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1
Valg af næstformand
.

Sagsfremstilling
Birgitte Hannibal (V) har i e-mail af 30. maj 2012 på vegne af Venstres gruppe
anmodet om, at Christina Stenberg Lillie indtræder som næstformand i stedet for
Gitte Kjær-Westermann pr. 1. juli 2012.
Sagen forelægges med henblik på valg af næstformand pr. 1. juli 2012 og resten af
perioden.

Børne- og ungdomsudvalget den 14. juni 2012:
Godkendt at Christina Stenberg Lillie indtræder som næstformand i udvalget pr. 1.
juli 2012 i stedet for Gitte Kjær-Westermann.
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2
Analyse af specialtilbud i Lyngby-Taarbæk Kommune
.

Kommunalbestyrelsen bad i juni 2011 om
”en generel analyse af det pædagogiske faglige indhold, samt det budgetmæssige
grundlag for alle specialtilbuddene i Lyngby-Taarbæk Kommune.” (Jf.
Kommunalbestyrelsens protokollat af den 27. juni 2011).
Det skete i samtidig med kommunalbestyrelsens vedtagelse af Lyngby-Taarbæk
Kommunes inklusionsstrategi på hele børneområdet, som sætter en overordnet
fælles ramme for og definition af, hvad der på børne- og ungeområdet i
Lyngby-Taarbæk Kommune forstås ved begrebet
inklusion, og hvordan der arbejdes med inklusion, og de tilhørende handleplaner på
henholdsvis dagtilbuds- og skoleområdet.
Handleplanerne for inklusion skal ses i sammenhæng med budgetaftalen for budget
2011-2014, hvor det blev besluttet at spare 4 mio. kr. på specialtilbud på
skoleområdet, hvoraf 2 mio. kr. skulle tilbageføres til almenområdet. Besparelsen
og omfordelingen skulle indfases over 2012, 2013 og 2014. Samtidig besluttede
budgetforligspartierne at reducere antallet af ressourcepladser i dagtilbuddene
svarende til 400.000,- kr. netto i 2011 og 800.000,- kr. netto i 2012, og at tilføre
dagtilbuddene på normalområdet 400.000,- brutto fra 2011 og i de følgende år.
I forlængelse af Børne- og Ungdomsudvalgets ønske om en analyse af
specialområdet bad Børne- og Fritidsforvaltningen Teori og Metodecentret, UCC
om at udarbejde en analyse af det faglige indhold i kommunens specialtilbud og
PricewaterhouseCooper om en analyse af ressourceanvendelsen på
specialtilbuddene. Analyserne er vedlagt.
Analyserne omfatter ressourcegrupperne i daginstitutionerne Åkanden, Bondebyen
og Spurvehuset og Heldagsskolen, Sorgenfriskolen og gruppeordningerne på
Hummeltofteskolen og Lundtofteskolen, samt tale-læseklassen på Virum Skole.
Teori og Metodecentret, UCC’s analyse af det faglige indhold i kommunens
specialtilbud anbefaler at Lyngby-Taarbæk Kommune fremadrettet:
• ”sikrer, at specialtilbuddene fortsat kan bevare en høj specialfaglig viden til
gavn for de børn, som enten i en kortere eller længere periode er i et specialtilbud
• sikrer, at den specialfaglige viden følger med børnene, dvs. stilles til rådighed
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for almenområdet
• tilfører socialforvaltningsområdet ressourcer til bedre samarbejde med
specialtilbuddene, evt. i form af en fast tilknyttet socialrådgiver til specialtilbuddene
• igangsætter en monitorering af inklusionsindsatsen med henblik på at sikre, at
alle børn med særlige behov og udfordringer får det mest optimale tilbud enten i
almen- eller specialsystemet –
at ingen bliver tabt undervejs i kommunens inklusionsarbejde”
PricewaterhouseCooper analyse af ressourceanvendelsen på specialtilbuddene
anbefaler at:
1. ”Se på organiseringen af gruppeordningen. En organisering med en
gruppeordning alene på Lundtofteskolen bestående af 17 elever virker som et
løsrevet tilbud i forhold til kommunens øvrige indsatser på området. Dette synes
at være et lavt antal børn og LTK bør gennemføre en businesscase på om det er
rentabelt, at drive gruppeordningen på denne måde eller om kommunens set-up
med en gruppeordning helt bør gentænkes og enten udvides med andre tilbud
2. Fremadrettet vil vi anbefale, at der etableres et entydigt og dokumenteret
budgetgrundlag for både Heldagsskolen og Sorgenfriskolen. Det er vores
opfattelse, at det nuværende budgetgrundlag ikke er gennemskueligt og
dokumenteret. Vi bygger bl.a. vores opfattelse på, at der foretages mange
omplaceringer hvert år samt at skolerne tilkendes tillægsbevillinger hvert år.
Dette gør den økonomiske styring uigennemskuelig.
3. For Heldagsskolen er der ikke overblik over budgettet og de
budgetforudsætninger, der gør en effektiv økonomistyring mulig - eksempelvis
måling af antal elever, gennemførte aktiviteter, nødvendig bemanding etc. Det
anbefales derfor, at sådanne parametre opstilles, så der fremadrettet kan skabes
synlighed om hvor ressourcerne bliver brugt.
4. Heldagsskolen har gennem omplacering af midler og tillægsbevillinger i 2009
og 2010 skabt et overskud på 1,1 mio. kr. som er blevet anvendt til opsparing for
investering i en bus til skolen. Det er vores opfattelse at sådanne investeringer
bør være en politisk beslutning. Det anbefales derfor, at LTK fremadrettet har
øget fokus på overførsler og hvad disse overførsler bruges til
5. Kontoplanen for Sorgenfriskolen definerer ikke entydigt hvilke udgifter, der
relaterer sig til de børnerelaterede konti. Det er derfor svært for den
budgetansvarlige at danne sig overblik over hvorledes ressourcerne bliver brugt.
Desuden budgetteres der ikke ensartet fra år til år. Det er vores anbefaling, at der
iværksættes tiltag, som sikrer en gennemskuelig kontoplan og en ensartet
konteringspraksis fra år til år”.
På mødet deltager konsulenter fra henholdsvis Teori og Metodecentret, UCC og
PricewaterhouseCoopers, som vil præsentere hovedkonklusionerne fra deres
analyser.
Økonomi:
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Ingen. Afhænger af udvalgets eventuelle beslutninger.
Kompetence:
Børne- og Ungdomsudvalget
Bilag:
Analyse af specialtilbud i Lyngby-Taarbæk Kommune, pwc, juni 2012
Lyngby-Taarbæk Kommunes specialtilbud på daginstitutions- og skoleområdet,
Teori og Metodecentret, UCC, maj 2012.
Tilbud. Analyse af specialtilbud i Lyngby-Taarbæk Kommune, Teori og
Metodecentret, UCC, 6. december 2011.
Bilagene eftersendes.
Indstilling.
Børne- og Fritidsforvaltningen indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget drøfter
eventuelle faglige, organisatoriske og økonomiske konsekvenser af analyserne og i
forlængelse heraf sender analyserne i høring med henblik på endelig stillingtagen i
august 2012.

Børne- og ungdomsudvalget den 14. juni 2012:
Drøftet. Rapporterne sendes i høring på specialskoler og specialtilbud således, at
sagen kan genbehandles på baggrund af høringssvarene på september-mødet.
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3
Ressourcetildelingsmodel - skoler
.

Sagsfremstilling
I forbindelse med Budget 2009-2013 blev det besluttet, at der skulle udarbejdes en
ny ressourcetildelingsmodel på skoleområdet. Der blev efterfølgende udarbejdet en
række ressourcetildelingsmodeller, som Børne- og Ungdomsudvalget på møde den
13. oktober 2012 besluttede at sende i høring. På baggrund af høringssvarene
besluttede Børne- og Ungdomsudvalget på møde den 8. december 2010, at
forvaltningen skulle udarbejde en variant af en af de tidligere modeller, jfr. protokol
fra mødet pkt. 12 (bilag).
Revisionsfirmaet PwC har udarbejdet en rapport med forslag til en ny
ressourcetildelingsmodel på det almene skoleområde, (dvs. excl. SFO, specialskoler
og gruppeordninger), som tager udgangspunkt i
• At måden at beregne og tildele ressourcer på skal forenkles i forhold til i dag
• At modellen skaber større gennemsigtighed og mere sikker økonomisk styring
• At den budgetramme, som efterfølgende fordeles, indeholder alle decentrale
budgetbeløb til
- løn - undervisningsdelen incl. vikar og ledelse
- ejendomsudgifter
- undervisningsmaterialer
• At alle mulig og relevante puljer (f.eks. ressourcer til specialundervisning,
enkeltintegration og tosprogsundervisning) lægges ind i den budgetramme, der
efterfølgende fordeles
• At modellen kan håndtere demografiudviklingen – både budgetmæssigt og
kapacitetsmæssigt/styringsmæssigt
• At der opereres med en social-/integrationspulje på 3 mio. kr.
• At Taarbæk Skole samt 10. klasse/Ungdomsskolen ikke indgår i modellen, men
tildeles særskilt budget
• At der ikke er for store afvigelser mellem nuværende budget og fremtidigt
budget med den nye model
• At der eventuelt opereres en udligningspulje eller en gradvis indfasning af ny
model. En udligningspulje kan eventuelt finansieres ved reducering af det samlede
rengøringsbudget på skoleområdet, som ikke er disponeret fuldt ud efter indgåelse
af nye rengøringskontrakter på 1. september 2011. Man skal dog være opmærksom
på, at en reducering af det samlede rengøringsbudget, ligeledes er forslået i
forbindelse med udarbejdelse af handlekatalog til budget 2013-16.
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Rapporten beskriver fordele og ulemper ved tre mulige modeller for
ressourcetildelingen
• En elevtalsbaseret model
• En klassetalsbaseret model
• En kombination af disse – med forskellig vægtning af, hvor meget henholdsvis
elever og klasser skal vægte.
Da skolerne i Lyngby-Taarbæk Kommune varierer meget forså vidt angår antallet af
klasser og klassekvotienter, er konsekvensen af såvel en elevtalsbaseret model som
en klassetalsbaseret model store afvigelser mellem nuværende budgetter og
fremtidige budgetter ved brug af en af disse to modeller.
Der er foretaget en række beregninger med forskellige kombinationer af disse to
modeller, og en vægtning af elevtallet med 25 % og klassetallet med 75 % synes
mest ideel, og giver de mindste afvigelser i forhold til nuværende budgetter. Man
skal dog være opmærksom på, at beregningerne er foretaget med udgangspunkt i
ressourcetildelingen til skoleåret 2011/12, og at de i rapporten anførte afvigelser på
grund af den nuværende specifikke ressourcetildeling til f.eks. deletimer, holdtimer
mv. derfor kan være en del anderledes, når en ny ressourcetildelingsmodel skal
implementeres. Med henblik på at sikre de enkelte skoler mod større negative
afvigelser findes det hensigtsmæssigt at operere med en udligningspulje, der som
tidligere beskrevet, kan finansieres ved en reducering af det samlede
rengøringsbudget på skoleområdet.
En ny ressourcetildelingsmodel vil kunne implementeres pr. 1. august 2013.
Økonomiske konsekvenser
Ressourcetildelingsmodellen er forudsat finansieret indenfor den nuværende
budgetramme på skoleområdet, men vil betyde en omfordeling af ressourcer
skolerne imellem. Alle skoler vil dog fortsat kunne leve op til
Undervisningsministeriets minimumstimetal. Som følge af den økonomiske
omfordeling af ressourcer imellem skolerne kan der eventuelt opereres med en
udligningspulje eller gradvis indfasning. En udligningspulje vil eventuelt kunne
finansieres ved reducering af det samlede rengøringsbudget på skoleområdet, som
ikke er disponeret fuldt ud efter indgåelse af nye rengøringskontrakter på 1.
september 2011. Man skal dog være opmærksom på, at en reducering af det
samlede rengøringsbudget, ligeledes er foreslået i forbindelse med udarbejdelse af
handlekatalog til budget 2013-16.

Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen for så vidt angår den endelige beslutning.
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Indstilling
Børne- og Fritidsforvaltningen foreslår, at Børne- og Ungdomsudvalget
1. Godkender principperne i forslaget til ny ressourcetildelingsmodel, som
beskrevet i rapport fra PwC.
2. beslutter, hvorvidt en ny ressourcetildelingsmodel skal indfases gradvist, eller
om der skal afsættes ressourcer til en udligningspulje og i givet fald, hvorledes
denne pulje skal finansieres.

Børne- og ungdomsudvalget den 14. juni 2012:
Udsat til augustmødet. Udvalget ønsker en supplerende beregning på den sociale
pulje, hvor puljen fordeles efter den relative andel af socialt ressourcesvage elever
frem for det absolutte antal elever.

Åbent punkt Børne- og Ungdomsudvalget den 14-06-2012, s.11

4
Handleplan for inklusion på skoleområdet - ny ressourcetildelingsmodel,
økonomi og kompetenceudviklingsmodel
.

Tidligere beslutninger i sagen
Som en del af budgetaftalen for 2011-2014 blev det aftalt at
specialundervisningsområdet i budgetperioden reduceres med 4 mio. kr., hvoraf de
2 mio. kr. tilbageføres til normalskolerne primært til enkeltintegration af elever.
Kommunalbestyrelsen godkendte den 27. juni 2011 forslaget til fælles
inklusionsstrategi for 0 – 18 års området, dog således at målet, om at maksimalt 3 %
af eleverne ekskluderes fra det generelle til det specielle skolesystem, udgår og
erstattes af et kvalitativt mål.
Kommunalbestyrelsen godkendte på samme møde forslag til inklusionshandleplan
for skoleområdet, således:
o at handleplanen for inklusion i skolevæsenet danner baggrund for indsatsen med
løbende at udvikle et inkluderede skolevæsen frem til 2015
o at den i budget 2011-2014 vedtagne reduktion på specialområdet med 4 mio. kr.,
hvoraf de 2 mio. kr. tilføres almenområdet, udmøntes som foreslået i handleplan
for inklusion på skoleområdet
o at det konkrete måltal om at maksimalt 3 % af eleverne ekskluderes fra det
generelle til det specielle skolesystem, udgår og i stedet erstattes af et kvalitativt
mål
o at handleplanen evalueres inden udgangen af 2014 – med henblik på eventuel
fastsættelse af nye mål for inklusionsindsatsen. Der foretages en
konsekvensrettelse i handleplanens taldel.
På baggrund af et ekstraordinært Børne- og Ungdomsudvalgsmøde besluttede
Kommunalbestyrelsen endelig den 27. juni 2011 at handleplanen justeres, således at
gruppeordningen på Lundtofte Skole bevares, men økonomisk tilpasses til det færre
antal børn. Kommunalbestyrelsen besluttede samtidig, at forvaltningen sammen
med gruppeordningen og Lundtofte Skole får udarbejdet en plan for en løbende
inklusion af gruppeordningens elever i normalundervisningen, tilpasset elevernes
behov og forudsætninger.
Kommunalbestyrelsen besluttede endelig på baggrund af indstilling fra Børne- og
Ungdomsudvalget at der skulle udarbejdes en generel analyse af det pædagogiske
faglige indhold, samt det budgetmæssige grundlag for alle specialtilbuddene i
Lyngby-Taarbæk Kommune.
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Udvalget godkendte endelig en revision af inklusionshandleplanen for skoleområdet
på et møde den 17. november 2012, således at gruppeordningen på Lundtofte Skole
normeres til 2 ADHD grupper med 14/16 elever.
Sagsfremstilling
Handleplan for inklusion på skoleområdet 2011 til 2015/20 blev som nævnt ovenfor
godkendt af Kommunalbestyrelsen den 27. juni 2011 med en efterfølgende justering
af Børne- og Ungdomsudvalget den 17. november 2011 vedrørende
gruppeordningen på Lundtofte Skole. Af planen fremgik det, at der endnu manglede
detaljeret udarbejdelse af
1. En ny ressourcetildelingsmodel, der dels skulle harmonisere tildelingen til de
forskellige specialtilbud indbyrdes og dels harmonisere fritidsdelen.
2. Udregning af et økonomisk estimat på hvor mange midler, der ville blive frigjort
på specialområdet, og herefter kunne overføres til almenområdet i perioden.
3. En mere detaljeret plan for, hvorledes kompetenceudvikling i forbindelse med
øget inklusion skal gennemføres på hele skoleområdet.
Alle nedenstående forslag er blevet grundigt drøftet i Specialtilbudsudvalget.
Ad 1 Ny ressourcetildelingsmodel på specialområdet
Hensigten har været at harmonisere specialtilbuddene indbyrdes, således at
tildelingskriterierne var ens, ligesom det har været hensigten at etablere
sammenlignelige fritidstilbud på specialtilbuddene. Visse specielle forhold har dog
gjort, at det ikke har været muligt at gennemføre intensionen 100 procent. Dette er
også en af anbefalingerne i pwc’s analyse af specialtilbuddene.
Som beskrevet i Handleplan for inklusion 2011-2015/20 indebærer en
gennemførelse af planen en omstrukturering af kommunens egne specialtilbud,
behov for ændret ressourcetildeling til specielt Sorgenfriskolen og Heldagsskolen
samt et nærmere eftersyn af ressourcetildelingen til fritidstilbuddet på
specialområdet generelt.
På baggrund heraf er udarbejdet forslag til en fremtidig ressourcetildelingsmodel,
som i langt højere grad end den eksisterende harmoniserer specialtilbuddene – såvel
på undervisningsdelen som fritidsdelen.
Det betyder:
o
o
o

at alle klasser/grupper kan indeholde fra 6-8 elever.
at alle klasser/grupper tildeles undervisningstimer mv. efter samme principper.
gruppeordningerne tildeles 210 ledelsestimer pr. gruppe, dog minimum 560
timer pr. gruppeordning.
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o
o
o

Sorgenfriskolen og Heldagsskolen tildeles ressourcer til hver to
fuldtidslederstillinger.
SFO-timer til Sorgenfriskolen og Heldagsskolen tildeles ud fra
belastningsgraderne 4,0 for 0.-5 klasse og 6,0 for 6.-10. klasse.
SFO-timer til Hummeltofteskolen og Lundtofte Skole tildeles dog på baggrund
af særlige forhold ud fra belastningsgrader på henholdsvis 4,0 og 2,8, jfr.
nedenstående.

I forbindelse med udarbejdelse af forslaget til en ny ressourcemodel for
specialtilbuddene blev det tydeligt, at en fuldstændig ensartet tildelingsmodel, ville
få store økonomiske konsekvenser for gruppeordningerne på henholdsvis
Hummeltofteskolen og Lundtofteskolen. Eleverne i gruppeordningen på
Hummeltofteskolen har generelt behov for, at der afsættes flere SFO-timer end i de
øvrige alderssvarende specialklasser/-grupper, hvorfor belastningsgraden her
anbefales til 4,0 i stedet for 6,0.
Som følge af udvalgets beslutning om opretholdelse af et specialtilbud på to grupper
i gruppeordningen for ADHD på Lundtofte Skole er det nødvendigt at tildele
ressourcer ud fra en belastningsgrad på 2,8 i stedet for 4,0, som i de øvrige
aldersvarende klasser/grupper samt 140 timer ekstra til ledelse, for at opnå
minimums ledelsestiden på 560 timer.
Det betyder at Lundtofte Skole samlet tildeles en ekstra ressource på 675.000 kr.
I bilag 1 er opstillet en oversigt over
o tildelingen af ressourcer til lønsum til de enkelte specialtilbud i skoleåret
2011/12
o tildelingen af ressourcer til lønsum for skoleåret 2015/16 med udgangspunkt i de
reducerede elevtal, jfr. Handleplan for Inklusion 2011-2015/20 og den
foreslåede ressourcetildelingsmodel samt
o de økonomiske konsekvenser heraf for de enkelte specialtilbud.
Ad 2 Økonomi
I arbejdet med udarbejdelsen af handleplanen for inklusion har den nedsatte gruppe
forudsat, at en række af de midler, der bliver frigjort ved en reduktion af
specialtilbuddene, skal anvendes til inklusion i almentilbuddene. Gruppen har her
forudsat, at der sker en tilbageførsel til almenområdet ud over den tilbageførsel, der
er forudsat i Budgetaftalen for 2011- 2014. Der er her tale om, at anvende midlerne
både til centrale foranstaltninger som decentrale foranstaltninger.
Beregningerne viser, at lønudgifterne til undervisning og fritid i kommunens fire
specialtilbud fra skoleåret 2015/16 vil være reduceret med 2.852.615 kr. Hertil
forventes at kunne lægges yderligere samlet ca. 3.312.000 kr., som konsekvens af
det forventede reducerede antal elever i udenbys special-undervisningstilbud og
fritidstilbud (færre udgifter til 21 elever i undervisningstilbud og 7 elever i
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fritidstilbud svarende til ca. 9.625.000 kr.) samt færre udenbys elever i kommunens
specialtilbud (færre indtægter svarende til ca. 6.313.000 kr.).
Det forventede samlede disponible beløb udgør herefter 6.164.615 kr., hvorfra dog
skal fratrækkes 1 mio. kr., når budgetbesparelsen vedrørende inklusion i 2012 og
2013 indarbejdes.
Det betyder, at der den 1. august 2015 forventes, at være frigivet i alt ca. 5,1 mio.
kr., som jfr. handleplan for inklusion 2011-2015/20, kan besluttes tilbageført til
almenskolerne.
Dette beløb ligger ud over det i Budget 2011 forudsatte, hvorfor der skal ske en
politisk stillingtagen til om der fortsat - og ud over det i budgetaftalen forudsatte skal ske en tilbageførsel af mindreudgiften til almenområdet og i hvilket omfang.
Specifikke beregninger for de enkelte specialtilbud fremgår af bilag nr. 1
Det forventes, at reduktionerne/ tilpasningerne på de enkelte specialtilbud følger
nedenstående tidsplan:
o
o
o
o
o
o

Gruppeordningen på Lundtofte Skole kan reducere antallet af grupper til to pr.
1. januar 2013.
Heldagsskolen kan tilpasse klassestrukturen pr. 1. januar 2013.
Gruppeordningen på Trongårdsskolen kan lukkes pr. 1. august 2013.
Gruppeordningen på Hummeltofteskolen kan reducere antallet af grupper til tre
pr. 1. august 2015.
Sorgenfriskolen kan tilpasse klassestrukturen pr. 1. august 2015.
Køb og salg af udenbys pladser kan reduceres med 50 % henholdsvis den 1.
august 2014 og 1. august 2015.

Det bevirker, at der i perioden fra 1. januar 2013 og frem til 1. august 2015 løbende
vil blive frigivet midler jfr. bilag nr. 2
De frigivne midler kan, under forudsætning af, at mindreudgiften tilbageføres
almenområdet, disponeres som følger over de næste fire år:
Der gøres her opmærksom på, at resultatet af den af pwc gennemførte økonomiske
analyse af specialtilbuddene bør indgå i overvejelserne om, hvordan
mindreudgiften kan anvendes.
o

Kompetenceudvikling i forhold til at styrke den øgede inklusion i skolevæsnet
og på skolerne:
Der afsættes i alt 712.500 kr., fordelt med 500.000 kr. til centrale aktiviteter og
212.500 kr. til decentrale aktiviteter, jfr. afsnit 3.
Herudover anvendes de 0,5 mio. kr. der er afsat årligt til decentral
skoleudvikling.
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o

Styrkelse af inklusionskonsulentgruppen.
Den nuværende pulje på 800 timer til konsultativ bistand udvides med 480 timer
svarende til 205.000 kr. til i alt 1.280 timer.
Den konsultative bistand dækker udgående konsultation for områderne;
Socio-emotionelle vanskeligheder, ADHD vanskeligheder, vanskeligheder inden
for autismespektret og generelle indlæringsvanskeligheder.

o

Læselinie for 7. til. 9 klasse
Der afsættes 700.000 kr. til etablering af læselinie for elever i 7. til 9. klasse.

o

Timer til udslusning på Hummeltofteskolen og Lundtofte Skole
Mange af de elever, som udsluses fra gruppeordningerne på Hummeltofteskolen
og Lundtofte Skole, udsluses til almen klasserne på de to skoler i stedet for
distriktsskolerne, hvorfor der afsættes 3 timer pr. skoleuge pr. gruppe, svarende
til 351.000 kr.

o

10. klasse
Der afsættes ressourcer til en ½ stilling til på 10. klassecentret, svarende til
243.500

o

De midler, som foreslås videreført til ansættelse af yderligere medarbejdere på
skolerne udgør efter ovenstående disponeringer ca. 2.950.000 kr., og foreslås
fordelt efter følgende princip:
50 % fordeles på baggrund af elevtal
50 % fordeles til almenskoler i forhold til andel af indslusede elever de seneste
tre skoleår

Som tidligere nævnt vil midlerne blive frigivet løbende frem til august 2015, og de
afsatte beløb under ovenstående indsatsområder er ved den fulde implementering under forudsætning af, at mindreudgiften tilbageføres almenområdet. Alternativt må
der ske en prioritering af handleplanens forslag.
Ad 3. Forslag til central og decentral kompetenceudvikling 2011-2015
Den centrale og decentrale kompetenceudvikling er væsentlig for, at lærere og
pædagoger på skolerne opnår kompetence til den udvidede opgave med at udvikle
inkluderende kultur og læringsmiljøer på skolerne. Kompetenceudviklingen bygger
videre på SAL forløbets grundlag.
Kompetenceudviklingen i perioden 2012-2015 har som omdrejningspunkt at
kvalificere alle medarbejdere til inklusionsopgaven og redskaber til at evaluere
indsatser og justere eller ændre praksis på et evidensbaseret grundlag. Desuden får
ressourcepersoner i AKT yderligere kompetenceudvikling for at kunne medvirke til
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at fastholde og styrke udviklingen af inkluderende kultur på skolerne.
Kompetenceudviklingen vil foregå henholdsvis centralt og decentralt i forhold til
temaerne nedenfor. (Se bilag 3)
o
o
o
o
o
o

Inklusion – en cirkulær tilgang
Viden om diagnoser – muligheder og begrænsninger
Aktionslæring
Konkrete værktøjer i det narrative felt, fx Sociale historier, tegneseriehistorier
mv
Relationskompetence – pædagogisk diplom i specialpædagogik, psykologi,
socialpædagogik og inklusionsvejledning
Video-feedback på egen praksis

Økonomiske konsekvenser
Den politisk besluttede besparelse på 4 mio. kr. indhentes og 2 mio. kr. tilbageføres
til almenområdet i perioden 2011-2015, som vedtaget i Handleplan for inklusion.
Af besparelsen på 4 mio. kr. er 2 mio. kr. sparet i 2011 og 1 mio. kr. er tilbageført
til almenskolerne i 2011, og anvendt jfr. bilag 4. Den resterende besparelse på 2
mio. kr. samt tilbageførelsen af 1 mio.kr. til almenskolerne indgår i beregningerne i
forslag om budgetter for specialområdet for perioden 2011/12-2015/16, bilag 2.
Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.
Indstilling
Børne- og fritidsforvaltningen foreslår, at
- udvalget drøfter om forslaget om ressourcetildelingsmodel skal lægges til grund
for specialtilbuddenes fremadrettede budgettering,
- Lundtofte Skoles gruppeordning tildeles ekstra 675.000 kr. som beskrevet,
- der tages stilling til hvorvidt mindreudgifter ved en øget inklusion udover det ved
budgetaftalen for 2011 aftalte, skal tilbageføres helt eller delvis. Handleplanen
tilrettes i konsekvens heraf,
- forslaget til kompetenceudviklingsplan principgodkendes.

Børne- og ungdomsudvalget den 14. juni 2012:
Udvalget har drøftet handleplanen, og har den som udgangspunkt for det videre
arbejde med inklusion indenfor rammen på det i budgetaftalen for 2011- 2014
aftalte om 4 – 2 mio. kr. Da det ikke med sikkerhed kan beregnes,
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hvor stor mindreudgiften på specialområdet vil være de kommende år foreslås det,
at udvalget en gang årligt får forelagt en oversigt over mindreudgifter på
specialområdet – med henblik på stillingtagen til eventuelle tilbageløbsmidler og
deres anvendelse. I forhold til ressourcegrundlaget for specialskolerne og
gruppeordningerne godkendes dette for skoleåret 2012/2013. Ressourcegrundlaget
fra skoleåret 2013/2014 tages op i efteråret 2012, når specialanalyserne
genbehandles i udvalget efter høring.
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5
Vision for LTU og placering af LTU i Lyngby Idrætsby
.

Sagsfremstilling
I juli 2011 nedbrændte ca. 1/3 af Lyngby-Taarbæk Ungdomsskoles (LTU)
bygningsmasse beliggende på Gyrithe Lemches vej grundet et lynnedslag. Stue og
1. sal på den midterste del af bygningen blev totalt udbrændt, og kælderen blev
ødelagt primært som følge af slukningsarbejdet. Den foreløbige genhusning af dels
10. klassecenteret, modtageklasser, LTU’s aftenundervisning og administration blev
gennemført således, at hovedparten af aktiviteterne blev i de resterende bygninger, i
en lejet pavillon samt i de lokaler, som før branden var lejet ud til K-Nord.
Genhusningen af både LTU & de aktiviteter K Nord har flyttet til lejede lokaler i
Virum, er foreløbig aftalt til 3 år – dvs. med udløb sommeren 2014.
Overordnet ses der tre scenarier for LTU efter genhusningsperioden. I scenarie to
og tre er der mulighed for at udvikle LTU, jævnfør senere beskrivelse af visionen:
1. Den kommunale ejendom bliver genopført i samme stil og med samme
rumfordeling og dermed brugere – LTU & K-Nord. LTU’s nuværende
aktiviteter bliver videreført i nogenlunde samme form som nu. K-Nord har i
processen tilkendegivet, at man umiddelbart ikke har interesse i at leje samme
arealmængde på samme vilkår som nu. Umiddelbart er K-Nords primære
interesse at overtage hele bygningen. K-Nord fremsender brev til
Lyngby-Taarbæk Kommune omkring interesser.
2. Den kommunale ejendom bliver genopført i samme stil, men dog med henblik
på ikke længere at leje lokaler ud til K Nord, jævnfør pkt. 1. Her er der bred
mulighed for at udvide aktiviteterne, jævnfør den udarbejdede vision for
udvikling af LTU, som beskrives senere.
3. Den nuværende kommunale bygning, der huser LTU inklusiv den nedbrændte
bygningsmasse sælges. Som udgangspunkt er der udbudspligt, men muligheden
for dispensation undersøges af forvaltningen. LTU genplaceres et nyt sted i
kommunen, fx som en del af Lyngby Idrætsby. Arealkravene afhænger af, om
LTU’s aktiviteter udvides eller fastholdes på nuværende niveau.
LTU har i det forløbne år arbejdet med ideer til, hvordan institutionen kan udvikle
sig og udvide med nye aktiviteter, og situationen omkring branden har aktualiseret
behovet for at skitsere de fremtidige udviklingsmuligheder for LTU.
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På Kommunalbestyrelsesmødet 28. november 2011 vedtog Kommunalbestyrelsen,
at LTU kunne tænkes ind i den foreløbige planlægning af arbejdet med Lyngby
Idrætsby og stadionbyggeri, og at LTU skulle indgå i brugerinddragelsesprocessen
for Lyngby Idrætsby med henblik på bidrag til udvikling af ideerne og med henblik
på at udnytte mulighederne for nye samarbejder og synergieffekter ved bygning af
fleksible faciliteter. På denne baggrund blev der nedsat en arbejdsgruppe, som
udover at arbejde videre med visionen for LTU, har arbejdet med forslag til,
hvordan LTU kan tænkes ind i Lyngby Idrætsby og hvilke andre placeringer, man
kunne finde hensigtsmæssige, såfremt LTU ikke skal blive i de nuværende lokaler.
Resultaterne af arbejdsgruppens arbejde er samlet i en rapport, der er vedlagt som
bilag.
Hovedelementerne i konklusionen fra arbejdsgruppen er:
Arbejdsgruppen er kommet med en række forslag til nye aktiviteter, som kan
varetages af LTU. Visionen omkring udvikling af LTU er ikke afhængig af, om
LTU bliver placeret et nyt sted, eller fortsætter aktiviteterne i de nuværende
faciliteter.
Omkring en eventuel ny placering konkluderer arbejdsgruppen, at der er gode
muligheder for at skabe synergi ved at bruge fælles faciliteter i Lyngby Idrætsby så
som kantine, café, multihal, auditorium, ”teatersal” og møde- og
konferencefaciliteter. Arbejdsgruppen lægger vægt på, at området omkring LTU
fortsat kan fungere som studiemiljø, ungdomsmiljø og sted for de selvorganiserede
unge og at omgivelserne signalerer et ungdomskulturelt miljø med plads til de unge.
Arbejdsgruppen understreger ønsket om, at LTU får lokaler, som LTU er
primærbrugere af, og som kun benyttes af andre i det omfang, LTU ikke benytter
lokalerne og at der laves en fleksibel fordeling af tiden i fællesfaciliteterne, der også
rummer mulighed for at lave nye aktiviteter, når behovet opstår, fx aktiviteter for
"matrikelløse unge". Endelig understreger arbejdsgruppen vigtigheden af, at der er
en plan for logistikken omkring afvikling af større kampe på opvisningsstadion, så
der også kan være aktiviteter på LTU, selvom der er kamp en given weekend.
Økonomiske konsekvenser
Hvis LTU placeres i Lyngby Idrætsby, skal der træffes beslutning om at sælge den
ejendom, som LTU anvender i dag og provenuet overføres til Lyngby Idrætsby.
Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.
Indstilling
Forvaltningen indstiller, at Børne- og ungdomsudvalget drøfter sagen og tager
stilling til, om de overfor Økonomiudvalget vil anbefale, at Lyngby-Taarbæk
Ungdomsskole indtænkes i Lyngby Idrætsby.
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Børne- og Ungdomsudvalget, den 10. maj 2012:
Udvalget ønsker indledningsvis en redegørelse for de afledte økonomiske
konsekvenser af den midlertidige genhusning af både LTU og K Nord – herunder
ekstra udgifter til genhusning, mistede lejeindtægter og spørgsmålet om
forsikringsdækning. Redegørelsen skal foreligge til Økonomiudvalgets møde den
15. maj 2012.
A, C og F foreslår en mere grundig drøftelse af visionerne for LTU på næste møde,
således at tilbuddets fremtidige indhold og placering samtænkes. LTU’s leder
inviteres til næste møde. Det belyses, hvilke samarbejdsrelationer, der er mellem
LTU og K Nord.
For stemte 4 (A, C og F)
Imod stemte 2 (V), idet V anbefaler LTU i model A som opbakning til den
beslutning, som er truffet i Kultur- og Fritidsudvalgets møde d.d. V finder model A
visionær og fremtidssikret og mener flere aktører i denne løsning giver liv, synergi
og økonomisk rationale bl.a. i forhold til LTU.
Trine Nebel Schou (B) var fraværende.
Sagen forelægges på ny.

Børne- og ungdomsudvalget den 14. juni 2012:
Udvalget indstiller overfor Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse, at LTU
indtænkes i Lyngby Idrætsby-projektet.
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6.
Ledelsesinformation på det specialiserede børnesociale område - antal
underretninger i 1. kvartal 2012
.

Sagsfremstilling
og Ungdomsudvalget besluttede i maj 2012, at udvalget fremover én gang i
kvartalet får fremlagt følgende ledelsesinformation:
Børne-

o Antal underretninger (suppleret med et par konkrete eksempler)
o Hvor mange af de modtagne underretninger resulterer i en § 50 undersøgelse
o Antal sager pr. medarbejder
o Hvorvidt det lovpligtige tilsyn i forhold til børnene gennemføres – beskrevet
via 10 stikprøver.
Forvaltningen oplyser, at den ovennævnte information kan gennemføres med de
nuværende administrative ressourcer.
Udvalget besluttede endvidere, at der til juni mødet skulle inviteres medarbejdere
fra Børne- og Fritidsforvaltningens Afdeling for Børn og Familier - med henblik på
en nærmere redegørelse for, hvordan underretninger modtages og behandles, samt
hvilke socialfaglige vurderinger, der ligger til grund herfor.
På juni mødet præsenteres derfor i første omgang den første del af den besluttede
ledelsesinformation vedrørende antal underretninger og hvor mange af disse, der
resulterer i en § 50 undersøgelse. Endvidere vil der på mødet af repræsentanter for
Afdelingen for Børn og Familier blive præsenteret et par konkrete eksempler på
underretninger, samt hvordan disse konkret er blevet håndteret og hvad de har
resulteret i af handlinger. Den øvrige besluttede ledelsesinformation vil blive
præsenteret på udvalgets augustmøde, hvorefter den samlede ledelsesinformation
vil blive præsenteret kvartalsvist og samlet næste gang i november 2012.
Forvaltningen v/ Afdelingen for Børn og Familier har i 1.kvartal 2012 modtaget i alt
57 underretninger, som har resulteret i følgende:
o 17 sager er lukket efter en samtale eller netværksmøder
o 18 sager er resulteret i et §11 forløb med rådgivning og samtaler
o 14 sager er resulteret i beslutning om udarbejdelse af en § 50 undersøgelse i
henhold til Lov om Social Service
o 8 sager omhandlede allerede eksisterende sager, hvor der var igangsat
foranstaltninger i henhold til § 52 i Lov om Social Service.
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Kompetence
Børne- og Ungdomsudvalget.
Økonomi
Udgifterne til sociale foranstaltninger afholdes indenfor det tildelte budget, jvf. de
besluttede styringsprincipper for Lyngby-Taarbæk kommune generelt og specifikt
for det specialiserede socialområde.
Indstilling
Forvaltningen indstiller, at udvalget drøfter den fremlagte ledelsesinformation og
tager den til efterretning.

Børne- og ungdomsudvalget den 14. juni 2012:
Drøftet og taget til efterretning.
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7
Model for forpligtende netværksledelse på dagtilbudsområdet
.

Sagsfremstilling
Kommunalbestyrelsen besluttede den 23. april 2012 at indføre forpligtende
netværksledelse for alle kommunale dagtilbud i Lyngby-Taarbæk Kommune. I den
forbindelse blev det samtidigt vedtaget
”at netværkene i samarbejde med Børne- og Ungdomsudvalget udvikler konkrete
tiltag til, hvordan også tværgående koordinering af ressourcer og yderligere
forpligtende samarbejder mellem institutionerne kan sikres”, det sagen vedlagte
protokoludskrift.
Kommunalbestyrelsen har således ønsket at skærpe modellen for forpligtende
netværksledelse i forhold til forsøgsperioden.
Forpligtende netværksledelse er en fast og obligatorisk samarbejdsstruktur mellem
kommunale dagtilbud med egen ledelse, budget og forældrebestyrelse, som
samarbejder om bestemte opgaver. Forpligtende netværksledelse er et ligeværdigt
samarbejde mellem dagtilbuddene og omfatter således alle kommunale dagtilbud i
Lyngby-Taarbæk Kommune. Selvejende dagtilbud kan vælge at indgå i kommunale
eller egne netværk. Der igangsættes i efteråret 2012 en særskilt proces for
samarbejdet med de selvejende institutioner.
Med afsæt i erfaringer og dialog om de to ledelsesforsøg – områdeledelse og
netværksledelse på dagtilbuddene i perioden maj 2010 til maj 2012, samt erfaringer
fra andre kommuner har en projektgruppe med deltagelse af ledere,
fællestillidsrepræsentanter fra henholdsvis FOA og BUPL, en repræsentant fra
BUPL og forvaltningen, udarbejdet et forslag til en fremtidig model for
netværksledelse. Det sagen vedlagte notat beskriver modellen for forpligtende
netværksledelse i dagtilbud i Lyngby-Taarbæk Kommune, herunder formål,
definition, netværksstruktur, ansvarsfordeling og samarbejde, organisation,
rollefordeling og samspil, samarbejde mellem netværk og forvaltning,
forældresamarbejde, MED-indflydelse og implementering.
Model for forpligtende netværksledelse
Formålet med forpligtende netværksledelse er at:
• Skabe højt pædagogisk kvalificerede dagtilbud ved at samarbejde om det
pædagogiske arbejde og udvikling.
• Skabe effektivt drevne dagtilbud ved at samarbejde om styringen og
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ressourceudnyttelsen på dagtilbuddene (økonomi, tid, kompetencer mv.).
• Styrke den strategiske ledelse, udvikling og indflydelse ved at samarbejde om at
professionalisere ledelsen af det enkelte dagtilbud, dagtilbudsområdet og hele 0-18
årsområdet under hensyn til at bevare dagtilbuddenes mangfoldighed.
Forpligtende netværksledelse er defineret som både en ledelsesform og en
samarbejdsstruktur, der omfatter hele dagtilbuddet og har betydning for alle i og
omkring dagtilbuddet. Lederne har sammen ansvar for netværkenes fællesskab,
funktion og opgavevaretagelse og alle dagtilbud i netværket bidrager med
ressourcer som kompetencer, viden, tid og økonomi til netværket. Netværkenes
forpligtelser indeholder både gensidige forpligtelser mellem lederne og egne
dagtilbud og administrative eller politisk fastsatte forpligtelser.
Der er i dag i alt 33 kommunale dagtilbud og 13 selvejende dagtilbud i
Lyngby-Taarbæk Kommune. I forbindelse med ledelsesforsøgene er der etableret 2
kommunale områder og 3 kommunale netværk (et enkelt selvejende dagtilbud
indgår i et kommunalt netværk). I forbindelse med Budget 2011-14 besluttede
forligspartierne at sparre et beløb svarende til 3 fusioner (se anden sag på
dagsordenen), hvorfor antallet af kommunale dagtilbud forventes reduceret fra 33 til
30 i efteråret 2012.
Modelnotatet skitserer to forslag til fremtidig netværksstruktur:
Struktur 1 – Hvor de nuværende 5 netværk/områder bevares med enkelte
•
justeringer
Struktur 2 – Hvor antallet af netværk reduceres til 4 netværk og der dermed
•
brydes op i den nuværende netværksstruktur.
For at sikre at netværkene har en tilstrækkelig størrelse – ledelsesmæssigt såvel som
økonomisk – og dermed har mulighed for reelt at samarbejde om en række opgaver,
og sikre mest optimale vilkår for fleksibilitet, kompetencebredde og dynamik
anbefaler projektgruppen at antallet af netværk reduceres fra 5 til 4 netværk
(struktur 2). Derved vurderes netværkene også i højere grad at understøtte
intentionerne om at professionalisere lederrollerne og fremtidssikre den samlede
netværksstruktur. Forslaget er drøftet i dagtilbudsledergruppen og der er bred
opbakning til denne anbefaling.
Modelnotatet skitserer to forslag til graden af forpligtelser i netværkene:
Model a – den nuværende forpligtelser videreføres fra forsøgsperioden
•
Model b – der er opstillet en række yderligere forpligtelser
•
I forlængelse af Kommunalbestyrelsens ønske anbefaler projektgruppen at
netværkenes opgavevaretagelse skærpes i forhold til forsøgsperioden ved skarpere
at definere skal-opgaver og kan-opgaver. Derudover er netværkene yderligere
forpligtede til at aftale fælles indsatser/initiativer i virksomhedsplaner og hvert år at
definere mindst ét fælles pædagogisk projekt/indsatsområde, samt at etablere fælles
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opgaveløsning (ressourcedeling, planlægning og ledelse) for
medarbejderudviklingen og kompetenceudvikling). Endelig styrker modellen den
fælles økonomi-opfølgning. Forslaget indeholder alene et kan-krav om fælles
løsning af administrative opgaver. Forslaget er drøftet i dagtilbudsledergruppen og
der er bred opbakning til denne anbefaling.
Modellen definerer ikke konkrete mål for en reel ressourcedeling som i
områdeledelsesmodellen (som f.eks. en fast procentsats), idet der fortsat er tale om
selvstændige dagtilbud med egne budgetter.
Netværkenes forpligtelser fremgår af netværkskontrakten som hvert år aftales
mellem lederne og med forvaltningen. Netværksmodellen indeholder forslag til en
samarbejdsstruktur indbyrdes mellem netværkene og med forvaltningen, som på
den ene side sikre nogle stående samarbejdsgrupper, der understøtter
opgavevaretagelsen i netværkene, men på den anden side er så fleksibel at den
endelige struktur kan tilpasses den fremtidige struktur og behov i Center for Læring
og Pædagogik.
For at inddrage forældrenes perspektiv i arbejdet i netværkene og sikre en lokal
dialog og sparring af netværksledelsen, foreslår projektgruppen at nedsætte et
Netværksråd i hvert netværk, som drøfter fælles opgaver og tiltag, samt eventuelle
kommunale initiativer mv. En konkret model for netværksrådene, herunder
sammensætning, opgaver mv., samt en samlet dialogstruktur for brugerne på
dagtilbudsområdet og Børne- og Ungdomsudvalget fastlægges i forbindelse med
den planlagte revision af styrelsesvedtægten i efteråret 2012.
Implementering
Der indføres forpligtende netværksledelse på alle kommunale dagtilbud pr. 1.
august 2012. i forbindelse med implementeringen af strukturen gennemføres et stort
kick-off for ledere, souschefer og forvaltning i september 2012.
Erfaringer viser at en succesfuld opstart af netværk, kræver en ekstra indsats
indledningsvist, herunder konsulentstøtte ved møder, fælles workshops mv. For at
understøtte implementeringen af netværksstrukturen afsættes 75.000 kr. til hvert
kommunalt netværk i henholdsvis 2012 og 2013.
Til sammenligning blev der i forbindelse med ledelsesforsøgene afsat 75.000 kr. til
hvert netværk/område i henholdsvis 2010 og 2011.
Idet de selvejende institutioners netværksstruktur ikke ændres, er der ikke foreslået
afsat implementeringsmidler til de selvejende netværk, men kan overvejes i
forbindelse med fastlæggelse af en samarbejdsmodel for de selvejende institutioner
i efteråret 2012.
Økonomi
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Selve netværksstrukturen har ingen økonomiske konsekvenser. Der afsættes 50.000
kr. til at understøtte implementeringen af de foreslåede 4 kommunale. De 300.000
kr. i 2012 og 2013 finansieres via puljen til kvalitet, efteruddannelse og læring.
Beslutningskompetence
Børne- og ungdomsudvalget
Bilag
- Forslag til model for forpligtende netværksledelse i dagtilbud
- Protokoludskrift af sag 13, Kommunalbestyrelsesmøde 23. april 2012
Indstilling
Børne- og Fritidsforvaltningen indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget godkender
o

Model for forpligtende netværksledelse, herunder formål, definition,
netværksstruktur, opgaver, samarbejdsmodel og implementering med opstart 1.
august 2012. I den forbindelse skal udvalget særskilt tage stilling til:
Netværkstrukturen:
 Struktur 1 med 5 kommunale netværk eller
 Struktur 2 med i alt 4 kommunale netværk
Graden af forpligtelser:
 Model a: Videreførelse af nugældende forpligtelser
 Model b: Forslag til yderligere forpligtelser

o

At der i forbindelse med den planlagte revision af styrelsesvedtægten i efteråret
2012 formuleres en konkret model for Netværksråd i hvert netværk, herunder
dialog med Børne- og Ungdomsudvalget.

o

At der fra puljen til kvalitet, efteruddannelse og læring reserveres i alt 300.000
kr. i henholdsvis 2012 og 2013 til implementering af forpligtende
netværksledelse på kommunale dagtilbud.
At der i løbet af efteråret 2012 igangsættes en proces sammen med de selvejende
dagtilbud hen i mod en model for netværksledelse for de selvejende dagtilbud.

o

Børne- og ungdomsudvalget den 14. juni 2012:
Udvalget besluttede, at model B for forpligtende netværk vælges, og at der dannes
en netværksstruktur med 4 kommunale netværk. De øvrige beslutningspunkter
godkendes.
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8
Fusioner på dagtilbudsområdet – udmøntning af budgetaftale 2011-14
.

Sagsfremstilling
I forbindelse med budgetaftalen for 2011-14 blev det aftalt at reducere
dagtilbuddenes ledelsesbudget med i alt 0,42 mio.kr. (netto) i 2012 og 0,72 mio. kr.
i 2013 og årene frem.
Af aftaleteksten fremgår det, at der ”I forslaget Sammenlægninger på
dagtilbudsområdet (BØ 8) sker der en sammenlægning af små daginstitutioner og
institutioner, som ligger i samme bygning, så der sikres et mere effektivt
pædagogisk og økonomisk grundlag for driften – og så den økonomiske sårbarhed
mindskes. Ændringen gennemføres fra 2012, når forsøget med områdeledelse er
evalueret.”
Som det fremgår neden for er de beregningsmæssige konsekvenser af
sammenlægninger afgørende ændret siden vedtagelsen af budgetaftalen for 2011 –
14 som følge af indførelse af den ny ressourcetildelingsmodel ved årsskiftet 2011. I
den tidligere model blev der indgået særaftaler i forbindelse med fusioner, men med
indførelse af den ny ressourcetildelingsmodel er der lagt op til en ens
ressourcetildeling for alle institutioner.
En sammenlægning af institutionerne til ét større børnehus forbedrer
udviklingsbetingelserne for ledelse, medarbejdere og børn og giver mulighed for en
mere rationel og fleksibel udnyttelse af ressourcerne, herunder nedbringelse af
antallet af ledelsespersoner. Som udgangspunkt er sammenlægningerne i
kommunen begrundet i ønsket om at skabe et større fokus på den pædagogiske
udvikling. Med et større pædagogfagligt miljø og et større børnetal bliver det muligt
at skabe rum for bl.a. mere fokuserede børneaktiviteter og en bedre gensidig faglig
udvikling blandt de ansatte, som kan danne basis for udvikling af bedre tilbud til
børn og deres forældre.
En sammenlægning af to børnehuse indebærer, at to institutioner samles til én
institution under en leder, men at nærheden i den enkelte institution bevares. Børn
og medarbejdere vil fortsat være tilknyttet de nuværende huse. Pga. afstanden
mellem de to huse skal det sikres at der fortsat, er en ledelsesperson i hvert hus.
Børneudvalget besluttede i januar 2004 at sammenlægge institutioner, hvor det er
hensigtsmæssigt. Børne- og Ungdomsudvalget har flere gange tilkendegivet, at de
ønsker en stærkere koordination af den personalemæssige, pædagogiske og
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ledelsesmæssige udvikling i dagtilbuddene. Lyngby-Taarbæk Kommune har hidtil
gennemført 6 sammenlægninger af dagtilbud. Erfaringerne fra kommunens tidligere
sammenlægninger er generelt gode og inddrages i forbindelse med fremtidige
sammenlægningsprocesser.
Besparelsespotentiale ved fusioner
Med budgetaftalen for 2011-14 er der således lagt op til, at sammenlægningerne
sker fra 1. juni 2012 samtidig med gennemførelse af den nye ledelsesstruktur. Idet
besparelsen forudsætter afskedigelser af ledere, kan den ikke hentes i 2012. Som
følge heraf er budgettet korrigeret i forbindelse med 1. anslået regnskab 2012,
således at der ikke skal hentes noget provenu i 2012.
I forbindelse med de hidtidige fusioner er der delvist sparet en lederløn, dvs. godt
300.000,- kr. pr. fusion. Der blev ikke rørt ved børnenormeringen eller ledelsestiden
ved de hidtidige fusioner, idet det var forudsat beslutningerne, at den øvrige
ressourcetildeling ikke blev berørt af fusionen.
Ved årsskiftet 2011 blev der indført en ny ressourcetildelingsmodel på
dagtilbudsområdet i Lyngby-Taarbæk Kommune. Modellen indebærer bl.a., at alle
institutionen får en ens ressourcetildeling. Idet der i tildeling af ledelsestiden til hver
institution ikke er indbygget en stordriftsfordel, vil den afsatte ledelsestid i
dagtilbuddene være den samme – uanset fusion eller ej. De ændrede forudsætninger
i beregningerne betyder, at besparelsespotentialet ved fusioner falder markant ved
fremtidige fusioner, med mindre ledelsestidsmodellen ændres.
Som udgangspunkt modtager alle dagtilbud et tilskud til en leder ansat i 37 timer
(beregnet ud fra realudgiften) og midler svarende til et souscheftillæg (ligeledes
beregnet ud fra realudgiften).
Beløbet udgør ledelsestilskuddet.
Men idet størrelsen på dagtilbud varierer meget, varierer også den forventede tid
lederen skal bruge til ledelse. I de små dagtilbud forventes lederen at indgå i
børnenormeringen og følgelig reduceres børnenormeringen med den forventede tid
lederen er på stuerne. I de store dagtilbud forventes souschefen at bidrage til
ledelsesopgaven og de får derfor tildelt ekstra børnenormering svarende til den
forventede tid souschefen bidrager til ledelsesopgaverne. Dermed sikres samme
børnenormeringen uanset dagtilbuddets størrelse. Fordelingen af ledelsestimer
mellem leder og souschef fastlægges lokalt.
Ledelsestiden beregnes ud fra følgende to forhold:
• 8 timers grundledelsestid til alle dagtilbud (uanset størrelse)
• + 22,5 minut pr. enhed
Der gives derudover et ekstra ledelsestid til dagtilbud med ressource- eller
specialgruppe med over fire børn (højere krav til ledelse) og dagtilbud med flere
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adresser (forventning om en tilgængelig ledelsesperson i hvert hus). Der er fastlagt
en minimumsgrænse på 25 timer til ledelse. I modellen nedenfor fremgår
sammenhængen mellem dagtilbudsstørrelse og ledelsestid i Lyngby-Taarbæk
Kommune:
Sammenhæng mellem dagtilbudsstørrelse og ledelsestid
90
80
ledelsestimer

70
60
50
40
30
20
10
0
0

50

100

150

200

250

Enhed

Den nuværende model tager således ikke højde for, at der er stordriftsfordele ved at
lede ét dagtilbud, til trods for at en række ledelsesopgaver skal varetages uanset
størrelsen – det gælder fx servicering af forældrebestyrelse, et MED-udvalg,
regningsbetaling, virksomhedsplaner, læreplaner, hjemmesider, møder med
forvaltningen og andre, herunder personalemøder mv. Omvendt stiger byrden i
forbindelse med forældersamarbejdet med antallet af børn, og den individuelle
personaleledelse, fx mus-samtalen med antallet af ansatte.
En rundringning til andre kommuner viser, at de fleste kommuner har indbygget
stordriftsfordele i deres model for tildeling af ledelsestid – og at noget tyder på, at
der er markant mere ledelsestid i Lyngby-Taarbæk Kommune sammenlignet med
andre kommuner.
I forbindelse med fusioner tildeles dagtilbuddene altså den samme ledelsestid som
før fusionen, jf. ressourcetildelingsmodellen: 8 timer + (22,5 minut x antal enheder)
(+ evt. 8 timer ved 2 matrikler).
Dermed er der stort set ikke noget besparelsespotentiale at hente i forbindelse med
fusioner med mindre, der i fremtiden indbygges en stordriftsfordel i ledelsestiden.
Se i øvrigt under økonomiske konsekvenser.
Stordriftsfordele kan indbygges i modellen på mange måder. I Gentofte Kommune
har man fx 37 timer til ledelse i alle dagtilbud uanset størrelse (har generelt større
institutioner end i Lyngby-Taarbæk Kommune). Andre kommuner har en trinmodel,
fx Albertslund (gl.model) og Frederikssund og andre kommuner har en grænse for
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maksimumsledelse, fx Albertslund. Nedenfor er tegnet et forslag til en model til
illustration:

Ledelsestimer

Trinmodel og max ledelsestid
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Det foreslås derfor, at Børne- og Fritidsforvaltningen foreligger et forslag til en ny
beregningsmodel for ressourcetildeling af ledelsestid, der tager afsæt i at der er
stordriftsfordele på ledelse i store dagtilbud.
Valg af fusionsinstitutioner
Af beslutningen fremgår det, at sammenlægningen skal ske i små daginstitutioner
og institutioner, som ligger i samme bygning.
• I det kun to daginstitutioner ligger i sammen bygning nemlig Carlshøj
Vuggestue og Carlsrock Børnehave på Carlshøjvej 10 foreslås det, at de to
dagtilbud lægges sammen til et samlet børnehus. De to institutioner har i dag
opskrivningsfællesskab. De to institutioner rummer tilsammen 48
vuggestuebørn og 60 børnehavebørn.
Oversigten nedenfor viser alle dagtilbud fordelt på antal børn. Institutioner med lys
angivelse er selvejende eller pulje-institutioner.

250
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Som det fremgår af oversigten er de to vuggestuer, Børnereden og Kaplegården, de
to mindste kommunale institutioner i kommunen. Det foreslås derfor, at de to
institutioner slås sammen med nærliggende institutioner.
• Det foreslås, at Vuggestuen Børnereden på Grønnevej 112 lægges sammen
med Børnehaven Bøgely på Virumvej 35 i et samlet Børnehus. De to institutioner
rummer tilsammen 22 vuggestuebørn og 60 børnehavebørn. Der er ca. 800 meter
mellem de to børneinstitutioner. Som det også fremgår af kapacitetsanalysen, er der
mulighed for at udbygge Bøgely – og dermed samle den nye fusionerede institution
på sigt.
• Det foreslås, at Vuggestuen Kaplegården på Kaplevej 1 A lægges sammen
med Børnehuset Humlehuset Hummeltoften 33 i et samlet børnehus. Vuggestuen
Kaplegården er normeret til 22 vuggestuebørn, Børnehuset Humlehuset er normeret
til 24 vuggestuebørn og 50 børnehavebørn. Stillingen som leder af Vuggestuen
Kaplegården er vakant pr. 1. september 2012. Afstanden mellem Vuggestuen
Kaplegården og Børnehuset Humlehuset er ca. 600 meter. Som udgangspunkt
rummer det samlede børnehus for mange vuggestuebørn i forhold til
børnehavepladser, men på sigt tilpasses det samlede børnehus’ normering således at
der i fremtiden vil være en større sammenhæng. Børne- og Fritidsforvaltningen
arbejdede samarbejde med de to huse i vinteren 2011 at sammenlægge de to
institutioner, men Børne- og Ungdomsudvalget valgte at udsætte sammenlægningen

160
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til nu. I den forbindelse tilkendegav ledelsen og medarbejderne af de to institutioner
at de var positivt indstillet overfor en sammenlægning.
Der gøres opmærksom på, at sammenlægningerne er en del af budgetaftalen og
forudsætter, at der spares lederlønninger. Lederstillingerne er besat i fem af de
udpegede seks institutioner. Lederstillingen i Kaplegården har været vakant siden
oktober 2008 og ledelsen varetages frem til 31. maj 2012 af en konstitueret leder i
Kaplegården.
Gennemførelse af fusionerne
Sammenlægningsprocesserne forventes at strække sig over 1-2 år og indebærer bl.a.
reduktion af ledere, valg af ny fælles bestyrelse, fælles navn og et intensiveret fokus
på styrkelse af de pædagogisk- og ledelsesmæssig forhold i de samlede nye
børnehuse.
Der er mulighed for undervejs i processen at trække på en pædagogisk konsulent,
som bidrager med råd, sparring og procesunderstøttelse undervejs i processen. Der
etableres endvidere et sparringsfora for ”fusionsledere” i Lyngby-Taarbæk
Kommune med deltagelse af forvaltningen og med inddragelse af ledere fra de
allerede sammenlagte institutioner. Forvaltningen bistår her med.
Økonomi
I forbindelse med budgetaftalen for 2011-14 blev det aftalt at reducere
dagtilbuddenes ledelsesbudget i forbindelse med fusionerne med i alt 0,42 mio.kr.
(netto) i 2012 og 0,72 mio. kr. i 2013 og årene frem. I det fusionerne først
gennemføres pr. 1. september 2012 og tilpasningen af personaleressourcer følger de
almindelige regler for reduktions af personaleressourcer, vil reduktionen først
kunne hentes fra 1. januar 2013.
Skemaet viser besparelsespotentialet ved de tre ovenfor foreslåede fusioner med den
nuværende model for tildeling af ledelsestilskud og ledelsestid:
Ledelsestid

Ledelsestilskud
Ansl. nyt
Regule- ReguleLedelsesledelsesRestBesparelLedelses- ring
ring*
budget nu budget
budget se
tid (timer) (timer)
(Kr.)
(kr.)
(kr.)
(Kr.)
(Kr.)
Humlehuset
44,75
7,75
71.551
521.700
Kaplegården
25,00
-12,00 -110.789
496.100
Fusioneret
69,25
32,25
297.746
635.000
Merudgift til frikøb af ledelsestid:
1.017.800
635.000 382.800
45.816
336.984
Carlsrock
31,65
-5,35
Carlshøj
45,84
8,84
Fusioneret
69,48
32,48
Merudgift til frikøb af ledelsestid:

Bøgely

30,50

-6,50

-49.412
81.585
299.913

537.000
526.800

267.741

1.063.800

-60.011

496.100

660.000
660.000 403.800

136.059
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Børnereden
25,00
-12,00
Fusioneret
53,50
16,50
Merudgift til frikøb af ledelsestid:

-110.789
152.335

460.300

323.135

956.400

590.000
590.000 366.400

43.265

*) Beløbet anvendes til at regulere det børnetlsafhængige tilskud med timer der afviger fra 37 timer (svarende
til lederens stilling). Sikrer dermed ens børnenormering i alle dagtilbud uanset størrelse.

Dvs. at det anslås, at der ved de tre fusioner årligt kan spares i alt 225.141,- kr.
(bemærk at den relativ større besparelse i Carlshøj/Carlsrock skyldes, at
dagtilbuddene er placeret i samme bygning, og dermed ikke får tilskud for to
lokaliteter). På baggrund af disse beregninger anslås det, at der ca. skal
gennemføres 14 fusioner for at hente det vedtagne besparelsespotentiale, hvis det
fastholdes, at der ikke er en reel stordriftsfordel ved større institutioner og dermed
ved fusioner.
Det lave besparelsespotentiale skyldes reelt, at en lederstilling erstattes med en
pædagogstilling (idet souschefen i den nye store institution skal varetage en støre
del af ledelsesopgaven, samt giver den nye leder lidt højere løn (jf. forhåndsaftalen
for lederløn).
Indføres i stedet en ledelsestidsmodel, der tager højde for stordriftsfordele kan i alt
kr. 669.870,hentes ved de tre foreslåede fusioner (forslaget til beregningen her tager
udgangspunkt i en trinvis model med udgangspunkt i børnetallet frem for
enhedstallet (<30 børn = 25 timer, 30-50 børn = 30 timer, 50-70 børn = 35 timer,
70-90 = 40 timer, 90-110 = 45 timer og 110< = 50 timer), hertil kommer 7 ekstra
timer for to matrikler/ressourcegruppe):

Ledelsestid

Ledelsestid (timer)

Regulering
(timer)

Humlehuset
(74 børn)
44,75
7,75
Kaplegården
(22 børn)
25,00
-12,00
Fusioneret
(96 børn)
52,00
15,00
Merudgift til frikøb af ledelsestid:

Regulering*
(Kr.)
71.551

521.700

-110.789

496.100

138.840
177.895

Carlsrock
(60 børn)
31,65
-5,35
Carlshøj
(48 børn)
45,84
8,84
Fusioneret
(108 børn)
45,00
8,00
Merudgift til frikøb af ledelsestid:

Ledelsestilskud
Ansl. nyt
LedelsesledelsesRestbudget nu budget
budget
(kr.)
(kr.)
(Kr.)

635.000
1.017.800

-49.412

537.000

81.585

526.800

74.048
41.876

Besparelse
(Kr.)

635.000 382.800

204.905

660.000
1.063.800

660.000 403.800

361.924
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Bøgely
30,50
-6,50
(60 børn)
Børnereden
(20 børn)
25,00
-12,00
Fusioneret
(80 børn)
47,00
10,00
Merudgift til frikøb af ledelsestid:

-60.011

496.100

-110.789

460.300

92.560
263.360

590.000
956.400

590.000 366.400

103.040

*) Beløbet anvendes til at regulere det børnetlsafhængige tilskud med timer der afviger fra 37 timer (svarende
til lederens stilling). Sikrer dermed ens børnenormering i alle dagtilbud uanset størrelse.

Besparelsespotentialet afhænger af den konkrete model for ledelsestid. Modellen
skal forhandles med BUPL.
I forbindelse med fusionerne afsættes 30.000 til særlige initiativer i forbindelse med
fusionen i år ét. Puljen finansieres inden for rammen.
Det bemærkes, at den endelige afgørelse af spørgsmålet om sammenlægningen
foretages af Kommunalbestyrelsen på baggrund af Børne- og ungdomsudvalgets
forberedende arbejde, jf. indstillingen nedenfor.
Beslutningskompetence
Børne- og ungdomsudvalget.
Indstilling
Børne- og Fritidsforvaltningen indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget
godkender,at
1. der udarbejdes et forslag til en ny ressourcetildelingsmodel for ledelsestid, der
tager højde for stordriftsfordele ved store dagtilbud, som forelægges udvalget i
august 2012.
2. forslaget om sammenlægning af dagtilbuddene Carlshøj og Carlsrock;
Børnereden og Bøgely; og Kapplegaarden og Humlehuset pr. 1. september 2012
med henblik på at udmønte budgetaftalen for 2011-14 sendes i høring med
henblik på endelig vedtagelse i august 2012.

Børne- og ungdomsudvalget den 14. juni 2012:
Udvalget godkender, at der udarbejdes et forslag til ny model for tildeling af
ledelsestid, der forelægges udvalget på augustmødet. Modellen skal kunne
håndtere det resterende besparelseskrav på samlet 0,7 mio. kr.
I forhold til fusioner kan udvalget kun tiltræde forslaget om en fusion af Carlshøj
og Carlsrock, der sendes til høring.
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9.
1. anslået regnskab 2012 - Modgående initiativer
.

Sagsfremstilling
Økonomiudvalget behandlede en samlet oversigt vedr. 1. anslået regnskab 2012 den
17. april 2012 og besluttede at tage redegørelsen til efterretning og oversende
redegørelsen til de enkelte fagudvalg til videre behandling.
Resultatet af fagudvalgenes behandling blev oversendt til Økonomiudvalgets møde
den 15. maj 2012 for at bringe bevillingerne på plads på Kommunalbestyrelsens
møde den 21. maj 2012.
Som en konsekvens af en ubalance på 1,6 mio. kr. inden for driftsvirksomheden,
foreslog forvaltningen, at der arbejdes videre med de modgående forslag til
møderækken i juni, således at ubalancen kan neutraliseres.
Økonomiudvalget vedtog, at ubalancen udmøntes i fagudvalgene efter en fordeling
på 3:3:3:7 af beløbet mellem børneområdet, teknik- og miljøområdet, social og
sundhedsområdet samt administrationen.
Forvaltningen foreslår, at udmøntningen af udvalgets andel på 0,3 mio. kr. af
ubalancen inden for driftsvirksomheden finansieres gennem en reduktion af
budgetrammen for særlige klubtilbud efter Servicelovens § 36, hvor der aktuelt er
disponeret for ca. 3 mio. kr. under budgetrammen. I forbindelse med 2. anslået
regnskab vil det forventede forbrug blive opgjort med henblik på en vurdering af,
om et evt. mindreforbrug skal lægges i kassen.
Økonomiske konsekvenser
Fremgår af sagen.
Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.
Indstilling
Forvaltningen foreslår, at udvalget anbefaler modgående initiativer på i alt 0,3 mio.
kr. overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Børne- og ungdomsudvalget den 14. juni 2012:
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Forvaltningens indstilling anbefales overfor Økonomiudvalget.
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10
Besvarelse af budgetspørgsmål fra Budgetkonferencen 23. april 2012 - Børneog Ungdomsudvalget
.

Der blev den 23. april 2012 afholdt budgetkonference for kommunalbestyrelsen.
På konferencen blev der stillet en række spørgsmål, som forvaltningen ville arbejde
videre med og herefter fremlægge svar på i fagudvalgene, senest på juni-mødet.
Forvaltningen samler endvidere op på de forslag, der blev angivet fra gruppernes
tilbagemeldinger fra budgetkonferencen med henblik på, at disse indarbejdes i
handlekataloget (jf. sagen "Budgetforslag 2013-16 - opfølgning" på
Økonomiudvalgsmødet i maj)
På udvalgets område blev der stillet følgende spørgsmål:
1. Vikarudgifter på serviceområderne 2009-2011
2. Hvor stor en del af den samlede udgift er lovbunden (spec.soc.område) ?
(skal/kan)
3. Hvor mange dyre sager har vi på spec.soc.område (over 1 mio.kr.)
4. Tilsyn på opholdssteder m.v. - Hvordan efterleves dette ?
5. Status på inklusion, hvordan bruges de frigivne penge ? Inklusionspct. ?
6. Underretninger på børneområdet. Omfang og opfølgning
7. Stillingtagen til ledelsesinformation på det spec.soc.område
8. Fremlæggelse af analyse af specialtilbuddene på 0-5 årsområdet og 6-16
årsområdet
Spørgsmål, der besvares på juni-mødet:
Besvarelsen vedrørende spørgsmål 2 og 3 er vedlagt som bilag på sagen.
Besvarelsen vedrørende spørgsmål 6 og 8 fremlægges som særskilte udvalgssager.
Spørgsmål, der tidligere er blevet besvaret:
Besvarelsen vedrørende spørgsmål 1, 5 og 7 blev behandlet på udvalgsmødet i maj.
Besvarelsen på spørgsmål 4 er lagt på Politikerweb som svar på spørgsmål fra
Simon Pihl Sørensen.
Økonomiske konsekvenser
Ingen.
Beslutningskompetence
Børne- og Ungdomsudvalget.
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Indstilling
Forvaltningen foreslår, at Børne- og Ungdomsudvalget tager besvarelserne til
efterretning.

Børne- og ungdomsudvalget den 14. juni 2012:
Taget til efterretning.
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11
Budget 2013-2016 - opfølgning på arbejdet med sparekravet på 1 pct. af
serviceudgifterne - Børne- og Ungdomsudvalget
.

Sagsfremstilling
Økonomiudvalget besluttede på mødet den 24. januar 2012 - i forbindelse med
fastlæggelse af budgetprocessen - at igangsætte en proces i de stående udvalg, hvor
der skal findes ideer til reduktion af serviceudgifter. Økonomiudvalgets
ambitionsniveau ligger på 1 pct. Denne sag omfatter forslagene på de
aktivitetsområder, som ligger under Børne- og Ungdomsudvalget.
På Børne- og Ungdomsudvalgets møde i april blev forslagene første gang
præsenteret. Et flertal i udvalget besluttede, at forvaltningen skulle arbejde videre
med en konkretisering af de forslag, der omhandlede pædagogers inddragelse i
skolen, ressourcekataloget på skoleområdet samt nedbringelse af pædagogers
sygefravær i dagtilbuddene. Forvaltningen har nu revideret de to forslag på
skoleområdet, mens forslaget om nedbringelse af pædagogers sygefravær er udgået,
idet det pædagogiske personale i Lygnby-Taarbæk Kommune har et relativt lavt
sygefravær sammenlignet med pædagogisk personale i andre kommuner.
Da mange af de oprindelige forslag således er bortfaldet, har der været behov for at
opstille nye forslag. Derfor blev der afholdt budgetmøde for alle ledere i Børne- og
Fritidsforvaltningen d. 9. maj. Resultatet var en bruttoliste med ca. 100 forslag nogle var kendte forslag fra tidligere sparerunder, men der var også en række nye
forslag. Bruttolisten har indgået i forvaltningens arbejde med forslagene til denne
sag og indgår i arbejdet med handlekataloget, som fremlægges i august.
Børne- og Fritidsforvaltningens område-MED fik forud for første præsentation af 1
pct.-forslagene mulighed for at kommentere på forslagene. Referat af det
pågældende møde indgik som bilag til sagen i april. Derudover er område-MED
indkaldt til et møde, hvor de vil få mulighed for at kommentere på såvel de
reviderede som de nye 1 pct.-forslag. Logbog fra dette møde vil blive eftersendt til
Børne- og Ungdomsudvalgets møde.
Der er opstillet følgende forslag:
Børn
 Reduktion af rammen til særlige klubtilbud
 Reduktion af rammen til rådgivning og rådgivningsinstitutioner
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Skoler
Pædagogers arbejde i hele skoleforløbet - herunder delforslag om:
Støttefunktioner, tilkaldevikarer og tilsynsforpligtelsen i pauser og frikvarterer
 Ressourcekatalog på skoleområdet
 Ændring af normering i SFO i forbindelse med tidlig SFO-start
 Salg af Ulse Lejrskole
 Deletimeressourcer - dansk og matematik
 Deletimeressourcer - idræt
 Ændring af faktortid - kortere elevpauser
 Rengøringsbudgetter


Med afsæt i udvalgets drøftelser vil forslagene indgå i den videre proces for
udarbejdelse af budgettet for 2013.
Økonomiske konsekvenser
Forslagene indgår i oplæg til budget 2013-16.
Beslutningskompetence
Børne- og Ungdomsudvalget
Indstilling
Børne- og Fritidsforvaltningen foreslår, at udvalget drøfter sagen og foretager
indstilling til Økonomiudvalget for den videre budgetproces.

Børne- og ungdomsudvalget den 14. juni 2012:
V foreslår, at der på baggrund af forvaltningens forslag foretages en prioritering og
indstilling af forslag til Økonomiudvalget.
For stemmer 2 (V)
Imod stemmer 5 (A, B, C og F).
F stemmer imod, idet F ikke finder, at der har været den tilstrækkelige innovative
proces i fagudvalgene til at kvalificere besparelsesforslagene.
B, C og F indstiller, at sagen oversendes til Økonomiudvalget med henblik på at
indgå i budgetforhandlingerne.
A kan ikke anbefale forslagene, idet A ikke har tilsluttet sig beslutningen om at
gennemføre en proces med tilvejebringelse af 1 % servicereduktioner, og derudover
ønsker at se servicereduktionerne i en sammenhæng.
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12
Opfølgning på kvalitetskontrakten - Børne og Ungdomsudvalget
.

Det er fra og med Budget 2011-14 indført, at Kommunalbestyrelsen skal arbejde
med en kvalitetskontrakt. Kvalitetskontrakten skal ses som et redskab til løbende at
vurdere, hvordan kvaliteten i den kommunale opgavevaretagelse kan udvikles. Der
skal hvert år, senest i forbindelse med vedtagelsen af budgettet, ske en opfølgning
på kommunens kvalitetskontrakt, m.h.t. hvor kommunen er i forhold til at opfylde
de fastsatte mål.
Kvalitetskontrakten og status for opfølgningen er tilgængelig for kommunens
borgere på Brugerinformation.dk.
Kommunalbestyrelsen godkendte den 28. november 2011 den seneste
Kvalitetskontrakt samt status for opfølgning på de fastsatte mål.
Kommunalbestyrelsen besluttede endvidere, at konkrete mål justeres i
fagudvalgsregi, hvor forudsætningsgrundlaget er ændret.
I indeværende møde skal Børne- og Ungdomsudvalget behandle status for
opfølgningen på de fastsatte mål og eventuelle forslag til ændringer. I bilaget er vist
Kvalitetskontrakten for udvalgets aktivitetsområder samt en opdateret status for
opfølgningen på de enkelte mål. I forhold til den seneste Kvalitetskontrakt er der
ikke foreslået ændringer i de opstillede mål.
Resultatet af fagudvalgets behandling af kvalitetskontrakten vil indgå i
budgetbemærkningerne i Budgetforslag 2013-16, som behandles i
Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen i september 2012. Den endelige
Kvalitetskontrakt og opfølgningsredegørelse skal afspejle budgetterne på de enkelte
områder og derfor godkendes endeligt af Kommunalbestyrelsen i forbindelse med
vedtagelsen af budgettet.
Økonomiske konsekvenser
Ingen.
Beslutningskompetence
Børne- og Ungdomsudvalget tager opfølgningen til efterretning.
Kvalitetskontrakten og opfølgningsredegørelsen godkendes endeligt af
Kommunalbestyrelsen i forbindelse med vedtagelsen af Budget 2013-16.
Indstilling
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Forvaltningen foreslår, at udvalget tager opfølgningen til efterretning.

Børne- og ungdomsforvaltningen den 14. juni 2012:
Taget til efterretning, idet udvalget dog besluttede at anvendelsen af
tilbageløbsmidlerne fra specialområdet tages op en gang årligt. Kvalitetskontrakten
tilrettes i overensstemmelse hermed.
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13
Etablering af engelsk sprogede gruppe i Børnehuset Drivhuset
.

I forlængelse af Vidensby Netværk om Internationaliserings initiativ under titlen
”Internationale grupper i LTK’s dagtilbud”foreslås det, at etablere en
engelsksproget børnegruppe i en af kommunens institutioner. Børnegruppen
imødekommer det øgende behov for dagtilbudspladser i et engelsktalende miljø for
familier, som er ansat i eksempelvis internationale virksomheder eller på
uddannelsesinstitutioner, som DTU.
Initiativet skal også ses i sammenhæng med de aktuelle tanker om at oprette
grundskoleundervisning på engelsk som modersmål i kommunal regi. Dagtilbuddet
vil således være første led i denne fødekæde.
Tilbuddet foreslås placeret i Børnehuset Drivhuset, som fysisk er placeret i
Lundtofte på DTU. Forslaget indebærer, at Lyngby Taarbæk Kommune indgår en
aftale med den selvejende institution Drivhuset Kollegiebakken 13, 2800 Kgs.
Lyngby om etablering af en engelsksproget gruppe i de eksisterende rammer med
henblik på, at børnehaven får en international profil.
Formået med oprettelsen er, at imødekomme de forældre, som ønsker, at deres børn
skal indgå i en engelsktalende børnegruppe med henblik på at udvikle
alderssvarende sprogkundskaber på engelsk.
Der fremgår af overenskomsten mellem kommunalbestyrelsen i Lyngby-Taarbæk
Kommune og Børnehuset Drivhuset, at der gives DTU fortrinsret til 15
vuggestuepladser og 18 børnehavepladser.
Børnehuset rummer i alt 30 vuggestuepladser og 40 børnehavepladser. Valget af
Børnehuset Drivhuset skyldes dels tilbuddets beliggenhed i nærheden af DTU, dels
at dagtilbuddet i forvejen har en forholdsvis stor søgning af udenlandske forældre.
Børne- og Fritidsforvaltningen har drøftet nærværende forslag til etablering af
gruppen med Børnehuset Drivhusets ledelse og bestyrelsesformand, som har
tilkendegivet, at både forældre og medarbejdere er meget interesseret i at huse en
international børnegruppe på de i denne sag skitserede betingelser.
Målgruppen for børnegruppen er børn med andet modersmål end dansk, og hvis
forældre ønsker, at deres børn skal udvikle engelsk, så de når en alderssvarende
sprogudvikling på engelsk modersmålsniveau. Det kan være familier, som opholder
sig i Danmark i en afgrænset periode, og som forventer at vende tilbage til deres
hjemland, eller udenlandske familier, som har planer om at flytte til et andet land.
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Begge familiegrupper har et ønske om, at deres børn skal udvikle sproglige
kompetencer på engelsk frem for på dansk.
Fra 1. august 2012 vil der være 14 DTU børn, hvor 7 er tosprogede, heraf har 2 børn
engelsk som talesprog. Derudover er der 2 børn, der ikke er DTU børn, som kan
deltage i den engelsksprogede gruppe.

Forslag til model for etablering af en engelsksproget børnegruppe
Gruppen etableres som en del af børnehusets normering, og 10 pladser reserveres til
børn med andet modersmål end dansk.
Gruppens størrelse er fleksibel afhængig af behovet, og eventuelle ledige pladser
konverteres til danske børn, i den almindelige børnegruppe.
Der tilknyttes personale med sprogkundskaber på engelsk modersmålsniveau. Det
tilstræbes ved fremtidige ansættelser, at der stilles krav om engelsk på højt niveau
for pædagogiske medarbejdere, der er tilknyttet den engelsksprogede gruppe i
Drivhuset.
Den engelsksprogede gruppe etableres parallelt med resten af børnehaven, og de
samlede personaleressourcer fordeles ligeligt på tværs af stuerne.
Pædagogikken tilrettelægges målrettet, struktureret og med fokus på læring.
Tilbuddet etableres som en del af det øvrige dagtilbud i et inkluderende
læringsmiljø.
I formiddagstimerne fungerer gruppen som en selvstændig gruppe, med egne
aktiviteter. I forlængelse af den engelsksprogede pædagogiske tradition lægges der
op til en mere struktureret pædagogik i gruppen.
Herudover indgår gruppen i børnehusets øvrige aktiviteter eksempelvis ture ud af
huset.
Det sikres, at den engelsksprogede børnene får et ligestillet tilbud, der lever op til
lovens krav eksempelvis arbejder med læreplanstemaerne.
Gruppens fælles sprog er engelsk. Det vil for nogle børn være deres modersmål, for
andre vil det være deres andet -eller fremmedsprog.
Der vil blive talt engelsk til børn og forældre i hele åbningstiden. Det betyder at de
danske børn vil få et sprogmøde med engelsk, og de engelsktalende børn vil få et
sprogmøde med dansk.
Kommunens tosprogskonsulent tilknyttes som vejleder i forhold til det pædagogiske
personale.
Det er forvaltningens vurdering, at den obligatoriske sprogvurdering og
sprogstimulering ikke vil være gældende for den engelsksprogede børnegruppe.
Idet det fremgår af Lovforslag L 176 fra 24. marts 2010 under bemærkninger til
enkelte bestemmelser at, Når det er åbenbart, at et barn ikke har behov for
dansksproglige kompetencer her og nu i et dagtilbud eller senere i livet, er det
naturligt, at et barn som udgangspunkt ikke skal modtage en sprogvurdering. Dette
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vil primært dreje sig om udenlandske forældre, der fungerer som diplomater eller
på anden vis er udstationerede for en kortere periode her i landet, og hvor barnet
samtidig er optaget i et dagtilbud, hvor kommunalbestyrelsen har fraveget kravet
om, at hovedsproget i institutionen er dansk.
Information om det engelsksprogede tilbud synliggøres via pressemeddelelse,
vidensby-netværks deltagelse, information på DTU, større internationale
virksomheder i kommunen, den kommunale pladsanvisning, og på kommunens
hjemmeside.
Der udarbejdes informationsmateriale på engelsk.
Økonomiske konsekvenser
Børne -og Fritidsforvaltningen foreslår, at der bevilliges 20.000 kr. til etablering af
tilbuddet, som tildeles Drivhuset.
Finansieres inden for forvaltningens samlede ramme.
Driften til børnegruppen, herunder personaleudgifter, afholdes inden for den
eksisterede økonomiske ramme til Drivhuset.
Beslutningskompetence
Børne- og Ungdomsudvalget
Indstilling
Børne -og Fritidsforvaltningen indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget godkender
at forvaltningen indgår en tillægsaftale om etablering af en engelsksproget
børnegruppe i Børnehuset Drivhuset med start pr. 1. august 2012. Der afsættes
20.000 kr til etablering.

Børne- og ungdomsudvalget den 14. juni 2012:
Et flertal i udvalget bestående af B, C og V foreslår, at der etableres en
engelsksproget gruppe i Drivhuset.
For stemte 4 (B, C og V)
Imod stemte 3 (A og F), idet man ønsker sagen oversendt til
budgetforhandlingerne.
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14
Fodbold-skoleprojekt
.

Sagsfremstilling
Børne- og Fritidsforvaltningen har i løbet af foråret 2012 haft møder med Lyngby
Boldklubs (LB) talentudviklingsenhed med henblik på drøftelse og kvalificering af
et ønske fra klubben, om at foldboldtalenter i 6. til 9. klasse fremadrettet får
mulighed for at træne om morgenen 2 dage ugentlig. I dette koncept ligger, i
modsætning til mange andre koncepter i Danmark, at eleverne skal forblive i deres
almindelige klasser.
Det er en væsentlig prioritet for LB, at eleverne får mulighed for at træne på
eliteniveau samtidig med, at de bliver i deres almindelige undervisningsmiljø og
fortsat har mulighed for at have en kammeratskabsgruppe udenfor fodboldklubben.
En ordning hvor ca. 10 – 20 fodboldtalenter to gange ugentlig har træning på
stadion i morgentimerne medfører, at de ikke deltager i den obligatoriske
undervisning i deres klasser. Dette vil boldklubben kompensere ved at etablere en
egentlig undervisning med uddannede lærere om eftermiddagen. Dette i tæt
samarbejde med de pågældendes skoler/klasselærere.
Konceptet med at drengene forbliver i deres klasser har den baggrund, at ikke alle
bliver ved med at være fodboldtalenter og derfor skal tilbage i deres almindelige
klasse på et tidspunkt. Dette lettes så af, at de på intet tidspunkt, har været taget ud
af deres almindelige klasse.
Ordningen er blevet drøftet med skolelederne i kommunen, som helt generelt var
meget positive overfor at medvirke i projektet.
Forvaltningen har forespurgt Ministeriet for Børn og Undervisning, om man her ser
hindringer for den beskrevne ordning. Det gør man, idet man betragter
undervisningspligten, og dermed folkeskolens undervisning, som et samlet tilbud.
Det er således ikke muligt at være fast fritaget for nogle fag og eksempelvis få
hjemmeundervisning i disse på et andet tidspunkt.
Det skal her nævnes, at det efter forvaltningens opfattelse ikke er muligt alternativt - at lave faste skemafri morgentimer to gange om ugen i 54 klasser af
hensyn til et potentiale på ca. 10 – 20 elever.
Det er forvaltningens opfattelse, at Lyngby Boldklubs koncept kan betragtes som en
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positiv og afbalanceret måde at sikre både undervisning og talentudvikling, hvorfor
der peges på at kommunen søger dispensation i forhold til Folkeskoleloven.
Ministeriet anbefaler således, at der ansøges om dispensation fra Folkeskoleloven.
Ministeren har herefter efter Folkeskolelovens § 55 adgang til at godkende forsøg,
der kræver dispensation. Hvis fravigelserne fra Folkeskolelovens bestemmelser sker
med henblik på at fremme forsøgsvirksomhed og pædagogisk udviklingsarbejde.
Af ansøgningen skal det fremgå
1. Formål og nærmere beskrivelse af forsøget
2. Forsøgets varighed
3. Hvordan evalueres forsøget
Det foreslås, at Børne- og Fritidsforvaltningen i samarbejde med Lyngby Boldklub
udarbejder forslag til ansøgning. LB deltager i arbejdet, da det er boldklubben, der
skal forestå den omtalte erstatningsundervisning.
Beslutningskompetence:
Kommunalbestyrelsen
Børne- og Fritidsforvaltningen foreslår, at forvaltningen udarbejder
dispensationsansøgning, som fremsendes til Ministeriet. Ansøgningen forelægges
Børne- og Ungdomsudvalget til orientering.

Børne- og ungdomsudvalget den 14. juni 2012:
Anbefales overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Åbent punkt Børne- og Ungdomsudvalget den 14-06-2012, s.51

15
Renovering af Hummeltoftehallen
.

Tidligere beslutninger i sagen
Kommunalbestyrelsen godkendte den 27. februar 2012 en anlægsbevilling på 0,38
mio. kr., der finansieres af det afsatte rådighedsbeløb i 2012 på 1,2 mio. kr. til
vedligeholdelse og udbygning af kommunens idrætsanlæg.
Baggrunden var et brev vedrørende sikkerhed i eksisterende haller udsendt af
Erhvervs-og Byggestyrelsen. I marts 2011 har Rambøll vurderet risikoen for
sneskader for 12 af Lyngby-Taarbæk Kommunes bygninger. I den forbindelse blev
kommunen den 17. november 2011 orienteret om, at man på Hummeltoftehallen
havde konstateret, at de faktiske forhold omkring afstivning og ikke kunne
dokumenteres. Man konkluderede endvidere, at der var tale om en væsentlig
overskridelse af sikkerhedsniveauet, og kommunen valgte derfor at lukke hallen
midlertidigt.
Efterfølgende har Rambøll den 11. januar 2012 udarbejdet forslag til
forstærkningsprojekt, og Teknisk Forvaltning har med udgangspunkt heri opgjort de
samlede udgifter til 380.000 kr.
Renoveringen af Hummeltoftehallen har været forsinket, ligesom der undervejs har
været ekstra uforudsete udgifter, der kan ses i det medfølgende bilagsnotat fra 24.
maj 2012, der beskriver tids- og sagsforløbet.
Hummeltoftehallen forventes færdigrenoveret til ibrugtagning af både skole- og
fritidsbrugere fra 1. august 2012.
Økonomiske konsekvenser
De samlede økonomiske konsekvenser fordeler sig således:
Entrepriseudgifter
Rådgiverhonorar
I alt
Tidligere meddelt bevilling
Behov for restfinansiering

502.000 kr.
285.000 kr.
787.000 kr.
-380.000 kr.
407.000 kr.

Restfinansieringen foreslås finansieret af det i investeringsoversigten for 2012 2015 afsatte rådighedsbeløb i 2012 på 11,42 mio. kr. til etablering af
indskolingshuse på Hummeltofteskolen og Lindegårdsskolen.
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Der henvises til økonomibilag på sagen
Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen
Indstilling
Børne- og Fritidsforvaltningen foreslår, at der gives en anlægsbevilling på 407.000
kr. der finansieres af det afsatte rådighedsbeløb i 2012 på 11,42 mio. kr. til
etablering af indskolingshuse på Hummeltofteskolen og Lindegårdsskolen.

Børne- og ungdomsudvalget den 14. juni 2012:
Anbefales som indstillet af forvaltningen overfor Økonomiudvalget og
Kommunalbestyrelsen
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Følgende sager fremlægges til orientering for Børne- og Ungdomsudvalget.
1) Besøg på Forebyggelsescenteret Sorgenfrivej. Fastlæggelse af besøgsdato.
2) Resultat af kommunernes skoletrafiktest. Notat fra Teknisk Forvaltning
vedlægges.

Børne- og ungdomsudvalget den 14. juni 2012:
Taget til efterretning.

