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1.
Pulje til dagtilbud A - ansættelse af naturpædagog
.

Sagsfremstilling
Der er i budgetaftalen 2013 – 2016 afsat 0,25 mio. kr. i 2013 stigende til 0,5 mio.
kr. årligt i 2014-16 til ansættelse af en naturpædagog til deling mellem netværkene.
Puljen etableres via et ”finansieringskryds”, hvor der forventes ekstra
synergieffekter som følge af netværksledelsen på dagtilbuddene (f.eks. bedre
udnyttelse af materialer, administrativ koordinering, tilkaldevikarer m.v.).
Opnåelsen af de nødvendige synergieffekter (herunder de nævnte muligheder)
bliver planlagt sammen med koordinatorerne for netværkene.
Udmøntningen af midlerne og den konkrete organisering har været drøftet med de
naturansvarlige i netværkene, som har vurderet, hvordan det bedst giver mening for
de enkelte dagtilbud at ansætte en naturpædagog.
De naturansvarlige anbefaler en ansættelse ved Rådvad Naturskole idet der her ville
være et fagligt fællesskab. Naturvejlederne anbefaler desuden at naturvejlederen
arbejder med de enkelte institutioner både på naturskolerne (Rådvad, Birkerød og
Taarbæk), Det lyserøde Hus, Naturklubben Oasen og i de enkelte institutioners
lokalområde.
Naturskolen er meget interesseret i ideen og vil efter en politisk vurdering lægge det
frem i Naturskolens bestyrelse. I øjeblikket har et netværk i Lyngby købt en ydelse
af Naturskolen, hvor der arbejdes i institutionernes lokalområde.
Økonomiske konsekvenser
Udgiften ligger inden for det i budgetaftalen afsatte beløb til naturpædagog.
Beslutningskompetence
Børne- og ungdomsudvalget.
Indstilling
Forvaltningen foreslår at ansættelse af naturpædagogen forankres på Naturskolen
som beskrevet.

Børne- og ungdomsudvalget den 17. januar 2013:
Godkendt.
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2.
Pulje til dagtilbud B - styrkelse af inklusionsindsatsen
.

Sagsfremstilling
Der er i budgetaftalen 2012-2016 afsat yderligere 1 mio. kr. pr. år til en pulje med
det formål at styrke inklusionsindsatsen på dagtilbudsområdet i forhold til dagtilbud
med særlige sociale og integrationsmæssige opgaver.
Der er i forvejen afsat 1,6 mio. kr. til samme formål der aktuelt fordeles efter meget
stramme kriterier:
1. Begge forældre skal være født i et andet land end Danmark.
2. Enlige forsørgere.
3. En eller begge forældre står udenfor arbejdsmarkedet.
Mindst to af de tre kriterier skulle være opfyldt for 25 % af institutionens børn for at
den pågældende institution kan få del i puljen. Disse kriterier bevirker at puljen i
dag kun tildeles tre institutioner. Der ansøges for et år ad gangen.
Med den nye pulje på 1 mio. kr. foreslås midlerne bredere fordelt, idet flere
dagtilbud kan have store sociale og integrationsmæssige udfordringer, selvom de
ikke når op på 25 % børn på to af kriterierne. Det kan være børn af traumatiserede
eller psykisk syge forældre og andet, som kræver et stort tværfagligt samarbejde
med rådgivere, psykiatere, psykologer og lignende.
Idet det forudsættes, at de oprindelige 1,6 mio. kr. fortsat tildeles efter de vedtagne
kriterier af Børne- og ungdomsudvalget den 13. oktober 2011, præsenteres nedenfor
to modeller for tildelingen af de i budgetaftalen vedtagne midler på 1 mio. kr. for
årene 2012-2016.
Model 1: Midlerne søges centralt af dagtilbuddene efter ansøgning, hvor der
dokumenteres en stor socialpædagogisk indsats og et tværfagligt samarbejde ud
over det sædvanlige. Der ansøges for et år ad gangen. Der evalueres efter et år.
Konsekvenser af model 1 vil være, at der overføres økonomiske midler til det
enkelte dagtilbud, som selv ansætter personale.
Midlerne søges for et år af gangen. Det kan være svært at ansætte kvalificeret
personale for et år ad gangen, til gengæld kan institutionerne selv bestemme,
hvordan midlerne bruges.
Model 2: Midlerne omsættes til inklusionspædagog-stillinger, hvor
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inklusionspædagogerne ansættes centralt på linje med de pædagogiske vejledere.
Midlerne prioriteres til de dagtilbud, hvor der kan dokumenteres en stor
socialpædagogisk indsats og et tværfagligt samarbejde ud over det sædvanlige.
Visitationen skal være fleksibel, så flest mulige inklusionsprojekter kan
iværksættes. Der afsættes 30.000 kr. af midlerne det første år til undervisning af
inklusionspædagoger sammen med de pædagogiske vejledere. Der evalueres efter et
år.
Konsekvenser af model 2 vil være, at der afsættes midler til uddannelse af
inklusionspædagoger og de pædagogiske vejledere (som i høj grad også arbejder
inkluderende, men ofte med børn med lidt andre problematikker). Midlerne tages
fra puljen på 1 mio. kr., hvilket minimerer antallet af inklusionstimer det første år.
Fordelen ved at ansætte inklusionspædagoger er, at der opnås et fagligt kvalificeret
og fleksibelt tilbud.
Økonomiske konsekvenser
Udgifterne ligger inden for det i budgetaftalen afsatte beløb til denne pulje.
Beslutningskompetence
Børne- og ungdomsudvalget.
Indstilling
Forvaltningen foreslår, at der tages stilling til, om model 1 eller model 2 tages i
anvendelse.

Børne- og ungdomsudvalget den 17. januar 2013:
Udsat med henblik på gennemskrivning af sagens fremstilling.
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3.
Kvalitetsrapport på dagtilbudsområdet 2012
.

Den 8. marts 2012 godkendte Børne- og Ungdomsudvalget KL’s model for
kvalitetsrapporter på dagtilbudsområdet i Lyngby-Taarbæk Kommune.
Kvalitetsrapporten skal efter KL’s model udarbejdes hvert andet år, men udvalget
besluttede, at den i opstartsfasen skal udarbejdes i både 2012 og 2013. Desuden
besluttede udvalget, at der i rapporten skal indgå oplysninger om børnenes trivsel.
Rapporten er en samlet kvalitetsrapport for hele dagtilbudsområdet i lighed med
kvalitetsrapporten for skoleområdet.
Kvalitetsrapporten for dagtilbudsområdet indeholder tre afsnit:
- Faglige resultater
- Ressourcer
- Medarbejdere og ledere.
Rapporten bygger på eksisterende interne data suppleret med oplysninger fra
dagtilbuddene. I modsætning til skolerne er det ikke muligt at "benchmarke"
dagtilbuddene i forhold til hinanden, fordi data på institutionsniveau er meget
begrænsede. Rapporten er udarbejdet efter KLs skabelon, men mængden og
kvaliteten af faglige kvalitetsoplysninger udbygges i de næste rapporter.
Kvalitetsrapporten for dagtilbudsområdet i Lyngby-Taarbæk kommune viser bl.a.,
at:
·
Samtlige dagtilbud arbejder (ud fra en vurdering af deres skriftlige materiale)
med de seks læreplanstemaer
·
Tilbagemeldingerne fra dagtilbuddene omkring SAL giver udtryk for, at
implementeringen af SAL har en væsentlig effekt i dagtilbuddene.
·
84 % af kommunens ledere har gennemgået en fuld diplomuddannelse i ledelse
eller enkelte moduler heraf.
·
52,8 % af souscheferne i kommunen har gennemgået en fuld diplomuddannelse
i ledelse eller enkelte moduler heraf.
Kvalitetsrapporten kan også sammenholdes med rapporten fra Task Force om
Fremtidens dagtilbud fra maj 2012. Rapporten fra Task Force peger på fire centrale
pejlemærker, der er vigtige for, at børn i dagtilbud lærer og ikke ekskluderes fra
fællesskaber:
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1. En reflekteret og tilrettelagt pædagogisk praksis med fokus på læring og
inklusion
2. Målrettet forældresamarbejde
3. En stærk evalueringskultur med fokus på kvalitetsudvikling
4. Professionelt og tydeligt lederskab på alle niveauer.
I forhold til de fire pejlemærker kan der om dagtilbuddene i Lyngby-Taarbæk
Kommune anføres følgende:
1) Lyngby-Taarbæk Kommunes dagtilbud er godt i gang med at implementere SAL,
en metode, der giver dem værktøjer til at arbejde systematisk med praksis. Som
citaterne i kvalitetsrapporten viser, oplever personalet, at små ændringer i den
pædagogiske praksis skaber store forandringer hos børn og personale.
Implementeringen fortsætter i 2013 med uddannelse af flere tovholdere til hvert
dagtilbud og implementering i de få institutioner, som af særlige årsager ikke er
kommet i gang.
Også de pædagogiske læreplaner og det løbende tilsyn viser, at dagtilbudsområdet i
Lyngby-Taarbæk Kommune arbejder godt med pædagogisk kvalitetsudvikling. Der
er dog ingen tvivl om, at kvaliteten kan udvikles yderligere, og at der er stor forskel
på, hvor langt institutionerne er nået i udviklingen.
2) I begyndelsen af 2013 starter Lyngby-Taarbæk Kommunes daginstitutioner op
med Børne-Lynet som er et elektronisk kommunikationsredskab, som det i dag
findes med Skoleintra. Vi forventer, at dette af forældrene vil opleves som en
mulighed for større fleksibilitet og professionalisme i samarbejdet.
Derudover er det forventningen, at de kommende resultater fra
brugertilfredshedsundersøgelsen kan give en god pejling på, om
forældresamarbejdet fungerer. I den seneste undersøgelse fra 2009 var der en høj
tilfredshed, dog med væsentlige forskelle mellem institutionerne.
3) Dette er det område, som i 2013 især har brug for et øget fokus fra forvaltningen,
eksempelvis i form af klare rammer for arbejdet med evaluering og indarbejdelse af
børnemiljøvurderingen i læreplanerne. Dette fokus hænger også sammen med de
nye redskaber, som fortsat er under udvikling fra bl.a. KL. Ønsket er, at disse
værktøjer kan understøtte en systematisk og stærk evalueringskultur i
dagtilbuddene, samtidig med at både børn, forældre, personale, ledelse, forvaltning
og politikere oplever en styrkelse af kvaliteten.
4) Når det gælder det professionelle lederskab, kan man eksempelvis fokusere på
ledernes og souschefernes uddannelsesniveau. Her viser opgørelsen i
kvalitetsrapport 2012, at Lyngby-Taarbæk er godt med.
Opfølgningen på kvalitetsrapporten for dagtilbudsområdet planlægges at forløbe
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således:
1) Kvalitetsrapporten og brugertilfredshedsundersøgelsen drøftes i
forældrebestyrelserne
2) Kvalitetsrapporten og brugertilfredshedsundersøgelsen drøftes i de forpligtende
netværk med deltagelse af centerchefen og den pædagogiske udviklingschef i
Center for Pædagogik og Uddannelse
3)Der afholdes et temamøde for Børne- og Ungdomsudvalget, daginstitutionsledere
samt forældrebestyrelser.
Forvaltningen vil desuden anbefale, at der afholdes et fælles møde med foraene for
småbørnsdialog og skoledialog om kvalitetsrapporterne.
Hvis udvalget ønsker at afholde arrangementerne samlet, kan temaet være det
fremadrettede læringsgrundlag - med udgangspunkt i kvalitetsrapporten. Et andet
muligt fokus kunne være børnenes trivsel eller overgangen til skolen.
Derudover vil forvaltningen arbejde hen imod en kvalitetsrapport 2013, som
indeholder flere egentlige indikatorer for kvaliteten i dagtilbuddene. Pejlemærkerne
i ” Fremtidens dagtilbud” vil være retningslinjen for arbejdet. I KL’s regi er der
udviklet 7 redskaber, nemlig
·
Børnemiljøtermometer og relationsværktøj (undersøger børnemiljø og sociale
relationer, giver kvantitative resultater)
·
Farvel til dagtilbud og goddag til skolen (undersøger børns robusthed og
forandringsparathed ved overgangen til skolen, giver kvantitative resultater)
·
Læringshjul til dialog og vurdering af børns kompetencer (undersøger det
enkelte barn mht. læreplanstemaerne, sigter mod forældresamtaler, giver
kvantitative resultater)
·
Fortællinger og evalueringsfællesskaber om børns sproglige udvikling
(dokumentation af sproglig udvikling, sigter mod videndeling, giver kvalitative
resultater)
·
Måling af børns sociale og læringsmæssige kompetencer (pædagogisk
observation af det enkelte barn, giver kvantitative resultater)
·
Sprogvurdering af 3-årige, inden skolestart og i børnehaveklassen
(udgangspunkt for de lovpligtige sprogvurderinger, giver kvantitative resultater)
·
Temperaturmåling (belysning af temaer i læreplaner, bruger spørgeskemaer til
ledelse, medarbejdere og forældre, giver kvantitative resultater)
Også andre værktøjer kan overvejes, bl.a. fra Rambøll. I forhold til de konkrete
værktøjer er det vigtigt at være opmærksom på, hvornår og hvordan de bliver
it-understøttede, og om de giver mulighed for en sammenligning, dels over tid, dels
mellem institutioner og kommuner. Forvaltningen foreslår, at der forelægges en sag
herom på mødet i børne- og ungdomsudvalget i april 2013.
Økonomiske konsekvenser
Opgaven løses inden for de allerede afsatte rammer.
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Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.
Indstilling
Forvaltningen foreslår at,
1. kvalitetsrapporten drøftes og tages til efterretning
2. planen for opfølgning på rapporten anvendes
3. forvaltningen arbejder videre med struktur og indhold for kvalitetsrapporten for
2013 på den foreslåede måde og forelægger sag herom i april 2013.

Børne- og ungdomsudvalget den 17. januar 2013:
1. Taget til efterretning
2. Anbefalet
3. Anbefalet.
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4.
Justeret organisering af støttepædagogkorpset
.

Sagsfremstilling

Børne- og ungdomsudvalget anmodede den 12. november 2012 forvaltningen om at
udarbejde en ny model for organisering af støttekorpset med udgangspunkt i den
tidligere model for organisering af dette – og med sikring af større fleksibilitet i
tildelingen af ressourcer til det enkelte barn.
Beslutningen om decentralisering af støttekorpset blev truffet af udvalget den 16.
juni 2011 med virkning fra 1. januar 2012. Baggrunden herfor var et ønske om at
fokusere inklusionsindsatsen på det decentrale niveau, altså at hvert dagtilbud (eller
i praksis de enkelte netværk) kan prioritere den indsats, der skal til, for at alle børn
inkluderes.
Erfaringerne med den decentrale model har især afdækket to problemer:
• Fordelingen af ressourcer til netværkene efter børnetal sikrer ikke
nødvendigvis, at ressourcerne målrettes de netværk og de børn, der har de største
udfordringer og behov
• Problemer med vedligeholdelse af et fagligt miljø og faglige kompetencer på
specialområdet.
Det forslag til organisering, der fremlægges med denne sag på baggrund af
udvalgets beslutning fra 12. november 2012, bygger som ønsket på modellen fra før
1. januar 2012. Der lægges således op til en re-centralisering af specialressourcerne,
der igen samles i et centralt støttekorps under Center for Uddannelse og Pædagogik.
Visitationen vil således igen fremover ske centralt, i et centralt visitationsudvalg,
der vil bestå af småbørnspsykolog, fysioterapeut, tale/høre lærer, en dagtilbudsleder,
en pædagogisk konsulent, samt en medarbejder fra Center for Social Indsats.
Denne model sikrer, at der kan prioriteres en indsats fra støttekorpset på tværs af
netværkene, ligesom den tilgodeser behovet for fortsat vedligeholdelse og udvikling
af et fagligt miljø og specialpædagogiske kompetencer. Samtidig skal der fortsat
arbejdes for (bl.a. i samarbejde med de inklusionsansvarlige i netværkene), at
indsatsen sker tættest muligt på barnets hverdag og er med til at fremme
inklusionen.
Ved beslutningen fra juni 2011 blev der præsenteret forskellige administrative
problemstillinger ved den foreslåede omorganisering. Disse problemstillinger viste
sig mindre end forudset, idet decentraliseringen skete på den enklest mulige måde.
Der skete således ingen vilkårsændring af støttekorpsets medarbejdere, og de, der

Åbent punkt Børne- og Ungdomsudvalget den 17-01-2013, s.12

blev tilknyttet selvejende institutioner, blev ikke virksomhedsoverdraget, men
tilknyttet på en anden måde. Der er således ingen formelle personalejuridiske eller
administrative problemer med at vende tilbage til den tidligere model.
MED-udvalget (herunder BUPL) har været inddraget i sagen og har tilsluttet sig den
nye organisering. Derudover anbefales høring af småbørnsforum og
forældrebestyrelserne, da der flyttes ressourcer fra decentralt til centralt niveau.
Ønsket om større fleksibilitet i ressourcetildelingen er drøftet med tovholderne for
specialpædagogerne i netværkene, og der er enighed om at forlade den praksis, der
baserer sig på en fast timefordeling. Enhver fordeling skal fremadrettet ske efter en
faglig vurdering af barnets reelle behov. Af samme grund visiteres der fremover tre
gange årligt, så indsatsen hele tiden kan tilpasses behovet.
Økonomiske konsekvenser:
Midlerne tilbageføres pr. 31. december 2012 til Center for Uddannelse og
Pædagogik. Dagtilbuddenes budgetter tilrettes i overensstemmelse hermed.
Beslutningskompetence:
Kommunalbestyrelsen.
Indstilling:
Forvaltningen foreslår at,
1. der sker en gen-centralisering af specialressourcerne og støttekorpset på
dagtilbudsområdet, der organisatorisk placeres under Center for Uddannelse og
Pædagogik
2. der etableres et centralt visitationsudvalg til at sikre, at ressourcerne anvendes
målrettet på tværs af netværk til de børn, der har et behov - ud fra en faglig
vurdering
3. de decentraliserede ressourcer tilbageføres til Center for Uddannelse og
Pædagogik, og at dagtilbuddenes budgetter tilrettes i overensstemmelse hermed
4. der foretages høring om den fremtidige ordning i småbørnsforum og i
forældrebestyrelserne.

Børne- og ungdomsudvalget den 17. januar 2013:
1. Anbefalet
2. Anbefalet
3. Anbefalet
4. Anbefalet.

Åbent punkt Børne- og Ungdomsudvalget den 17-01-2013, s.14

5.
Anmodning fra gruppe (V) om optagelse af sag om forslag til talentstrategi
.

Sagsfremstilling
Gitte Kjær-Westermann (Venstre) har via email af 11. december 2012 anmodet om
optagelse af sag på dagsordenen, jf. det sagen vedlagte notat af sagens ordlyd.

Børne- og ungdomsudvalget den 17. januar 2013:
Udvalget anmoder forvaltningen om at udarbejde et oplæg om emnet jf. de faldne
bemærkninger.
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6.
Anmodning fra gruppe (C) om optagelse af sag om havet i børnehaven
.

Sagsfremstilling
Mette Schmidt Olsen har via email af 2. januar 2013 anmodet om optagelse af sag
på dagsordenen jf. følgende:
"Anmodning fra Konservative om optagelse af sag på dagsordenen
Mulighed for at undersøge havet i børnehaven
Konservative ønsker en drøftelse ved førstkommende møde i i Børne - og
Ungdomsudvalget om muligheden for at etablere en mindre bygning i
daginstitutionen på Tårbæk Strandvej 84 - bagest på legepladsen – mod vandet som indrettes som udflugtssted for kommunens øvrige daginstitutioner, således at
de også kan nyde godt af stedets fantastiske beliggenhed og få mulighed for at
dyrke de oplevelser der er forbundet med at udforske havet.
Den kommende naturpædagog kan evt. tænkes ind, ligesom muligheden for at
etablere et samarbejde med naturskolen, således at der trækkes på de erfaringer der
allerede er med undervisning i havbiologi.
Huset tænkes indrettet og udstyret til ly og læ, havundersøgelser og
madpakkespisning for børn i børnehavealderen.
Det er institutionen Tårbæk Strandvej 84 selv der har gjort opmærksom på denne
mulighed og givet udtryk for at være indstillet på besøg udefra samt udlån af
toiletter m.m."

Børne- og ungdomsudvalget den 17. januar 2013:
Udvalget anmoder forvaltningen om at fremlægge et oplæg om eksisterende
muligheder, der eventuelt kan anvendes til formålet.
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7.
Meddelelser til udvalget - Januar 2013
.

1. Kapacitetsoversigt for dagtilbudsområdet
Belægningsoversigten viser en gennemsnitlig månedlig overbelægning på 107,5
enheder i 2012. Den gennemsnitlige månedlige overbelægning er således højere end
i 2011 - og højere end forventet.
Den gennemsnitlige merindskrivning i 2012 fordeler sig på et gennemsnit på 38
vuggestuepladser (tæller hver to enheder) og 30 børnehavepladser årligt. Det er
meget forskelligt for hvert distrikt, om det er vuggestuepladser eller
børnehavepladser, der er særlig pres på. Forvaltningen vil i løbet af 2013 fremlægge
et uddybende notat om kapacitetsudfordringerne fremadrettet.
2. Betaling for bleer i dagtilbud
Det blev besluttet at punktet ophæves til en sag på dagsordenen.
3. Orientering om rygestoppulje målrettet unge
Notat vedlagt.
4. Kommende sager
Sag om "Pulje til dagtilbud C - Grundnormeringer" jf. LIS-skemaet i sag om
"Budgetudmøntning 2013-16 - Børne- og Ungdomsudvalgets område" forventes
forelagt i februar med henblik på at sagen drøftes i sammenhæng med sagen om
fællespasning. Sag om frivillighedsstrategi forventes forelagt i februar med henblik
behandling inkl. høringssvar.
5. Præsentation af Charlotte Kazhel, ny skoleleder på Kongevejens Skole

Børne- og ungdomsudvalget den 17. januar 2013:
Meddelelserne er taget til efterretning. Kapacitetsoversigten fremlægges fremover
kvartalsvist og hvis der sker noget uforudsigeligt i forhold til kapaciteten.
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8.
Anmodning fra grupperne (A), (C) og (F) om optagelse af sag om fællespasning
.

Sagsfremstilling
Morten Normann Jørgensen har via email af 9. januar 2013 anmodet om optagelse
af sag på dagsordenen jf. følgende ordlyd:
"På vegne af De Konservatives, SF's og Socialdemokraternes medlemmer af BUU Mette Schmidt-Olsen, Lone Schou Hansen, Bodil Kornbek og undertegnede - skal
jeg bede om optagelse af nedenstående sag og overskrift på BUU's møde torsdag d.
17. januar 2013.
Afskaffelse af fællespasning
SF, Socialdemokraterne og De Konservative mener, at Børne- og Ungdomsudvalget
før jul besluttede et fornuftigt kompromis i sagen om fællespasningsordningen på
dagtilbudsområdet. A, C og F har midlertidig efterfølgende desværre konstateret; at
Venstre stiller spørgsmålstegn ved en essentiel del af budgetaftalen fsva.
børneudvalgets område; at Venstre ønsker at videregive manipulerende oplysninger
til kommunens daginstitutioner; samt at Venstre bakker op om borgmesterens
utidige interveneren i denne klokkeklare fagudvalgssag, hvorfor det er A, C og F's
opfattelse, at en kompromisløsning med Venstre ikke er opnåelig i denne sag.
På, blandt andet, denne baggrund, ønsker A, C og F fællespasningsordningen for
kommunens vuggestuer, børnehaver og integrerede institutioner afskaffet fra og
med sommeren 2013."

Børne- og ungdomsudvalget den 17. januar 2013:
A, C, og F foreslår fællespasningsordningen for kommunens vuggestuer,
børnehaver og integrerede institutioner afskaffet fra og med sommeren 2013.
Kommunens institutioner høres i den forbindelse på det førstkommende møde i
småbørnsforum.
For forslaget stemmer 4 (A, C og F).
Imod forslaget stemmer 3 (B og V).
V begærer sagen i kommunalbestyrelsen.
A, C, og F foreslår at forvaltningen anmodes om at undersøge, om det fulde estimat
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på 2,7 mio. kr. reelt er blevet sparet gennem fællespasningsordningen.
For forslaget stemmer 4 (A, C og F).
Imod forslaget stemmer 3 (B og V) under henvisning til ovenstående.
V begærer sagen i kommunalbestyrelsen.

Åbent punkt Børne- og Ungdomsudvalget den 17-01-2013, s.19

9.
Betaling for bleer i dagtilbud
.

Forvaltningen er blevet gjort opmærksom på, at der er forskellig praksis i
kommunens institutioner med hensyn til, om forældrene bliver bedt om selv at
levere eller betale for bleer, og at dette kan afspejle en eventuel problematik i
forhold til overholdelse af gældende regler på området. I den forbindelse ønsker
forvaltningen at orientere om de gældende regler på området:
Det skal først nævnes, at der ikke er nationale regler om betaling og levering af
bleer.
De gældende regler i Lyngby-Taarbæk Kommune er formuleret i handlekatalog
2013-16, forslag BØ 5, med følgende formulering:
”Hidtil har kommunen som udgangspunkt sørget for bleer til børn i dagtilbud. Der
er afsat budget til bleer, men det er overladt til den enkelte institution at bestemme,
om den vil anvende budgettet på bleer eller på anden vis – f.eks. på flere
personaleressourcer. Alle institutioner, på nær en, har i dag bleer som en del af
deres tilbud.”
Den foreslåede besparelse i handlekataloget på 355.000 kr. blev ikke gennemført.
Regelgrundlaget er fortsat det samme: Det er altså op til bestyrelsen for den enkelte
institution at vurdere, om man vil lade forældrene levere eller betale for bleer.
Forvaltningen har indhentet oplysninger fra de enkelte dagtilbud, og der er som
ovenfor angivet fortsat kun én institution, hvor også forældre til vuggestuebørn
betaler for bleer. Der er derimod en hel del institutioner, hvor forældre til
børnehavebørn leverer eller betaler for bleerne. Ingen af de nævnte institutioner
handler imod reglerne.

Børne- og ungdomsudvalget den 17. januar 2013:
A, C og F foreslår at daginstitutionerne pålægges at tilbyde bleer til alle børn, der
har behov for det, idet A og F er imod yderligere brugerbetaling på
daginstitutionsområdet udover taksten.
For stemmer 4 (A, C og F)
Imod stemmer 3 (B og V), idet B foreslår at sagen drøftes i forbindelse med årets
budgetforhandlinger.

