behov og ressourcer i centrum
2. inddragelse af relevante aktører
3. viden og læring
4. økonomiske rammer og effektivitet.
Nationalt ses der pt. udviklinger på sundhedsområdet, hvor kommunerne i langt
højere grad får mere bundne opgaver og mere klare retningslinjer og anbefalinger
for, hvilke sundhedsindsatser, der bør prioriteres. Eksempelvis Sundhedsstyrelsens
forebyggelsespakker, der evidensbaseret kommer med klare anbefalinger for, hvilke
indsatser kommunerne bør prioritere. Disse retningslinjer vil være definerende for
udviklingen af sundhedsområdet i kommunen, men og vurderes generelt set at være
i tråd med visionen og de fire grundprincipper i sundhedsstrategien.
I forhold til de 10 indsatser kan det konstateres, at der er sket indsatser og
udviklinger indenfor alle indsatserne. Bredt set er der i organisationen en
bevidsthed omkring at have et sundhedsfokus såvel centralt som decentralt. "Status
for implementering af Lyngby-Taarbæk Kommunes Sundhedsstrategi" (bilag) illustrerer
desuden, at behovet for at styrke indsatsen ofte er i sammenhængen og
koordinationen af de mange forskellige udviklinger og perspektiver, der er arbejdes
med bredt set.
I det videre arbejde kan og bør Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker aktiveres
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yderligere. Forebyggelsespakkerne er Sundhedsstyrelsens vurdering af, hvilke
indsatser der vil give de største sundhedsmæssige effekter. Perspektiverne herfor
fremgår ligeledes af statusnotatet.
Udviklings- og Strategiudvalget behandlede status i april 2013, og besluttede at
videresende status til de relevante fagudvalg.
Økonomiske konsekvenser
Opgaven løses inden for de eksisterende rammer.
Beslutningskompetence
Børne- og Ungdomsudvalget.
Indstilling
Forvaltningen foreslår, at status for implementering af sundhedsstrategien drøftes.

Børne- og Ungdomsudvalget den 16. maj 2013
Drøftet, idet der ønskes en status igen i foråret 2014.
Bodil Kornbek (S) var fraværende
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2
1. anslået regnskab 2013 - Børne- og Ungdomsudvalgets område
.

Sagsfremstilling
Økonomiudvalget tog den 18. april 2013 en samlet oversigt vedr. 1. anslået
regnskab 2013 til efterretning, idet udvalget dog besluttede at lade rationalet fra
hensigtserklæringerne i Budgetaftalen 2013-16 indgå i finansieringen af
merudgifterne på driftsvirksomheden, jf. notat af 22. marts 2013 om status på
budgetaftalen 2013-16.
For Børne- og Ungdomsudvalgets område drejer det sig om hensigtserklæringen
vedr. "mere effektiv kapacitetsudnyttelse på dagplejeområdet".
Økonomiudvalget besluttede herudover at oversende redegørelsen til de enkelte
fagudvalg til videre behandling. Resultatet af fagudvalgenes behandling oversendes
til behandling i Økonomiudvalget den 23. maj 2013 og til Kommunalbestyrelsen
den 30. maj 2013.
Der er i 1. anslået Regnskab 2013 nærmere redegjort for de enkelte afvigelser i
forhold til korrigeret Budget 2013, jf. notat af 9. april 2013: "1. anslået regnskab
2013, pr. 31.3.2013", udsendt med dagsordenen til Kommunalbestyrelsesmødet den
25. april 2013.
På Børne- og Ungdomsudvalgets område viser budgetopfølgningen for
driftsvirksomheden følgende resultat:
Tabel 1:
1.000 kr. netto

Budget
2013

Korrigeret
budget *

Anslået
regnskab

Uddannelse og Pædagogik - Skoler
482.670
485.189
Uddannelse og Pædagogik - Børn
266.708
274.152
Udsatte børn
86.468
85.199
Børne- og Ungdomsudvalget i alt
835.846
844.540
- = mindreudgift/merindtægt
+ = merudgift/mindreindtægt
* Budget 2013 inkl. tillægsbevillinger siden budgetvedtagelsen i oktober

485.826
274.152
81.099
841.077

Afvigelse i
Afvigelse i
forhold til
forhold til
korr. budget opr. budget
637
3.156
0
7.444
-4.100
-5.369
-3.463
5.231

2012 til og med marts 2013.

Der skønnes et samlet mindreforbrug på Børne- og Ungdomsudvalgets område på
3,5 mio. kr. Nettoafvigelsen kan opdeles i flg. kategorier:
1.000 kr.
Aktivitetsområde Uddannelse og Pædagogik - Skoler
Kapacitetstilpasning - Skoler
Kapacitetstilpasning - SFO
Kapacitetstilpasning - Privatskoler
Kapacitetstilpasning - Privat SFO

0
287
-796
-176
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Kapacitetstilpasning - Efterskoler
Kapacitetstilpasning - Produktionsskoler
Kapacitetstilpasning - UU-Nord

1.138
121
63

Aktivitetsområde Udsatte børn
Særlige klubtilbud
Plejefamilier og opholdssteder
Rådgivning og rådgivningsinstitutioner
Kontantydelser

-1.000
-1.500
-600
-1.000

I alt

-3.463

Kapacitetstilpasninger på aktivitetsområde Uddannelse og Pædagogik - Skoler
Der indarbejdes en kapacitetstilpasning på området "Uddannelse og Pædagogik skoler" på i alt 0,6 mio. kr. Tilpasningen skal ses i lyset af dels udviklingen i det
samlede børnetal, dels ændringer i søgningen til særligt privatskoler og privat SFO
samt efterskoler.
Det bemærkes, at skoleområdet allerede er tilført ressourcer til dannelsen af fire
ekstra børnehaveklasser pr. 1. august 2013, jf. Kommunalbestyrelsens beslutning
hhv. den 19. marts 2013 og den 25. april 2013.
Udsatte børn
Driftsrammen for aktivitetsområdet "Udsatte børn" blev i 2012 reduceret med i alt
10,0 mio. kr. I den forbindelse blev rammen for 2013 og frem nedskrevet med 2,5
mio. kr. årligt. Prognosen for området er udarbejdet med udgangspunkt i regnskabet
for 2012 og de aktuelt disponerede sager. Med den seneste prognose ser det ud til,
at sammensætningen af aktivitets- og udgiftsniveauet opgjort ultimo 2012 fortsætter
i 2013. På denne baggrund forventes et samlet mindreforbrug på 4,1 mio. kr.
Den lovpligtige kvartalsrapport på det specialiserede område for første kvartal 2013
er optrykt i notatet af 9. april 2013 om 1. anslået regnskab 2013 og er indberettet til
Økonomi- og Indenrigsministeriet.
Tallene i indberetningen er identisk med skønnet for 1. anslået regnskab 2013. Det
bemærkes, at ministeriets afgrænsning af det specialiserede socialområde afviger
fra kommunens afgrænsning af aktivitetsområder.
Efter ønske fra økonomiudvalget den 18. april 2013 arbejder forvaltningen videre
med at udvikle rapporten.
Økonomiske konsekvenser
Fremgår af sagen.
Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.
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Indstilling
Forvaltningen foreslår,
1. at redegørelsen vedrørende 1. anslået regnskab 2013 drøftes
2. at de bevillingsmæssige ændringer jf. tabel 1 og 2 anbefales
3. at det specialiserede socialområde drøftes med udgangspunkt i det udarbejdede
materiale.

Børne- og Ungdomsudvalget den 16. maj 2013
1. Drøftet.
2. Anbefalet. (F) tager forbehold for så vidt angår aktivitetsområdet udsatte børn.
3. Drøftet, idet der ønskes en sag, der uddyber faldet i aktivitetsniveauet på det
specialiserede socialområde, inkl. information om sagsbehandlingstider på området.
Bodil Kornbek (S) var fraværende
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3
Ledelsesinformation det specialiserede børnesocialområde ultimo 2012
.

Sagsfremstilling
Børne- og ungdomsudvalget besluttede i maj 2012, at udvalget skal have
kvartalsvis ledelsesinformation om det specialiserede børnesocialområde.
Denne afrapportering vedrører 1. kvartal af 2013. Hvor det har været muligt, er der
sket en sammenligning med 2012.
Afrapporteringen er struktureret på følgende måde:
1.
Antal underretninger
2.
Antal igangværende børnefaglige undersøgelser/§ 50 undersøgelser, der er
under udarbejdelse
3.
Antal sager og sagsnorm pr. medarbejder
4.
Antal klagesager i Det Sociale Nævn
5.
Ledelsestilsyn med anbragte børn.
Hovedtendenserne er, at der er en stigning af antallet af underretninger og skolerne
er den instans, der har flest underretninger.
Økonomiske konsekvenser
Opgaven er løst inden for rammen.
Beslutningskompetence
Børne- og Ungdomsudvalget.
Indstilling
Forvaltningen foreslår, at orienteringen tages til efterretning.

Børne- og Ungdomsudvalget den 16. maj 2013
Udsat, idet sagen drøftes i sammenhæng med notat om aktivitetsområdet udsatte
børn, jf. sag nr. 2.
Bodil Kornbek (S) var fraværende.
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4
Digital strategi for 0 - 18 års området
.

Sagsfremstilling
Forslaget til digital strategi for 0 - 18 års området (bilag) tager afsæt i den
sammenhængende børne- og ungepolitik og de øvrige strategier på børne- og
ungeområdet:




Skoleudviklingsstrategien
Inklusionsstrategien
Læsestrategien

Samtidig skal den digitale strategi være i tråd med det allerede igangsatte
samarbejde med Gentofte, Gladsaxe og Rudersdal kommuner, det såkaldte
4-kommune samarbejde jf. notat herom (bilag), og være med til at sætte en ramme
om en eventuel kommende skolereform.
Strategien beskriver hovedretningen for den digitale anvendelse på 0 - 18 års
området, men ikke den konkrete vej og de konkrete initiativer. Centralt for
strategien er, at den skal medvirke til følgende:






At øge og understøtte udviklingen af børn og unges læringspotentiale - i
dagtilbud, skoler og klubber
At understøtte inklusionsindsatsen
At sikre udviklingen af digitale kompetencer hos børn og unge
At understøtte mulighederne for nye organiseringer og arbejdsgange
At sikre en styrket digital kommunikation mellem institution, skole og hjem.

Strategien følges op af detaljerede handleplaner på de tre områder:
1. Dagtilbud og indsatser, der starter i dagtilbud
2. Skole og SFO
3. Fritids- og ungdomsklubber - organiseret under Klub Lyngby.
Handleplanerne koordineres med hinanden og skal beskrive og prioritere de
indsatser, som er nødvendige for at strategien kan gennemføres. Handleplanerne vil
adressere opgaver til både ledelses- og personaleniveau. Følgende punkter vil indgå
i handleplanerne:




Udmøntning af strategiens mål i forhold til elevernes læring og inklusion
Klare og konkrete mål for den digitale dannelse hos børnene
Digitalisering af kommunikation med forældre og samarbejdspartnere
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Inklusion og overgange mellem institutionerne
Digital understøttelse af arbejdsgange
Kompetenceniveau og kompetenceudvikling i medarbejdergruppen
Infrastruktur, udstyr mv.

Handleplansarbejdet foreslås igangsat umiddelbart efter strategiens vedtagelse og
forventes færdiggjort i relation til implementeringen af en eventuel kommende
skolereform og samtidig implementering af skoleudviklingsstrategien.
Strategien kommunikeres via hjemmesiden, forældreintra og med brev til skolerne.
Økonomiske konsekvenser
Opgaven løses inden for de allerede afsatte rammer.
Beslutningskompetence
Børne- og Ungdomsudvalget.
Indstilling
Forvaltningen foreslår, at
1. forslaget sendes til høring i Center for Uddannelse og Pædagogiks Center-MED
og i Småbørnsrådet, skolebestyrelserne, Ungdomsskolebestyrelsen og Klub
Lyngbys bestyrelse
2. handleplansarbejdet igangsættes i forbindelse med implementering af
skoleudviklingsstrategien og en eventuel skolereform
3. orienteringen om det igangsatte samarbejde i 4-kommune regi tages til
efterretning.

Børne- og Ungdomsudvalget den 16. maj 2013
1. Godkendt
2. Godkendt. Der spørges til, om DTU via Vidensbysamarbejdet kan bidrage med
et studenterprojekt vedrørende grøn energi i forbindelse med opladning af it-udstyr
på skolerne.
3. Taget til efterretning.
Bodil Kornbek (S) var fraværende.
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5
Tilpasning af indsatsen vedrørende tosprogede børn i dagtilbud
.

Sagsfremstilling
Børne- og Ungdomsudvalget godkendte evaluering af organiseringen af
tosprogsindsatsen på dagtilbudsområdet den 23. august 2012. På den baggrund bad
udvalget forvaltningen om at udarbejde et oplæg med beskrivelse af forskellige
modeller, der belyser både pædagogiske, sproglige og organisatoriske fordele og
ulemper.
Anbefalingerne fra evalueringen var blandt andet:
·
At der i højere grad arbejdes med, at ressourcerne følger barnet, jf.
inklusionsstrategien, således at tosprogspædagogerne i fremtiden i højere grad
arbejder ude i børnenes hverdag/dagtilbud. I den forbindelse skal der ses på
sprogskolens placering og indsats i forhold til tilbuddene
·
At alle børn og forældre har samme mulighed for at få et godt og fagligt
velfunderet tilbud, dvs. at der udarbejdes klare tildelingskriterier forfordelingen af
ressourcerne til indsatsen over for de tosprogede småbørn med behov
·
At der fremadrettet arbejdes systematisk med metoder, der løbende kan vise
børnenes udbytte af indsatserne.
I forlængelse heraf blev der i januar 2013 nedsat en arbejdsgruppe med
repræsentanter fra tosprogs-teamet, herunder fra sprogskolen på
Fuglsanggårdsskolen, dagtilbudsledere, kommunens sprogvejleder, personale fra
indskolingen på en folkeskole og kommunens tosprogskonsulent.
Målet for arbejdsgruppen har været at skabe nogle organisatoriske modeller, der
bidrager til at sikre et godt børneliv for de tosprogede børn og sikre, at de har de
sproglige forudsætninger for at kunne starte i børnehaveklasse. Alle børn skal,
uafhængigt af hvilket dagtilbud de er indskrevet i, modtage en kvalificeret indsats.
Følgende tre modeller er baseret på den nuværende indsats og har fokus på en
inkluderende indsats i overensstemmelse med inklusionsstrategien. Modellerne er
fleksible, således at ressourcerne følger barnet og udnyttes optimalt. Der tages i
indsatsen udgangspunkt i barnets handleplan, herunder sprogvurdering. Der tænkes
også i at arbejde i de etablerede netværk. Der vil ske en styrkelse af indsatsen ved at
personalet kompetenceudvikles i de dagtilbud, hvor de tosprogede børn er
indskrevet. Tosprogs-teamet vil yde en konsultativ indsats.
Fælles for de tre modeller er, at
·
de tosprogede børns sproglige udvikling er et anliggende for hele dagtilbuddet,
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·
tosprogs-pædagogen er fast tilknyttet en række dagtilbud,
·
det forventes, at færre børn skal køres i bus ift. den nuværende organisering,
·
der skal indrettes ”tosprogs-grupperum” med materialedepot til
sprogstimulering, og
·
tosprogspædagogerne skal besøge flere dagtilbud.
Forskellene i modellerne handler om, fra hvilken alder, børnene skal køres i bus til
kortvarige ophold i en ”tosprogs-gruppe”, samtidig med at der følges op af en
indsats i dagtilbuddene. For børn, der går i dagtilbud med meget få tosprogede
børn, kan dette beskrives ved følgende tre modeller:
1) I model 1 køres tosprogede børn med behov fra 3-årsalderen til kortvarige
kursusforløb i en særlig ”tosprogs-gruppe”.
2) I model 2 køres tosprogede børn med behov fra 3-årsalderen kun i særlige
tilfælde til kortvarige kursusforløb i en særlig ”tosprogs-gruppe".
3) I model 3 køres tosprogede børn med behov fra året før skolestart (cirka 5 år)
kun i særlige tilfælde til kortvarige kursusforløb i en ”tosprogs-gruppe”.
Forvaltningen vurderer, at model 3 har mange pædagogiske, sproglige og
organisatoriske fordele. I modellen tilbringer barnet det meste af sin tid i dagtilbud,
og indsatsen finder primært sted i barnets vante sproglige omgivelser. I begrænset
omfang køres børn med behov til kortvarige ophold i en ”tosprogs-gruppe” i en
anden institution. Det, at børnene bringes væk fra deres vante dagtilbud, bruger tid i
transport og ventetid på busser med mere, blev vurderet som en stor udfordring for
dagtilbud og børn ved evalueringen i 2012. Derfor bliver børn i model 3 først året
før skolestart (når børnene er cirka 5 år) tilbudt en” tosprogs-gruppe”, hvor
indsatsen følges op i dagtilbuddene. Ved begrænset buskørsel vil udgift til
buskørsel følgelig formindskes.
Forvaltningen peger på, at sprogskolen som følge af alle tre modeller nedlægges, og
i stedet oprettes i alle modeller ét eller flere ”tosprogs-grupperum” placeret i
dagtilbud. De bruges til sprogstimuleringsarbejde med børn fra det pågældende
dagtilbud og de børn, som transporteres til dagtilbuddet. Sprogstimuleringen kan i
et inkluderende perspektiv også finde sted på stuerne. Grupperummene oprettes
inden for dagtilbuddenes nuværende kapacitet. Ved placering af disse vil de
sikkerhedsmæssige aspekter blive vurderet.
Der vil fremadrettet blive arbejdet med at benytte evalueringsmetoder med fokus på
børnenes udbytte af indsatsen, herunder, hvordan dels den obligatoriske
sprogvurdering i starten af børnehaveklassen, dels kommunens læseprøver i
indskolingen kan benyttes.
Sagen drøftes med MED-udvalget den 14. maj 2013.
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Økonomiske konsekvenser
Omorganiseringen er som udgangspunkt udgiftsneutral, idet den forventede
mindreudgift til buskørsel (mindst ved model 1, størst ved model 3) på ca. 40.000
kr. årligt (ved model 3) ønskes anvendt til finansiering af yderligere
sprogstimuleringsmaterialer m.m., ligesom der vil blive behov for ved en ændret
organisering.
Beslutningskompetence
Børne- og Ungdomsudvalget.
Indstilling:
Forvaltningen foreslår, at
1. model 3 tages i anvendelse,
2. sagen sendes til høring i Småbørnsforum.

Børne- og Ungdomsudvalget den 16. maj 2013
Sagen sendes i høring med alle tre modeller. Der forelægges et notat om
overvejelserne bag de tre modeller sammen med høringssvarene.
(F) stemte imod, idet (F) finder at evalueringen af indsatsen er mangelfuld, og
dermed ikke udgør et tilstrækkeligt beslutningsgrundlag.
Bodil Kornbek (S) var fraværende.
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6
Afholdelse af valg til Ungerådet
.

Sagsfremstilling
Ungerådet i Lyngby-Taarbæk Kommune anmoder om at få ændret valgdagen for
Ungerådet. Den nuværende valgdag ligger i henhold til vedtægterne i januar måned
hvert år. Ungerådet ønsker i stedet at valgdagen skal ligge i september måned hvert
år.
Ungerådet vurderer, at det har mistet medlemmer, fordi valgperioden følger
kalenderåret og ikke skoleåret. Der er f.eks. unge, som vælger at tage et år på
efterskole og derfor må udtræde af ungerådet for tidligt. Derudover har man i
september en bedre mulighed for at lære den nye arbejdsbyrde at kende, når man
skifter fra folkeskole til ungdomsuddannelse.
Hvis det besluttes at følge Ungerådets anmodning, skal vedtægterne for Ungerådet,
§ 2, stk. 2,4 ændres, således at der står "september" i stedet for "januar". Ændringen
foreslås at gælde fra 1. august 2013. Sagen forelægges også Kultur- og
Fritidsudvalget.
Økonomiske konsekvenser
Opgaven løses inden for rammen.
Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.
Indstilling
Forvaltningen foreslår, at § 2, stk. 2,4 i vedtægterne for Ungerådet ændres pr. 1.
august 2013, så der står "september" i stedet for "januar".

Børne- og Ungdomsudvalget den 16. maj 2013
Anbefalet.
Bodil Kornbek (S) var fraværende.
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7
Anmodning fra Venstre og Socialdemokratiet om optagelse af sag på
dagsordenen om omsorgssvigt og overgreb mod børn
.

Birgitte Hannibal (V) og Lone Schou-Hansen (A) har via e-mail modtaget den 8.
februar 2013 anmodet om optagelse af sag på såvel Kultur- og Fritidsudvalgets
samt Børne- og Ungdomsudvalgets dagsorden om omsorgssvigt og overgreb mod
børn. Sagen har været behandlet i Kultur- og Fritidsudvalget den 7. marts 2013 med
anmodning om oversendelse til Børne- og Ungdomsudvalget, jf. protokol.
Anmodningen har følgende ordlyd:
"Over hele Danmark sker der hver dag omsorgssvigt og overgreb mod børn. Også
i Lyngby-Taarbæk.
Socialdemokraterne og Venstre ønsker en drøftelse af, hvad kommunen gør - og
om vi gør nok - for at hjælpe de børn, der har det svært. Nye typer af børn med
problemer dukker også op - børn, hvis forældre tjener godt, men har så travlt, at
børnene ikke får den nødvendige omsorg derhjemme. Hvordan håndterer vi denne
type børn?
Skal vi undervise børnene i deres rettigheder og handlemuligheder, hvis de
oplever problemer i hjemmet? Gør de noget i andre kommuner, som vi kan lære
noget af?I udlandet har de haft gode erfaringer med undervisning af børn og Red
Barnet har også set på mulighederne herfor.
Er vores pædagoger og lærere klædt på til at se om et barn er omsorgssvigtet?
Kender de tegnene og kan de se igennem det pæne tøj og de pæne forældre, som et
barn, der mistrives, måske har.
Griber vi tidligt nok ind?
Helt specifikt i forhold til KFU vil vi gerne drøfte hvordan vi i fritidsklubber og
ungdomsklubber, samt foreningslivet kan arbejde med forebyggelse - og hvordan
vi ruster klubpædagoger og frivillige til den opgave.
For Venstre og Socialdemokraterne er det afgørende, at Lyngby-Taarbæk drager
omsorg for de udsatte børn, ligemeget hvor de findes, og at vi hele tiden holder
fokus på og forbedrer vores ageren over for udsatte børn. Det skal denne sag
bidrage til."

Kultur- og Fritidsudvalget den 7. marts 2013
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Drøftet, idet sagen oversendes til behandling på Børne- og Ungdomsudvalgets
møde i maj 2013.
I den mellemliggende periode arrangeres et møde med repræsentanter fra
klubberne.
Udvalget foreslår, at det inviteres til deltagelse i behandling af sagen på Børne- og
Ungdomsudvalgets møde.
Henrik Brade Johansen (B) var fraværende.

Børne- og Ungdomsudvalget den 16. maj 2013
Drøftet. Udvalget afventer besøg i Forebyggelsescenteret i fællesskab med Kulturog Fritidsudvalget. Derefter drøftes sagen igen.
Bodil Kornbek (S) var fraværende
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8
Anmodning om sag optaget på dagsordenen om forældrekurser
.

Trine Nebel Schou (R) har via e-mail modtaget den 17. april 2013 anmodet om
optagelse af sag på dagsordenen med følgende ordlyd:
"Radikale Venstre ønsker en sag på det kommende møde i BUU, der tager
udgangspunkt i essensen af denne artikel fra Jyllandsposten.
http://jyllands-posten.dk/indland/ECE5337965/mor-og-far-pa-foraeldrekursus/
(bilag).
Radikale Venstre foreslår at forvaltningen belyser baggrunden, økonomi og
mulighed for indførelse i Lyngby-Taarbæk Kommune."
Spørgsmål og svar vedrørende emnet offentliggjort på PolitikerWEB er vedlagt
sagen (bilag).

Børne- og Ungdomsudvalget den 16. maj 2013
Forvaltningen fremlægger et oplæg med forskellige modeller for afholdelse af
"forældrekurser" inden for rammen, samt overblik over eksisterende initiativer. Der
rettes herudover henvendelse til Statsforvaltningen vedrørende evt. afholdelse af
"skilsmissekurser" i Statsforvaltningens regi.
Bodil Kornbek (S) var fraværende
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9
Meddelelser til udvalget - Maj 2013
.

1. Orientering om Ungerådets budget og foreløbige regnskab
Kultur- og Fritidsudvalget anmodede i april 2013 om en orientering om Ungerådets
budget og foreløbige regnskab.
Orienteringen gives også til Børne- og Ungdomsudvalget, da Ungerådet også
vedrører dette udvalgs område.
Der henvises til de vedlagte oversigter for 2012 og 2013 (bilag).

2. Sikring af skoleveje - disponering af fremrykkede anlægsmidler
Sagen forelægges til beslutning i Teknik- og Miljøudvalget i maj 2013 (bilag)

3. Hensigtserklæring: Kapacitetstilpasning på dagplejeområdet forelægges i
juni
Årsagen er, at forvaltningen har haft brug for at drøfte intentionerne bag det
oprindelige BØ8 forslag igennem med dagplejen samt vurdere tiltaget i
sammenhæng med den øvrige kapacitet / efterspørgsel på dagtilbudsområdet.
Disse drøftelser har nu den konsekvens, at der er indledt opsigelse af tre dagplejere
med begrundelse i faldende børnetal (i Virum og Lundtofte distrikt).
Faldende børnetal er faktuel i Virum Distriktet, men i Lundtofte er der snarere tale
om faldende søgning til dagplejen.
Lige nu pågår indsigelsesperioden frem til den 13. maj, hvorfor det er
hensigtsmæssigt at vente med at drøfte sagen.

4. Anmodning fra Kommunalbestyrelsen den 25. april vedrørende orientering
om Lundtofte Skole forelægges i juni

5. Børne- og Ungdomsudvalgets møde i august afholdes på
Forebyggelsescenteret

Børne- og Ungdomsudvalget den 16. maj 2013
Taget til efterretning.
Bodil Kornbek (S) var fraværende.
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10.
Anmodning om optagelse af sag om anvendelse af sparede lønkroner som følge
af konflikten med lærerne
.

Trine Nebel Schou har i e-mail af 5. april 2013 anmodet om optagelse af sag på
dagsordenen om med følgende ordlyd:
"Sag til BUU: Sparede lønkroner skal tilbage til eleverne
Radikale Venstre ønsker at sikre, at de sparede lønkroner fra konflikten mellem KL
og Danmarks Lærerforening tilgår vores elever.
Hvad der er sparet må således i denne sag IKKE være tjent. Alle midler bør
bruges til mere undervisning, aktiviteter eller andet relevant for eleverne, der ville
have haft glæde af lønkronerne, hvis der ingen konflikt havde været. Radikale
Venstre håber at et samlet Børne- og Ungdomsudvalg kan bakke op om denne
beslutning, der i bekræftende fald skal godkendes af økonomiudvalget.
Radikale Venstre ønsker oplæg fra forvaltningen om, hvordan en sådan
tilbageførsel ville kunne anvendes i praksis."

Børne- og Ungdomsudvalget den 16. maj 2013
Udvalget anbefaler, at økonomiudvalget træffer beslutning om at tilvejebringe
hjemmel til at de sparede lønmidler som følge af lock-outen forbliver på
skoleområdet, herunder vurderer, hvorvidt der i dette tilfælde vil være behov for en
dispensation for overførselsreglerne.
(F) foreslår, at eleverne fra og med det kommende skoleår fuldt ud kompenseres for
de resterende undervisningstimer, der gik tabt under lock-outen, idet F finder det
helt uacceptabelt at eleverne i Lyngby-Taarbæk skal miste timer pga.
lærerkonflikten. Spørgsmålet om eventuelle merudgifter oversendes til
budgetforhandlingerne.
For stemte 1 (F)
Imod stemte 4 (B, A, V)
Undlod at stemme (C)
(B) foreslår, at eleverne kompenseres for den læring, der gik tabt under lock-outen.
Skolebestyrelserne anmodes om at give en tilbagemelding om, hvordan dette
foreslås gjort på den enkelte skole.
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For stemte (B, V, A)
Imod stemte (F)
Undlod at stemme (C)
(F) begærer sagen i Kommunalbestyrelsen.
Bodil Kornbek (S) var fraværende.

