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1
Valg af næsteformand for perioden 1. oktober - 31. december 2011
.

Der skal for perioden 1. oktober til 31. december 2011 vælges ny næstformand for
Børne- og Ungdomsudvalget.
Sagsfremstilling
Kommunalbestyrelsen har i sit møde den 26. september 2011 godkendt, at
næstformand for Børne- og Ungdomsudvalget Christina Stenbjerg Lillie
midlertidigt udtræder af kommunalbestyrelsen i perioden 1. oktober til 31.
december 2011.
Birgitte Hannibal (V) indtræder i perioden som medlem af Børne- og
Ungdomsudvalget i stedet for Christina Stenbjerg Lillie.

Børne- og Ungdomsudvalget den 13. oktober 2011:
Gitte Kjær-Westermann (V) blev valgt som næstformand for Børne- og
Ungdomsudvalget i perioden 1. oktober 2011 til 31. december 2011
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1
Sundhedsstrategi
.

Sagsfremstilling
Kommunalbestyrelsen godkendte i december 2010 Lyngby-Taarbæk Kommunens
nye Sundhedsstrategi. Visionen for sundhedsindsatsen er at styrke borgernes evne
og muligheder for at træffe sunde valg, således at den enkelte borger lever et langt
og godt liv med mindst mulig sygdom og høj livskvalitet.
Kultur- og Fritidsudvalget havde i april 2011 en første drøftelse af
sundhedsstrategien samt de sygdomsforebyggende aspekter i relation til udvalgets
områder i lyset af bl.a. Sundhedsprofil for region og kommuner 2010, som blev
præsenteret som en del af sagen. I lyset heraf har fire arbejdsgrupper Kost,
Bevægelse, Rusmidler og Kronisk sygdom drøftet input til kommunens vigtigste
udfordringer på sundhedsområdet. Formålet var at komme med anbefalinger og
prioritere særlige fokusområder frem for andre som oplæg til udmøntning af
sundhedsstrategien.
Overordnet set er der to fremtrædende perspektiver i arbejdsgrupperne og
styregruppens drøftelser:




Sundhedsstrategien skal sætte fokus på ulighed i sundhed ved at lægge særlig
vægt på grupper med få ressourcer, som har brug for støtte til at tage vare på
egen sundhed. I den forbindelse fremhæves børn og unge som en vigtig
målgruppe.
Forbedret sundhed har ud over at være et mål i sig selv andre positive afledte
effekter, som strategisk bør udnyttes og synliggøres på tværs af forvaltninger og
afdelinger.

Ovenstående to perspektiver afspejles i nedenstående fire fokusområder, som
forelægges politisk behandling i oktober 2011:
1. Reduceret tilgængelighed til usund kost blandt børn i skolealderen
Et eksempel på praktisk udmøntning af fokusområdet kan være at bringe
kommunale skoler og cafeterier i kommunale idrætsanlæg i spil ved at erstatte
usunde madvarer med sundere alternativer og dermed gøre de sunde valg til de lette
valg. Hjemkundskabsundervisningen i folkeskolen et andet eksempel på, hvordan
kommunen kan bidrage til at cementere sunde madvaner hos børn i skolealderen.
En tredje vinkel kunne være at inddrage forældres rolle og ansvar i forhold til børn
og unges kostvaner.

Åbent punkt Børne- og Ungdomsudvalget den 13-10-2011, s.8

2. Øget fysisk aktivitet i børn og unges hverdag
Som eksempel på udmøntning af fokusområdet kan nævnes øget fokus på at guide
børn og unge til aktiviteter i idrætsklubber i kommunen, fx. ved at synliggøre
frivillige foreningernes tilbud i regi af kommunale fritids- og ungdomsklubber. Et
andet eksempel er i højere grad at udnytte og indrette byrummet således, at
mulighederne for aktiv transport til og fra skole understøttes og gøres fordelagtige.
3. Forebyggelse af brug af rusmidler og tidlig debut blandt børn og unge
De konkrete eksempler på udmøntning af fokusområdet peger i retning af at
afprøve nye metoder til at påvirke normer og holdninger til fest- og alkoholkultur i
skoler, fritids- og ungdomsklubber og uddannelsesinstitutioner. Forældres
holdninger og egen adfærd i forhold til rusmidler spiller en afgørende rolle for
udvikling af holdninger og vaner hos børn, hvorfor samarbejdet med forældrene er
centralt. Endvidere kunne forebyggelse af rygestart på skoler og
ungdomsuddannelse være et eksempel, jf. sag i Kultur- og Fritidsudvalget om
festtilbuddet Klub 10.
4. Koordineret og systematiseret samarbejde om sundhedsfremmende potentialer
Som eksempel på udmøntning af fokusområdet kan nævnes et styrket fokus på
samarbejde og videndeling om sundhedsfremmende potentialer i fælles
interessefelter og -overlap på tværs af kommunens forvaltninger og afdelinger.
Sundhed kan således være et middel til at løse opgaver i andre sammenhænge ud
over at være et mål i sig selv. Som eksempel kan nævnes, at motionstilbud og
rygestop kan styrke ledige borgere i forhold til at opnå beskæftigelse.
Arbejdsgruppen vedrørende kronisk sygdom besluttede ikke at indstille til at
igangsætte nye initiativer på nuværende tidspunkt, da kommunen i regi af
forløbsprogrammerne for kronisk sygdom og Sundhedsaftalen 2011-2014 er igang
med at implementere flere af de nationale anbefalinger vedrørende rehabilitering af
kronisk sygdom.
For at sikre et ensartet grundlag for drøftelserne af arbejdsgruppernes anbefalinger
forelægges Børne- og Ungdomsudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget, Teknik- og
Miljøudvalget samt Byplansudvalget identiske sager vedrørende strategiske
fokusområder i oktober 2011.
Fagudvalgene vil senere i december 2011 drøfte de konkrete målsætninger og
handleplaner inden for hver fokusområde. Sideløbende vil det organisatoriske set
up i de enkelte forvaltninger blive etableret med sigte på igangsættelse af nye
initiativer mv. Det forventes, at handleplanerne kan bringes i spil i kommunens
institutioner i samarbejde med bl.a. decentrale bestyrelser og ledelser samt frivillige
aktører fra foråret 2012.
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Hovedkonklusionerne fra arbejdsgruppernes drøftelser er udsendt til udvalgets
medlemmer.
Økonomiske konsekvenser
Sundhedsstrategien afholdes inden for udvalgets bevillingsmæssige rammer.
Beslutningskompetence
Børne- og Ungdomsudvalget
Indstilling
Børne- og Fritidsforvaltningen foreslår, at udvalget godkender de fire
fokusområder.
Børne- og Ungdomsudvalget den 13. oktober 2011:
Godkendtes, idet der skal være særligt fokus på forældrenes rolle, adfærd og vaner.
Morten Normann Jørgensen (F) var fraværende.
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2
Status på "Strategi for reorganisering og udvikling af afdelingen for Børn og
Familier"
.

Sagsfremstilling
Der blev der i 2009 blev identificeret store udfordringer i forhold til
økonomistyring, faglig udvikling, administrativ styring og arbejdsmiljø i afdelingen
for Børn og Familier, og den 24. februar 2010 fremlagde Børne- og
Fritidsforvaltningen ”Strategien for reorganisering og udvikling af afdelingen for
Børn og Familier”, som erstattede ” Handlingsplan for de socialfaglige og
styringsmæssige indsatser i Børn og Familier”. Strategien havde til formål at skabe
overblik over udfordringerne i afdelingen og give svar på, hvordan løsningen af
disse udfordringer håndteres og prioriteres. Strategien indeholdt i alt 13 indsatser
med konkrete mål som tilsammen danner en handlingsplan , som skulle gælde for
2010. Denne handlingsplan skulle evalueres i slutningen af 2010. Evalueringen
skulle dokumentere, om de ønskede resultater blev nået. Samtidig skulle der være
anbefalinger til indsatser for 2011 med henblik på at nå den 2-årige vision for
området.
Handleplanen er opdelt i fire overordnede temaer:
1. Økonomisk styring
2. Ressourcer og rammer
3. Tværfagligt samarbejde
4. Faglig udvikling
Da planen blev vedtaget i februar 2010 blev visionen for afdelingen for Børn og
Familier for en 2-årig formuleret således:
- Er kendt for at have styr på tingene.
- Har kendte og veldefinerede rammer omkring sagsbehandlingen
- Har styr på økonomien
- Er kendt for at være nytænkende og banebrydende i forhold til den faglige
udvikling
- Er en attraktiv arbejdsplads og kendt for et godt arbejdsmiljø
- Nyder respekt i omverdenen, ikke mindst hos brugerne, for det faglige arbejde,
der præsteres.
Handlingsplanen der blev udarbejdet skulle bidrage til denne vision ved at leve op
til følgende formål :
- Skabe et fælles billede af situationen og udfordringerne i afdelingen.
- Skabe et sammenhængende overblik over, hvordan vi vil håndtere
udfordringerne og prioritere dem – for vi kan ikke løse dem alle på samme tid.
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- Give politikerne et overblik og en oplevelse af, at de får varetaget deres
styrende rolle på kvalificeret vis.
- Skabe et styringsredskab for administration og politikere, som der kan følges
op og måles på.
Børne- og Ungdomsudvalget besluttede at godkende den samlede handlingsplan og
godkendte, at de initiativer der fremgik af handlingsplanen blev iværksat.
Børne- og Ungdomsudvalget blev i august 2010 præsenteret for den første status
for handlingsplanen, som blev godkendt og i oktober 2010 kom der igen en status. I
marts 2011 blev en status / evaluering af de 13 indsatser samt en række
anbefalinger forelagt Børne- og ungdomsudvalget (Bilag 5). (Bilag 2,
handlingsplanen som vedtaget februar 2010, bilag 3 status august 2010, bilag 4
status for oktober.)
Det generelle billede er fortsat, at afdelingen for Børn og Familier er inde i en god
udvikling Det er dog fortsat ledelsens opfattelse, at især den faglige udvikling og
den administrative styring og udvikling af afdelingen fra start har haft så store
udfordringer, at de fastsatte deadlines ikke har kunnet overholdes. Der skal fortsat
gøres en ekstra indsats for at bringe visionerne i hus. Børne– og
Fritidsforvaltningen har derfor udarbejdet et investerings og spareforslag BØ8, som
indgår i budgetforhandlingerne, og som vil kunne medvirke til at understøtte
udviklingen i afdelingen.
Samtidig er følgende tiltag undervejs:
· Uddannelsesindsatser for medarbejderne efterår 2011 og vinter 2012.
· For at sikre at ressourcerne anvendes forsvarligt og bedst muligt fremadrettet har
Børne- og Fritidsforvaltningen indgået et samarbejde med Ballerup Kommune og
Rudersdal kommune i forhold til at påbegynde måling af effekter for børn og unge
tildelt foranstaltninger efter Serviceloven. Dette er et kvalitetsudviklingsprojekt,
som er igangsat i foråret, og som skal bibringe viden om, hvad der virker.
· Pr. 1. januar 2012 indføres DUBU – digitalisering udsatte børn og unge, som skal
understøtte de administrative processer og metoden ICS (Integratede Children
System) implementeres samtidig. Det må forventes, at implementering af DUBU og
ICS vil pågå i hele 2012 inden det vil kunne være fuldt integreret i medarbejdernes
hverdag, men det forventes at være medvirkende til et fagligt og administrativt løft.
Den ovennævnte vision for afdelingen forventes derfor først endelig realiseret i
slutningen af 2012.

Økonomiske konsekvenser
Ingen
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Beslutningskompetence
Børne- og Ungdomsudvalget
Indstilling
Børne- og Fritidsforvaltningen anbefaler, at
1. Børne- og Ungdomsudvalget godkender status på ”Strategi for reorganisering og
udvikling af afdelingen for Børn og Familier”
2. Børne- og Ungdomsudvalget orienteres om status på handlingsplanen igen i
januar 2011.

Børne- og Ungdomsudvalget den 13. oktober 2011:
Godkendt.
Morten Normann Jørgensen (F) var fraværende.
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3
Ny sammenhængende børne- og ungepolitik
.

Sagsfremstilling
Historik
I juni måned 2010 godkendte Børne- og Ungdomsudvalget og Kultur- og
Fritidsudvalget et kommissorium for en revision af den sammenhængende børneog ungepolitik. I efteråret/vinteren 2010/2011 har en arbejdsgruppe i forvaltningen
udarbejdet et udkast til en ny sammenhængende børne- og ungepolitik. Undervejs i
processen har en lang række interessenter været inddraget i arbejdet. Både
politikere, brugerbestyrelser, frivillige foreninger, fagpersoner og de unge selv har
haft mulighed for at bidrage med deres input til politikken.
I april måned 2011 fik Kultur- og Fritidsudvalget og Børne- og Ungdomsudvalget
forelagt 1. udkast til den sammenhængende børne- og ungepolitik. Begge udvalg
besluttede at sende udkastet i høring.
Høring
Politikken blev derfor udsendt til høring den 1. maj 2011 hos følgende
høringsparter: Alle skolebestyrelser, daginstitutionsbestyrelser, Klub Lyngbys
bestyrelse, Ungdomsskolens bestyrelse, Musikskolens bestyrelse,. alle lokale
MED-udvalg i børne- , fritids- og kulturområdet, Område-MED,
Folkeoplysningsudvalget, Integrationsrådet, Handicaprådet, Skoleforum,
Småbørnsforum, Kulturnetværket og Fælles Elevrådet. Fristen for høringssvar var
den 1. juli 2011, og forvaltningen har i alt modtaget 23 høringssvar.
I bilag 1 kan ses en samlet oversigt over høringssvarene samt forvaltningens
bemærkninger til de enkelte høringssvar. De enkelte høringssvar er også vedlagt
sagen (bilag 1). Generelt kan høringssvarene opsummeres i følgende 4 punkter:
1. Generelt positiv modtagelse af politikkens overordnede mål og værdier
2. Generel bekymring for om visionerne og de forventninger, der ligger i
politikken kan indfries i forhold til ressourcesituationen med besparelser på
børneområdet.
3. Generelt efterlyses en handlingsplan for politikken med konkrete mål og
indsatser.
4. Der er i høringssvarene mange konkrete bud på ændringer i sprog,
formuleringer, indhold etc. i politikken.
Nyt udkast til den sammenhængende børne- og ungepolitik
De høringssvar, som forvaltningen har taget til efterretning, er skrevet ind i den
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sammenhængende børne- og ungepolitik med kursiv (se bilag 2). Derudover er der
foretaget en række andre ændringer i politikken, siden det 1. udkast, som udvalgene
fik fremlagt i april måned:





Forvaltningen har indført et afsnit omkring den lovgivningsbestemte plan for en
sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, som skal udarbejdes
som en del af den sammenhængende børne- og ungepolitik.
Politikken er blevet skrevet igennem med henblik på at luge ud i indforstået
fagsprog, så politikken også vil være læsevenlig og forståelig for borgerne.
Politikken er blevet sat op med fotos af børn og unge fra Lyngby-Taarbæk
Kommune.

Handlingsplan for den sammenhængende børne- og ungepolitik
Derudover har forvaltningen ændret i det afsnit i politikken, som vedrører
implementering og evaluering af politikken. På baggrund af ønsket i mange af
høringssvarene og forvaltningens overvejelser om, hvordan der skabes det bedste
grundlag for implementering og evaluering af politiken, vil der blive udarbejdet en
handlingsplan for politikken, som både implementering og evaluering vil tage
udgangspunkt i. Dette er nu beskrevet i politikken.
Protokol fra den sammenhængende børne- og ungepolitiks politiske behandling i
april er vedlagt i bilag.
Den videre proces
Hvis Børne- og Ungdomsudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget godkender den
sammenhængende børne- og ungepolitik, vil den videre proces omkring politikkens
implementering se sådan her ud:
Deadline
Handling
Handlingsplan udarbejdes
August-oktober 2011
Alle relevante ledere og medarbejdere, samt
Skoleforum og Småbørnsforum inddrages.
Udarbejdelsen af handlingsplanen sker parallelt med
udarbejdelsen af forvaltningens virksomhedsplan.
Handlingsplan behandles i de politiske udvalg.
17. november 2011
Den sammenhængende børne- og ungepolitik og
December 2011
handlingsplanen formidles ud i organisationen og til
borgerne
Virksomhedsplaner udarbejdes i de enkelte
December 2011 / januar
institutioner med udgangspunkt i politikken og
2012
handlingsplanen
Økonomiske konsekvenser
Politikken forventes gennemført inden for den eksisterende ressourceramme.
Beslutningskompetence
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Kommunalbestyrelsen har beslutningskompetencen til at godkende den
sammenhængende børne- og ungepolitik i henhold til Servicelovens §19, stk. 2.
Indstilling
Børne- og Fritidsforvaltningen anbefaler over for Økonomiudvalget og
Kommunalbestyrelsen, at
1. forvaltningens svar på de indkomne høringssvar godkendes
2. den nye sammenhængende børne- og ungepolitik godkendes.

Kultur- og Fritidsudvalget den 13. oktober 2011:
1. Udvalget anbefaler, at forvaltningens svar på de indkomne høringssvar
godkendes.
2. Udvalget anbefaler af den nye sammenhængende børne- og ungepolitik
godkendes med de faldne bemærkninger.

Børne- og Ungdomsudvalget den 13. oktober 2011:
Tilbagesendes til forvaltningen med de faldne bemærkninger og genoptages på
udvalgets dagsorden.
Morten Normann Jørgensen (F) var fraværende.
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4
Godkendelse af kommissorium for udarbejdelse af ny frivillighedsstrategi for
Lyngby-Taarbæk Kommune
.

Sagsfremstilling
Indledning og baggrund
Lyngby-Taarbæk Kommune besluttede i 2008 at indgå i et udviklingsprojekt om
nye veje i inddragelsen af frivillige i den kommunale opgaveløsning - med
Lundgårdskonsulenterne og tre andre kommuner, støttet af det daværende
Velfærdsministerium og Momsfondet.
Formålet med projektet var at få afprøvet nye måder for inddragelse af frivillige i
kernen af den kommunale opgaveløsning. Projektet er afsluttet og evalueret i
starten af 2011 og dokumenteret i dels en samlet evalueringsrapport for alle fire
kommuners projekter, dels en lokal evalueringsrapport for Lyngby-Taarbæk
Kommune projekterne. Rapporterne har været forelagt til politisk behandling og
drøftelse i foråret 2011, ligesom de lokale projekter også er dokumenteret i en film,
der er færdiggjort i juni 2011.
I anledning af frivillighedsåret i 2011 og som opfølgning på Lundgårdprojektet er
der efterfølgende i august 2011 afholdt et seminar for Kommunalbestyrelse,
forvaltning samt repræsentanter for frivillighedsområdet. Formålet med seminaret
var at få drøftet erfaringerne fra Lundgårdprojektet og fremadrettet få diskuteret
muligheder og perspektiver for det frivillige arbejde i Lyngby-Taarbæk Kommune
– der kan indgå i formuleringen af den nye frivillighedsstrategi, som blev politisk
bestilt i 2009 med budgetaftalen for 2010.
I september 2011 blev opsamlingen og forslagene fra frivillighedsseminaret i
august 2011 udsendt til Kommunalbestyrelsen til orientering med oplysning om, at
der på oktobermøderne ville blive fremlagt et forslag til det videre arbejde med
udarbejdelse af en ny frivillighedsstrategi, der omfatter hele det kommunale
opgaveområde – og ikke kun det frivillige sociale arbejde, som er hægtet op på
frivillighedsmidlerne i henhold til Serviceloven.
På denne baggrund er der udarbejdet vedlagte forslag til kommissorium for arbejdet
med udarbejdelse af en ny frivillighedsstrategi, der udover ovennævnte elementer
bygger videre på de mange gode erfaringer, der allerede er gjort med frivillig
indsats – både inde på matriklen i de kommunale institutioner og de mange ildsjæle,
som arbejder med frivillighed på kryds og tværs i Lyngby-Taarbæk Kommune,
uden offentlig støtte og på egne præmisser.
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Organisering af processen med udarbejdelse af en ny frivilligstrategi
For at signalere politisk prioritering af opgaven – og fordi de politiske
nøglespørgsmål, som beskrives nedenfor kræver en tæt politisk involvering i
processen – foreslås det, at arbejdet med udarbejdelse af en ny frivilligstrategi
organiseres og forankres i et § 17,4 udvalg.
Af styrelseslovens § 17, stk. 4 fremgår det således:
”I øvrigt kan kommunalbestyrelsen nedsætte særlige udvalg til varetagelse af
bestemte hverv eller til udførelse af forberedende eller rådgivende funktioner for
kommunalbestyrelsen, økonomiudvalget eller de stående udvalg.
Kommunalbestyrelsen bestemmer de særlige udvalgs sammensætning og fastsætter
regler for deres virksomhed.”
I udvalget foreslås der repræsentation af både politikere og repræsentanter for
frivillighedsområdet. Konkret foreslås § 17,4 udvalget sammensat på følgende
måde:
·
Udvalgsformændene for alle fagudvalg og Økonomiudvalget
·
Der udpeges derudover 4 medlemmer fra frivillighedsområdet på følgende
måde: 2 medlemmer udpeges af Frivilligcentret, 1 af Folkeoplysningsudvalget og 1
af Integrationsrådet.
Formanden for § 17,4 udvalget udpeges af og blandt kredsen af udvalgsformænd.
Der kan efter behov indkaldes personer fra både den kommunale forvaltning,
decentrale ledere, frivillighedsområdet samt andre relevante områder til nærmere
belysning af udvalgte problemstillinger.
§ 17,4 udvalget sekretariatsbetjenes af Børne- og Fritidsforvaltningen og Social- og
Sundhedsforvaltningen. Børne- og Fritidsdirektøren er referencedirektør på
opgaven og udvalgssekretær for § 17,4 udvalget.
§ 17, stk. 4 udvalget referer til Økonomiudvalget.
Der etableres endvidere en følgegruppe bestående af 10 repræsentanter fra
frivillighedsområdet, som kan bl.a. kan bidrage til idéudvikling og -afprøvning i
forhold til § 17,4 udvalget – og som kan inddrages ad hoc. Følgegruppens
medlemmer rekrutteres via annonceres og udpegning, så de dækker et bredt udsnit
af gruppen af frivillige.

§ 17,4 udvalgets opgave og kommissorium
I den politiske sag om Civilsamfundsprojektet fra juni 2011 blev der defineret tre
politiske nøgleudfordringer:
·

Medborgerskabsbegrebet
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·
I kernen eller i periferien af den kommunale opgaveløsning?
·
Er der potentiale for en større frivillig indsats og hvordan bliver potentialet
sat i spil?
§ 17,4 udvalgets opgave er i forlængelse af den politiske bestilling fra 2009,
erfaringerne fra Lundgårdprojektet og det eksisterende frivillige arbejde, samt
inputtene fra seminaret i august følgende:
·
Udarbejdelse af en ny frivilligstrategi, som fastlægger Lyngby-Taarbæk
Kommunes vision, mål, rammer og holdninger til frivilligt arbejde – både indenfor
og udenfor den kommunale opgaveløsning
·
I strategien at få håndteret og besvaret de tre ovennævnte politiske
udfordringer, således at der skabes klare politiske rammer omkring det frivillige
arbejde i Lyngby-Taarbæk Kommune
·
At komme med forslag til, hvordan frivillige kan sikres en lettere adgang til at
blive frivillig i Lyngby-Taarbæk Kommunes institutioner, skoler, ældrecentre, det
tekniske område, administration mv.
·
At belyse og overveje - hvorvidt midlerne til frivilligt socialt arbejde,
folkeoplysningens start- og udviklingsmidler samt de boligsociale midler – lovligt
og med fordel kan samtænkes og indgå som økonomisk støtte til bredere frivillige
aktiviteter
·
At overveje, hvordan der kan skabes en fælles ”værktøjskasse”/checkliste for,
hvordan inddragelse af frivillige i den kommunale opgaveløsning håndteres.
Udarbejdelsen af strategien betyder ikke, at det allerede velfungerende frivillige
arbejde i kommunen sættes på stand by, mens strategien udarbejdes. Dette arbejde
fortsætter naturligvis sideløbende.
§ 17,4 udvalget skal have færdiggjort sit arbejde med udarbejdelse af et forslag til
frivillighedsstrategi senest den 1. april 2012.

Økonomi
Forslaget til ny frivilligstrategi forudsættes udarbejdet indenfor de eksisterende
økonomiske rammer.

Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen, jf. Den Kommunale Styrelseslovs § 17,4.
Indstilling
Forvaltningen indstiller,
At udkast til kommissorium for udarbejdelse af en ny frivillighedsstrategi for
Lyngby-Taarbæk Kommune godkendes
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Udviklings- og Strategiudvalget den 11. oktober 2011:
Udvalget anbefaler, at kommissoriet godkendes, idet udvalget dog foreslår, at
sammensætningen af udvalget ændres til, at der vælges én fra hvert parti til
§17,4-udvalget, 2 udpeges fra Folkeoplysningsudvalget og 2 fra Frivilligcentret.

Teknik- og Miljøudvalget den 11. oktober 2011:
Udvalget ønsker, at kommunalbestyrelsesmedlemmer til udvalget udpeges efter
d'Hondts fordelingsmetode.
(C) og (F) stemte imod, idet de henholder sig til beslutningen fra Udviklings- og
Strategiudvalgets møde den 11. oktober 2011, hvor det foreslås, at
sammensætningen af udvalget ændres til, at der vælges en fra hert parti til
§17.4-udvalget, 2 udpeges fra Folkeoplysningsudvalget og 2 fra Frivilligcentret.
Herefter anbefalede udvalget kommissoriet.

Byplanudvalget den 12. oktober 2011:
Udvalget foreslår, at sammensætningen af udvalget ændres til, at der vælges en fra
hvert parti til §17,4-udvalget, 2 udpeges fra Folkeoplysningsudvalget og 2 fra
Frivilligcentret.
Imod stemte Venstre, idet de mener, at kommunalbestyrelsesmedlemmer til
udvalget skal udpeges efter den D'Hondtske metode, således at udvalget afspejler
kommunalbestyrelsens sammensætning.
Herefter anbefaler udvalget kommissoriet.

Social- og Sundhedsudvalget den 12. oktober 2011
V og O stiller forslag om at kommunalbestyrelsesmedlemmer til udvalget udpeges
efter D'Hondts fordelingsmetode således at alle partier får mulighed for at blive
repræsenteret (11 medlemmer).
For stemmer 4 (V og O)
Imod stemmer 3 (C, A og F)
C, A og F henholder sig til beslutningen fra Udviklings- og Strategiudvalgets møde
den 11. oktober 2011, hvor det foreslås, at sammensætningen af udvalget ændres til,
at der vælges en fra hvert parti til § 17,4-udvalget, 2 udpeges fra
Folkeoplysningsudvalget og 2 fra Frivillighedscenteret.
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Kultur- og Fritidsudvalget den 13. oktober 2011:
Et flertal i udvalget anbefaler, at kommissoriet godkendes, idet udvalget dog
foreslår, at sammensætningen af udvalget ændres til, at der vælges én fra hvert parti
til § 17,4-udvalget, 2 udpeges af Folkeoplysningsudvalget og 2 af Frivilligcentret.
Udvalgets tre medlemmer fra Venstre stemmer imod og henholder sig til, at
kommunalbestyrelsesmedlemmerne i udvalget udpeges efter den D’Hond’ske
fordelingsmetode.

Børne- og Ungdomsudvalget den 13. oktober 2011:
Et flertal i udvalget anbefaler, at kommissoriet godkendes, idet udvalget dog
foreslår, at sammensætningen af udvalget ændres til, at der vælges én fra hvert parti
til § 17,4-udvalget, 2 udpeges af Folkeoplysningsudvalget og 2 af Frivilligcentret.
Imod stemte Venstre, idet Venstre henholder sig til, at
kommunalbestyrelsesmedlemmerne til udvalget udpeges efter den D’Hond’ske
metode.
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5
Sundhedspleje i konsultation – Pilotprojekt
.

Sagsfremstilling
Sundhedsplejen har udarbejdet et pilotprojekt, som sigter på at afprøve muligheden
for at erstatte (nogle af) hjemmebesøgene med besøg i konsultation (klinik).
Projektet er inspireret af et lignende projekt i Odense Kommune, som dele af
Kommunalbestyrelsen og forvaltningen besøgte sidste sommer. Det sker med
henblik på at udfordre og metodeudvikle de traditionelle ydelser fra
Sundhedstjenesten til familier med børn i alderen 0-1 år. Projektet har
overordnet til formål, at undersøge om tilsynet med barnets fysiske og psykiske
helbredstilstand, kan opfyldes på anden vis end udelukkende ved hjemmebesøg,
herunder om en omlægning af hjemmebesøg til klinikbesøg kan tilfredsstille
børnefamiliens efterspørgsel og behov, samt understøtte deres ansvar for egen
sundhed. Desuden undersøges, om der ved omlægning af ydelser kan frigøres
ressourcer til andre opgaver i Sundhedstjenesten.
Sundhedstjenesten ydelser i dag
Sundhedsplejen i Lyngby-Taarbæk Kommune tilbyder alle familier 4 standard
hjemmebesøg typisk placeret således:
1. Besøg når barnet er ca. 7-8 dage
2. Besøg når barnet er 2-3 mdr.
3. Besøg, når barnet er 4-6 mdr.
4. Besøg, når barnet er 8-10 mdr.
Derudover tilbydes
 Graviditetsbesøg ved behov (bruges ved tidlig indsats og indsats for vordende
sårbare familier)
 Barselsbesøg til alle, der udskrives inden for 48 timer
 Ekstra besøg til familier med særlig behov
Pilotprojektet – Sundhedspleje i konsultation
Projektet differentierer sundhedsplejebesøgene, således at et udvalg af forældre
tilbydes 2. og 3. besøg i konsultation/klinik. Dvs. alle familierne vil blive tilbudt
barselsbesøg og modtage etableringsbesøg som hjemmebesøg i eget hjem.
Derefter tilbydes projektfamilierne klinikkonsultation, når børnene er 2 måneder
og 4-6 måneder. 4. besøg ved 8-9 måneders alderen er fortsat et hjemmebesøg.
Modellen tager udgangspunkt i erfaringerne fra lignende projekter fra henholdsvis
Odense Kommune og Hørsholm Kommune, hvor man ved at omlægge nogle af
hjemmebesøgene til klinikbesøg, har lavet en differentiering af sundhedsplejens
ydelser. Begge kommuner har hjemmebesøg/konsultation som en del af
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projektet. I Odense er der tillige åbent hus, gruppetilbud og kvik-tid – tilbud der
ikke er i Lyngby-Taarbæk Kommune, om end det naturligvis altid er muligt at
ringe til sundhedsplejersken. Hørsholm har ligeledes åben rådgivning.
Formålet med pilotprojektet er at undersøge om der kan spares ressourcer, som kan
anvendes på andre områder og om man samtidig kan sikre den faglige kvalitet
herunder om man ved at kombinere klinikbesøg med hjemmebesøg, bliver i
stand til fortsat at opspore:
 Fejludvikling og sygdomstilstande hos barnet
 Både fysiske og psykiske problemer hos forældrene
 Fortsat at yde sygdomsforebyggende og sundhedsfremmende foranstaltninger
overfor børnene og deres miljø i hjemmet i fornødent og individuelt omfang.
Evaluering:
Formålet følges op i forbindelse med evalueringen af en måling af effektiviteten og
den sundhedsfaglige kvalitet ved henholdsvis hjemmebesøg og klinkbesøg,
herunder måling af:
 Sundhedsplejerskernes tidsforbrug
 Familiens tilfredshed
 Vurdering af familiernes bidrag til egen sundhed
 Omfanget af sundhedsfaglig sparring i et klinikmiljø
 Om det forholder sig således som sundhedstjenesten antager, at ca.10% af
familierne ikke er egnede til klinikbesøg; ud fra de nuværende erfaringer.
I projektet deltager 3 sundhedsplejersker, som også har været involveret i
udarbejdelse af selve pilotprojektet. Desuden omfatter projektet en
kontrolgruppe, som består af familier fra 2 til 3 andre sundhedsplejersker, der
udelukkende vil udføre hjemmebesøg efter den nuværende profil/model.
Projektet omfatter alle familier i et lokalområde i Virum, hvor der er familier, der
både bor i lejlighed, i rækkehus og i villa. Målgruppen er forældre med børn i
alderen 0 til 1 år. Det forventes, at projekt- og kontrolgruppen hver vil bestå af
ca. 100 familier pr. år med stort set samme sociale karakteristika imellem de to
grupper. Der forventes, at ca. 10 % af familierne i projektgruppen, ikke vil have
udbytte af klinikbesøg grundet fysiske og/eller psykiske problemstillinger, og
disse vil derfor forsætte med hjemmebesøg. Dette er baseret på den erfaring, at
ca. 10 % at familierne har specielle behov, og derfor ikke skønnes egnede til
tilbud om klinikbesøg. Der vil være tale om et fagligt konkret skøn, men kunne
være fx familier med sårbare gravide, flerfoldsfødsler eller kvinder med
efterfødselsreaktioner.
Konsultationen vil foregå i Dagplejens hus på Kongevejen og klinikken vil være
åben 1 dag om ugen fra kl. 8 til 15.
Projektet forventes, at forløbe over et år fra 1. november 2011 til 1. november 2012.
I november og december 2012 vil Børne- og Fritidsforvaltningen udarbejde en
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evaluering og rapportering af projektet. Børne- og Ungdomsudvalget vil få
forelagt evalueringen.
Jf. Sundhedslovens § 10 stk. 2, skal ” funktionsundersøgelser i barnets første leveår
normalt skal finde sted ved besøg i barnets hjem”. Der skal derfor søges
dispensation i Sundhedsministeriet og Sundhedsstyrelsen for gennemførelse af
projektet.
Økonomiske konsekvenser
Ingen Økonomiske konsekvenser
Beslutningskompetence
Børne- og Ungdomsudvalget
Indstilling
Børne- og Fritidsforvaltningen indstiller, at
1. igangsættelsen af pilotforsøg med at omlægge to af sundhedstjenestens standard
hjemmebesøg til konsultations- og klinikbesøg godkendes.
2. at der søges dispensation i Sundhedsministeriet og Sundhedsstyrelsen for
gennemførelse af projektet.

Børne- og Ungdomsudvalget den 13. oktober 2011:
Godkendt som foreslået af forvaltningen.
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6
Kriterier for fordeling af puljen til integrationsmæssige og sociale
udfordringer
.

Sagsfremstilling
Det fremgår af ressourcetildelingsmodellen på dagtilbudsområdet, at der udeles
årligt 1,5 mio. kr. til integrationsmæssige og sociale udfordringer i dagtilbuddene
på baggrund af objektive kriterier.
Jf. ressourcetildelingsmodellen defineres dagtilbud med særlige sociale og
integrationsmæssige udfordringer som "dagtilbud med en relativ høj andel af
forældre, som er
1. Enlige forsørgere
2. Har en lav uddannelsesgrad (højeste gennemførte uddannelse er grundskolen)
3. Lav indkomst (fx kontanthjælp, social pension eller dagpenge).
Midlerne tildeles til dagtilbud med en forholdsvis høj andel af børn, der opfylder 2
ud af de 3 ovenstående kriterier og som vurderes at have særlige sociale og
integrationsmæssige udfordringer".
Med afsæt i ovenstående formulerede Børne- og Fritidsforvaltningen i efteråret
2010 visitationsregler, som danner baggrund for fordelingen af midler til sociale og
integrationsmæssige udfordringer.
Tanken var, at Danmarks Statistik skulle udarbejde en kørsel for hver institution,
men det har ikke vist sig teknisk muligt.
Derfor foreslår forvaltningen kriterierne redefineret, så de afspejler oplysninger,
som dagtilbuddene i forvejen har kendskab til. I forlængelse heraf foreslås kriteriet
om lav uddannelsesgrad erstattet af et to-sprogskriterium. Dermed er det i øvrigt
forvaltningens opfattelse, at formålet med puljen opnås bedre, idet det sikres, at
dagtilbud, der modtager midlerne, også reelt har integrationsmæssige udfordringer.
Desuden er indkomstkriteriet ændret til et beskæftigelseskriterium. Dette ligger i
tråd med hensigten, idet kriteriet handlede om at tilgodese børn af forældre på fx
kontanthjælp, social pension eller dagpenge.
Høj andel foreslås sat til 25%.
Forslag til nye justerede kriterier for fordeling af puljen til dagtilbud med
sociale og integrationsmæssige problemstillinger:
Midlerne tildeles til dagtilbud, hvor 25 % af forældrene opfylder mindst to af
nedenstående kriterier:
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1. Enlige forsørgere
2. Hvor begge forældre er født i et andet land end Danmark
3. Hvor den ene forælder står udenfor arbejdsmarkedet (fx kontanthjælp, social
pension eller dagpenge).
Hertil vil der blive lagt et helhedsbillede af institutionens udfordringer til grund for
fordelingen.
Puljen fordeles af forvaltningen på baggrund af konkret ansøgning fra
dagtilbuddene en gang årligt – umiddelbart inden budgetårets start. Kriterierne skal
være opfyldt på ansøgningstidspunktet. Børne- og Ungdomsudvalget orienteres om
fordelingen.
Fordeling i 2011
For at afprøve kriteriernes egnethed, har forvaltningen bedt dagtilbuddene om at
ansøge puljen på baggrund af ovenstående kriterier. Forvaltningen modtog tre
ansøgninger, der alle opfyldte kriterierne – og hvis udfordringer ligger på niveau
med hinanden. Der er forvaltningens opfattelse, at ingen andre dagtilbud i dag
opfylder kriterierne.
På den baggrund tildeles puljen således, at de tre institutioner modtager 0,5 mio. kr.
(svarende til 50 timer hver) i 2011.
De tre institutioner er:
· Børnehuset Stoppestedet
· Børnehaven Carlshøj
· Børnehuset Vandpytten
Tidligere modtog også Vuggestuen Carlshøj også midler fra puljen, men
dagtilbuddet ligger i dag ikke inden for målgruppen.
Økonomiske konsekvenser
Finansieres indenfor rammen på 1,5 mio. kr., som puljen udgør, jf.
ressourcetildelingsmodellen.
Beslutningskompetence
Børne- og Ungdomsudvalget
Indstilling
Børne- og Fritidsforvaltningen anbefaler, at
1. de foreslåede kriterier for fordeling af puljen til sociale- og integrationsmæssige
problemstillinger i dagtilbuddene godkendes og udgør grundlaget for de kommende
års fordelinger.
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2. Børne- og Ungdomsudvalget orienteres herom én gang årligt.

Børne- og Ungdomsudvalget den 13. oktober 2011:
Godkendtes.
Forvaltningen udarbejder et notat over fordelingen af børn i kommunens
daginstitutioner i forhold til de tre kriterier, som ligger til grund for fordelingen af
puljen.
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7
Evaluering af fælles pasning 2011
.

Sagsfremstilling
Som et led i budgetaftalen for 2011-2014 blev det besluttet at indføre fællespasning
inden for dagtilbud, skole og klubber.
Formålet med den fælles pasning er at tilbyde pasning til børn og unge med
pasningsbehov og samtidig reducere antallet af daginstitutioner og SFO'er som
holder åbent i ugerne, hvor der er lav fremmødeprocent.
Børne- og Fritidsforvaltningen har evalueret fællespasningen – og nærværende sag
samler op på evalueringerne af fælles pasning i henholdsvis dagtilbud og SFO.
1. Fælles pasning i dagtilbud
Børne- og Ungdomsudvalget tog på mødet den 20. januar 2011 processen om
tilrettelæggelsen af den fælles pasning i dagtilbud til efterretning, herunder
principper og retningslinjer for fælles pasning, samt evaluering af den fælles
sommerferie pasning 2011.
De overordnede principper for den fælles pasning er følgende:
· Kendt personale fra egen institution følger med børnene
· Børn fra samme daginstitution passes i samme fælles pasningsinstitution
· Børn, der i dag kan møde kl. 6.00 kan fortsat møde kl. 6.00 i fælles
pasningsinstitutionen.
· De institutioner, der ikke har børn, der deltager i den fælles pasning i ugerne,
holder lukket og personalet holder ferie.
I den fælles pasning følger kendt personale med børnene i et omfang, der svarer til
den normale normering. Det betyder, at der i løbet af dagen er kendt personale fra
barnets daglige tilbud, men at der ikke er kendt ansigt hele åbningstiden fra kl. 717.
Det er netværkene og områderne, der på baggrund af tilbagemeldingerne fra
forældre, vælger hvilken institution der skal være åben og tilrettelægger den fælles
pasning.
Forældrene modtog et informationsbrev om den fælles pasning i februar fra de
samarbejdende daginstitutioner, og skulle melde tilbage i starten af marts og deres
behov for fælles pasning i ugerne 28, 29 og 30.
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1.a. Fremmøde
Antallet af faktisk fremmødte børn i dagtilbuddene under den fælles pasning er
væsentligt lavere i 2011 end i 2010. Der var generelt flere tilmeldte end fremmødte
i den fælles pasning 2011 - i nogle geografiske områder har denne tendens været
større end i andre. Af hensyn til reglerne om ferievarsling tilmeldte forældrene
allerede deres børn til den fælles pasning i februar/marts – tendensen med lavere
fremmøde end tilmeldt i sommerferieperioden er kendt i dagtilbuddene, også i de
tidligere år.
Tabel 1: Tilmeldte og faktisk passede børn i dagtilbuddenes fælles pasning 2011 og 2010
Gennemsnitlig antal tilmeldte børn
LTK 2011

Gennemsnitlig antal
passede børn LTK 2011

Gennemsnitlig passede børn
2010 i hele LTK

Fremmødeprocent uge 28

17%

13%

43%

Fremmødeprocent uge 29

14%

10%

32%

Fremmødeprocent uge 30

14%

10%

32%

Det er vigtigt at være opmærksom på at antallet af tilmeldte børn opgivet i skemaet
er lavere end det var 1. mart og 1. april, da personalet skulle tildeles ferie. Der kan
ikke siges noget generelt om der er passet flere vuggestue- end børnehavebørn.
Men som det fremgår af tabellen nedenfor er der passet flere børn i Lyngby by end i
de øvrige bydele.
Distrikt
Ulrikkenborg (Lyngby)
Lyngby/Taarbæk
Lundtofte Brede
Virum/Sorgenfri
Virum Nord

Uge 28
16 %
19 %
11 %
10 %
7%

Uge 29
12 %
17 %
8%
7%
5%

Uge 30
12 %
19 %
8%
6%
5%

Fremmødeprocenten meget fra distrikt til distrikt, fra henholdsvis vuggestue og
børnehavebørn og fra uge til uge. For uddybning se evalueringsnotat og bilag 2
1.b. Forældretilfredshed
Evalueringen af den fælles pasning i dagtilbud tager udgangspunkt i dels et seminar
afholdt blandt lederrepræsentanter fra hvert netværk/områder i august måned, dels
en spørgeskemaundersøgelse udsendt via dagtilbuddene i uge 34 til forældre, hvis
børn har været tilmeldt fælles pasning. 263 forældre har besvaret spørgeskemaet og
der er dermed en svarprocent på 55% af forældrene til børn, der er fælles passet.
Forældre til børn, der er flyttet eller kommet i skole har ikke deltaget i pasningen.
Derudover har lederne og personalet, som deltog i den fælles pasning svaret på et
spørgeskema. Forvaltningen har modtaget 105 medarbejderbesvarelser.
Forældrebesvarelserne viser, at 4/5 generelt er tilfredse med afholdelsen af den
fælles pasning, mens ca.1/5 af forældre er mindre eller ikke tilfreds med pasningen i
ugerne.
·
81 % af forældrene, som har besvaret spørgeskemaerne, svarer, at deres barn
har trivedes meget tilfredsstillende eller tilfredsstillende under den fælles pasning,

Åbent punkt Børne- og Ungdomsudvalget den 13-10-2011, s.29

ligesom 80 % af de besvarende forældre har en tilfredsstilende eller meget
tilfredsstillende overordnet oplevelse af den fælles pasning.
·
18 % af forældrebesvarelserne har vurderet, at deres barn har trives mindre
tilfredsstillende eller ikke tilfredsstillende. Der er både forældre til vuggestue- og
børnehavebørn der svarer dette.
·
80% af forældrene har følt sig meget tilfredsstillende eller tilfredsstillende
forberedt på den fælles pasning, mens 20 % har følt sig mindre tilfredsstillende eller
ikke tilfredsstillende forberedt på den fælles pasning
·
79% af de som har besvaret spørgsmålet, har svaret at deres oplevelse af
aktiviteterne for deres barn var tilfredsstillende eller meget tilfredsstillende. 21% af
besvarelserne vurderer, at deres oplevelse af aktiviteterne for deres barn under den
fælles pasning, har været mindre tilfredsstillende eller ikke tilfredsstillende. 21
forældre har ikke svaret på spørgsmålet.
Evalueringen af den fælles pasning i dagtilbud indeholder ligeledes nogle af de
mange kommentarer som forældrene er kommet med. Derudover indeholder
evalueringen leder og medarbejdertilbagemeldinger.
2. Evaluering af Fællespasning SFO
Lundtofte Skoles SFO har i ugerne 28, 29 og 30 haft fællespasning sammen med
Taarbæk Skole, Trongårdskolen, Lindegårdsskolen, Kongevejens Skole.
Forældrene på alle SFO’erne blev informeret om fællespasningen i februar måned
og skulle tilmelde deres børn inden 15. marts 2011.
Alle tilmeldte børns forældre fik i juni måned et informationsbrev fra Lundtofte
Skoles SFO med velkomst, orientering om aktiviteter i de tre uger og information
om hvem fra personalet fra deres egen SFO der deltog i fællespasningen.
På de fem skoler, der deltog i fællespasningen, er i alt 1073 børn tilmeldt SFO.
Mellem 2 % og 4½ % af disse børn benyttede sig af fællespasningen.

Tilmeldte børn
Fremmødte børn

Uge 28
61
48

Uge 29
48
27

Uge 30
40
25

En medarbejder fra hver af de deltagende SFO’er deltog i arbejdet i de tre
fællespasningsuger hver dag. Lundtofte Skoles personale var de gennemgående
medarbejdere hele dagen igennem på de enkelte uger og skolen stod for den
overordnede planlægning af ugerne.
2.1 Personale og ledelse
Fællespasningen denne sommer har været en god og inspirerende oplevelse for
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Lundtofte Skole’s SFO
Også de udefrakommende medarbejdere trivedes med udfordringen og lod sig
inspirere af samværet på tværs af enhederne.
Erfaringen giver anledning til at der forbindelse med fællespasningen i sommeren
2012 bliver justeret på antallet af fællespasnings SFO’er og personaleressourcerne.
2.2 Forældretilfredshed
Skoleafdelingen har udsendt spørgeskema til de forældre der har haft tilmeldt deres
børn til fællespasningen. Det drejer sig om børn. Skoleafdelingen har modtaget 23
besvarelser – heraf to tomme. Tre besvarelser er fra forælder der har tilmeldt deres
børn til pasning, men ikke benyttet den.
Fordelingen af tilmeldte og fremmødte børn i besvarelserne kan ses i skemaet nedenfor.

Fire besvarelse indeholder angivelser af at det kun er nogle dage i løbet af en uge børnene
har været i SFO.
Forældrene har langt overvejende følt sig godt modtaget på Lundtofte Skoles SFO med
infobreve inden fællespasningen, aktiviteter og afvikling af ugerne.

Forældrenes generelt positive forventning er blevet indfriet. Det har været af
betydning for forældrene at der var en kendt med fra daglige SFO.
Bilag med opsamling af udsagn fra undersøgelsen er vedlagt sagen.
Kompetence:
Børne- og Ungdomsudvalget
Økonomi:
Ingen økonomiske konsekvenser.
Bilag:
1. Evaluering af den fælles pasning i dagtilbuddene sommeren 2011
2. Opsamling på spørgeskemaundersøgelse SFO 2011
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Indstilling
Børne- og Fritidsforvaltningen indstiller at,
Børne - og Ungdomsudvalget tager evalueringen af fællespasningen til
efterretning.
Børne - og Ungdomsudvalget anmoder forvaltningen om at justere antallet af
fællespasnings SFO’er i 2012
Børne - og Ungdomsudvalget anmoder forvaltningen om løbende at justere
personaleressourcerne i fællespasningsugerne i SFO .

Børne- og Ungdomsudvalget den 13. oktober 2011:
Godkendt som foreslået af forvaltningen.
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8
Reetablering af idrætsfaciliteterne ved Fuglsanggårdsskolen
.

Tidligere beslutninger i sagen
Kommunalbestyrelsen besluttede i sit møde den 29. august 2011 at tilbagesende
sagen om reetablering af idrætsfaciliteterne på Fuglsanggårdsskolen til fornyet
behandling og nærmere undersøgelse i Børne- og Ungdomsudvalget.
Sagsfremstilling
I forbindelse med etablering af Heldagsskolens overbygning ved
Fuglsanggårdsskolen 2009 blev en væsentlig del af Fuglsanggårdsskolen
idrætsfaciliteter berørt af anlægsprojektet, hvorfor der i anlægssagen blev
disponeret 0,5 mio. kr. til reetablering.
Selve reetableringen har været sat i bero, idet Virum Gymnasium, hvis
idrætsområde støder op til Fuglsanggårdsskolens boldbaner, også har haft
omfattende ud- og ombygninger, som berørte deres idrætsanlæg. Virum
Gymnasiums udbygning blev afsluttet foråret 2011 og indeholdt blandt andet en
stor idrætshal.
I løbet af foråret 2011 har forvaltningen afholdt møder med Virum Gymnasium og
Fuglsanggårdsskolen med henblik på at vurdere behovet for reetablering og
finansieringsmulighederne.
Der er på den baggrund udarbejdet et projekt, der indbærer følgende:
 Etablering af en multibane med kunstgræs, placeret på gymnasiets område og
finansieret 100% af gymnasiet,
 renovering af en fælles 100 m løbebane inkl. længdespringgrav, placeret på
begge skolers matrikler og finansieret med 50 % fra hver af parterne samt
 etablering af en multibane med kunstbelægning, placeret på
Fuglsanggårdsskolens boldbane, vestlige ende, finansieret 100 % af det
kommunale anlægsbudget.
Dette projekt er et større projekt end forudsat i den oprindelige plan, som indeholdt
0,5 mio. kr. afsat til reetablering af idrætsfaciliteterne. Projeket kan muliggøres, idet
udbygningen af Heldagsskolen resulterede i en mindreudgift på 1,125 mio. kr. inkl.
de 0,5 mio. kr. Det har været parternes intention at etablere et samlet idrætsanlæg,
som kunne tilgodese behovene for dels gymnasiets elever inkl. eleverne på den
specielle team Danmark linie, Fuglssanggårdsskolens elever og SFO,
Heldagsskolens elever, Boldklubben 82, som har til huse på matriklen, samt
området øvrige fritidsbrugere.
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Projektets konsekvens for de nuværende brugere af området
Med tilførelse af to nye multibaner på henholdsvis Virum Gymnasium og
Fulgsanggårdsskolens areal, samt reetablering af fælles løbebane og springgrav har
idrætsundervisningen for begge skoler fået langt bedre og mere flexible rammer.
Med hensyn til fodboldklubben B82, kan forvaltningen kan oplyse, at der efter
kommunalbestyrelsens behandling af sagen har været drøftelse med
fodboldklubben B82, hvis interesser hidtil er blevet varetaget af afdelingen for
Fritid og Idræt i forhold til det udarbejdede projektforslag..
B82 har overfor forvaltningen tilkendegivet, at forslaget til reetablering er fin set fra
deres side. B82 anerkender, at forvaltningen sammen med de to skoler har valgt
forskelligt underlag på de to nye multibaner (a 20 x 40 m) af hensyn til størst mulig
flexibilitet i anvendelsesmulighederne for de ialt ca. 2.000 elever, men oplyser
samtidig, at kunstgræs på begge baner var at foretrække set ud fra en fodboldklubs
vinkel. Den nye multibane med kunstbelægning kan anvendes til fodboldspil, men
er hård at spille på.
Det er aftalt, at forvaltningen tager initiativ til et møde mellem B82, Virum
Gymnasium og Fuglsanggårdsskolen for en afsluttende drøftelse omkring
underlaget på Fulgsangårdsskolens multibane, som ikke er færdiganlagt endnu.
B82 har tilkendegivet, at klubben ønsker sig en 7 mandsbane (51 x 65 m) med 3.
generations kunststofgræs, som kan anvendes i en større del af året og således
aflaste indendørstrænningen og som ikke er så ømfintlig overfor det danske vejr.
En sådan bane koster imidlertid 2,5 mio. kr. og forvaltningen har i den forbindelse
tilkendegivet forståelse for B82's ønsker, men at man ikke kan love etablering af en
sådan bane pt.
Forvaltningen vedlægger desuden en oversigtstegning, som viser placeringen af
Fuglsanggårdsskolens nye multibane, samt placeringen af de øvrige almindelige
fodboldbaner. B82 oplyser, at efter placeringen af Fuglsanggårdsskolen nye
multibane, er der foretaget en ny opstregning af 7 mandsbanen, som er rykket mod
øst, hvorefter der er opstreget nye 3 mandsbaner mellem 7 mandsbanen og den nye
multibane. På den måde er der fundet plads til det samme antal træningsbaner /
turneringsbaner som før og her ud over er området tilført 2 nye multibaner, som alle
interessenter får glæde af.
Økonomiske konsekvenser
Den kommunale del af anlægsudgiften for ovenstående forslag udgør i alt ca. 1,17
mio. kr., idet der er tale om anlæg af multifunktionelle idrætsfaciliteter til bl.a.
håndbold, basket, fodbold, hockey, højdespring, kuglekast, spydkast, løb og
længdespring til glæde for alle ovennævnte parter.
Der er på nuværende tidspunkt lavet en aftale mellem gymnasiet og fritidsområdet
vedr. brugen af gymnasiets nye idrætshal og det er planen er en lignende aftale
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omkring brug og vedligehold af de udendørs faciliteter skal indgås mellem de to
skoler og fritidsområdets brugere.
Der henvises til økonomibilag på sagen.
Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.
Indstilling
Børne- og Fritidsforvaltningen foreslår, at
1. der gives en anlægsbevilling på i alt 1,17 mio. kr., der finansieres af
rådighedsbeløb på i alt 1,125 mio. kr. vedrørende mindreforbrug ved etablering af
Heldagsskolens overbygning og 45.000 kr., der afholdes indenfor budgettets
rammer på Børne- og Ungdomsudvalgets område.

Børne- og Ungdomsudvalget den 13. oktober 2011:
Anbefales overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen som foreslået af
forvaltningen.
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9
Afhjælpning af problemer med vand i kælder / faglokale på
Hummeltofteskolen
.

Hummeltofteskolen har siden sommerens kraftige nedbørsmængder haft flere
tilfælde af vandindtrængning i hjemkundsskabslokalet og i den øvrige kælder i
skolens hovedbygning.
Det kraftigste tilfælde kom i forbindelse med regnvejret den 14. juli 2011, hvor
hjemkundsskabslokalet og store dele af skolens kælder blev oversvømmet.
Faglokalet har ikke fungeret som undervisningslokale siden, idet lokalet stadig
affugtes og desuden skal renoveres før det igen kan bruges.
Teknisk Forvaltning har gennemgået regnvandsledninger og fasciner mv. omkring
skolen i samarbejde med eksternt kloakfirma og har i den forbindelse afdækket
årsagen til vandindtrængningen.
Deres konklusion er, at de fasciner, som skal optage regnvand midlertidigt ved store
nedbørsmængder, er underdimensioneret. Teknisk forvaltning fremlægger i notat på
sagen af 3. 10. 2011 en beskrivelse af etablering af yderligere fascinekapacitet inkl.
renovering af eksisterende skolekøkken, i alt 930.000 kr.
I notatet er ligeledes beskrevet, at renovering af skolekøkkenet ikke er dækket af
forsikringen, da de aktuelle nedbørsmængder i Lyngby ikke havde kategorien
"skybrud".
Økonomiske konsekvenser
Da ovenstående vandproblemer er akutte og skal afhjælpes inden efteråret sætter
ind, foreslår Børne- og Fritidsforvaltningen, at ovenstående udgift på 0,93 mio. kr.
til ekstra fascinekapacitet på Hummeltofteskolen finansieres af det i
investeringsoversigten for 2012 - 2015 afsatte rådighedshedsbeløb i 2012 på 14,082
mio. kr., som fremrykkes til 2011. Rådighedsbeløbet er afsat til indskolingshuse på
Hummeltofteskolen og Lindegårdsskolen.
Der henvises til økonomibilag på sagen
Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen
Indstilling
Børne- og Fritidsforbaltningen foreslår, at
1. der gives en anlægsbevilling på i alt 0,93 mio. kr., der finansieres af det afsatte

Åbent punkt Børne- og Ungdomsudvalget den 13-10-2011, s.36

rådighedsbeløb på 14,082 mio. kr. i 2012, som fremrykkes og som vedrører
etablering af indskolingshuse på Hummeltofteskolen og Lindegårdsskolen.

Børne- og Ungdomsudvalget den 13. oktober 2011:
Anbefales overfor Økonomiudvalget som foreslået af forvaltningen.
Udvalget ønsker en sag på dagsordenen om, hvordan der kan arbejdes videre med
planerne om realisering af indskolingshuse på de resterende skoler, herunder
hvordan bevillingen kan genetableres.
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10
Orientering om sponsorfinansiering af indretning af udskolingslokale på
Engelsborgskolen
.

Sagsfremstilling
Børne- og Fritidsforvaltningen orienterede på sidste ordinære udvalgsmøde i august
2011 om et samarbejdsprojekt på Engelsborgskolen, som har til formål at udvikle
læringsmiljøet i udskolingen.
Forvaltningen redegjorde for, at der efter forvaltningens opfattelse var tale om et
projekt, der falder indenfor rammerne af de vedtagne retningslinier for reklamer og
sponsering i kommunale skoler, institutioner mv.
Udvalget ønskede orienteringen forelagt som en sag på førstkommende
udvalgsmøde, hvilket efterkommes med denne sag.
Projektet med udvikling af det fysiske læringsmiljø i udskolingen er nærmere
beskrevet i henvendelsen fra skolens bestyrelse og det vedlagte materiale
vedrørende samarbejdsprojektet, som understreger, at undervisningen i folkeskolen
– og naturligvis også på Engelsborgskolen - er vederlagsfri. Det pågældende
samarbejdsprojekt indebærer konkret en mulighed for indretning af det fysiske
læringsmiljø i udskolingen - via ekstern finansiering og indenfor en relativ kort
tidshorisont – således at skolens ressourcer kan reserveres til undervisning og
undervisningsmaterialer. Samarbejdsprojektet er således et ekstra supplement til
skolens ressourcer, ikke en erstatning.
Det er en forudsætning, at modtagelsen af eksterne sponsormidler ikke har
bestemmende indflydelse på undervisningen – hverken i udskolingen eller på
skolen i øvrigt. Det er endvidere en forudsætning, at der ikke indgås
samarbejdsaftaler med virksomheder, der har børn som målgruppe, Der henvises i
den forbindelse til de tre nedennævnte kategorier af krav, som er indeholdt i den
allerede indgåede og godkendte aftale vedrørende sponsorlegepladsen på skolen –
og som fastlægger, hvilke virksomheder der ikke kan accepteres som sponsorer og
samarbejdspartnere (kategori 1), samt hvilke det under forudsætning af kommunens
godkendelse i særlige tilfælde kan godkendes (kategori 2).
Kategori 1
Reklamelegepladsen finansieres af sponsorer i kategori 1, der typisk består af
banker, realkredit
virksomheder, håndværksmestre, revisorer, IT-virksomheder,
forsikringsvirksomheder, ejendomsmæglere, rådgivende ingeniører,
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transportvirksomheder, m.fl. Indu a/s ønsker som udgangspunkt, at alle reklamer
kan accepteres af den pågældende kommune. Skulle det forekomme, at en
kommune har argumenter af etisk karakter, som taler imod anvendelsen af en
bestemt leverandør, så vil Indu respektere dette og benytte en anden sponsor.
Kategori 2
En kommune kan nedlægge veto, overfor opsætning af alle reklamer i denne
kategori. Typen af sponsorer i kategori 2 kan være produkt-orienteret. Det kunne
eksempelvis være Playstations, Computere, Mobiltelefoner, Bredbånd, Legetøj,
McDonalds, Carlsberg, m.v. For denne kategori af sponsorer betinger det
kommunens accept af reklamen – før den opsættes.
Kategori 3
Indu anvender ikke sponsorer, som har tilknytning til brancher indenfor:
Politisk, pornografisk- og religiøs virksomhed.
Det er forvaltningens vurdering, at Engelsborgskolens samarbejdsprojekt projekt
falder indenfor rammerne af de vedtagne retningslinier for reklamer og sponsering,
der ligeledes vedlægges sagen som bilag.
Økonomi
Ingen.
Beslutningskompetence
Skoler og institutioner indenfor de vedtagne retningslinier for reklamer og
sponsering. Kommunalbestyrelsen for så vidt angår revision af de vedtagne
retningslinier eller formulering af nye.
Indstilling
Forvaltningen indstiller,
At udvalget tager orienteringen om Engelsborgskolens samarbejdsprojekt for
udvikling af det fysiske læringsmiljø i udskolingen til efterretning.

Bilag:
Formands- og skolelederbrev til udvalget
Sponsorfolder
Samarbejdsaftale
Udskolingens fælleslokale
Sponsor-kategori-tillæg

Børne- og Ungdomsudvalget den 13. oktober 2011:
Taget til efterretning.
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Udvalget ønsker en drøftelse af de fremtidige principper for sponsorfinansiering.
Socialdemokratiet og SF ønsker ligeledes, at reglerne for sponsorfinansiering
revurderes, idet de to partier er skeptiske overfor reklamefinansiering på
kommunernes skoler.
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11
Mødedatoer 2012 Børne- og Ungdomsudvalget
.

Sagsfremstilling
Forvaltningen fremlægger forslag til følgende mødedatoer for udvalget i 2012, jf.
Økonomiudvalget beslutning i mødet den 20. september 2011:
Torsdag den 19. januar 2012
Torsdag den 09. februar 2012
Torsdag den 15. marts 2012
Torsdag den 12. april 2012
Torsdag den 10. maj 2012
Torsdag den 14. juni 2012
Torsdag den 23. august 2012
Torsdag den 13. september 2012
Torsdag den 11. oktober 2012
Torsdag den 15. november 2012
Torsdag den 6. december 2012
Alle dage kl. 14.30.
Endvidere fremlægges forslag til følgende mødedatoer for Småbørnsforum og
Skoledialog i 2012
Torsdag den 26. januar 2012
Småbørnsforum kl. 16.30 - 18.00
Skoledialog kl. 18.30 - 20.00
Torsdag den 24. maj 2012
Skoledialog kl. 16.30 - 18.00
Småbørnsforum kl. 18.30 - 20.00
Torsdag den 25. oktober 2012
Småbørnsforum kl. 16.30 - 18.00
Skoledialog kl. 18.30 - 20.00
Herudover afholdes fælles informationsmøde om budgettet i august/september
2012.
Beslutningskompetence
Børne- og Ungdomsudvalget
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Indstilling
Børne- og Fritidsforvaltningen foreslår, at mødedatoerne godkendes

Børne- og Ungdomsudvalget den 13. oktober 2011:
Godkendt.
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12
Meddelelser oktober 2012 Børne- og Ungdomsudvalget
.

Sagsfremstilling
Meddelelser fra formanden og forvaltningen
1. Indmeldelsestal og ventelistetal for september 2011
Oversigt over indmeldelsestal og ventelister fra september 2011 er udsendt til
udvalgets medlemmer
2. Status på igangsatte tiltag på aktivitetsområderne børn, børn - special og
skole
Oversigter er udsendt til udvalgets medlemmer
3. Flere data fra Undervisningsministeriets undersøgelse af planlagt,
gennemført og aflyst undervisning
Undersøgelsens væsentligste resultater blev offentliggjort i maj 2011.
Undervisningsministeriet har på baggrund af ønske fra flere kommuner fremsendt
oversigt over skolernes svar på undersøgelsens øvrige spørgsmål. Oversigten er
udsendt til kommunalbestyrelsens medlemmer.
Den samlede rapport kan findes på Undervisningsministeriets hjemmeside.
Det er oplyst, at undersøgelsen vil blive gentaget i november 2011.
4. Støtte fra Integrationsministeriet til projekt Bydelsmødre i LTK
Integrationsministeriet har i brev af 20. september 2011 meddelt tilsagn om støtte
med 110.000 kr. til projekt Bydelsmødre i LTK i perioden 1. oktober 2011 til 30.
september 2012. Projekt Bydelsmødre har igennem flere år været i gang i en lang
række kommuner i Danmark blandt andet Københavns Kommune og Århus.
Projektet handler om, at mødre med anden etnisk baggrund end dansk gennemgår et
uddannelsesforløb med emner som børneopdragelse, daginstitution- og
skolesamarbejde, sundhed, kost, jobmuligheder, uddannelsesmuligheder m.m. og
på baggrund heraf bliver uddannet til Bydelsmødre. Herefter opsøger
Bydelsmødrene andre mødre med anden etnisk baggrund end dansk i deres
lokalområde og formidle deres viden og erfaring. Målet med Bydelsmødre er, at
kvinder med etnisk minoritets baggrund i udsatte boligområder bliver aktive
medborgere og at deres ressourcer kommer i fokus og styrkes til en bedre hverdag
og integration for dem selv, deres børn og de kvinder og familier de kommer i
kontakt med. Sundhedsplejen varetager projektledelsen.
Bilag: Omtale af projektet samt kopi af Integrationsministeriets tilsagn.

Åbent punkt Børne- og Ungdomsudvalget den 13-10-2011, s.43

5. Forslag om afholdelse af møde om udkast til Skoleudviklingsstrategi
Forvaltningen foreslår, at afholdes møde om udkast til Skoleudviklingsstrategi
mandag den 21. november 2011 kl. 15.30 - 17.30
6. Temamøde om evaluering af forsøg med ledelsesformer på
dagtilbudsområdet
Rambøll Mangement evaluerer forsøgene med nye ledelsesformer på
dagtilbudsområdet hen over vinteren 2011- 12. I følge planen afleverer Rambøll
den endelige evaluering den 23. januar 2012. I forlængelse heraf foreslås det, at der
holdes et fælles temamøde tirsdag den 31. januar 2012 kl. 16.00 - 20.00 med
deltagelse af Børne- og Ungdomsudvalget, daginstitutionslederne,
forældrebestyrelsesformændene, Med-udvalget for dagtilbud og forvaltningen. På
temamødet præsenterer Rambøll resultaterne af deres evaluering og der afsættes tid
til de første drøftelser. Det forventes, at rapporten behandles i Børne- og
Ungdomsudvalget i februar 2012 med henblik på endelig fastlæggelse af en ny
ledelsesstruktur på dagtilbudsområdet i april 2012. Forsøgene afsluttes den 31.
maj. 2012. "
7. Udbygning af Lundtofte Skole, indskolingshus
Teknisk forvaltning har udarbejdet materiale til brug for udsendelse af byggeriet i
licitation i perioden 3. - 24. 10. 2011. Da de nye lokaler skal være klar til tidlig SFO
start 1. maj 2012, er projektets tidplan meget stram. Det foreslås derfor, at der
afholdes ekstraordinært møde i Børne- og Ungdomsudvalget tirsdag den 25.
oktober 2011 kl. 15.30 med henblik på efterfølgende fremlæggelse for
Økonomiudvalget samme dag

Børne- og Ungdomsudvalget den 13. oktober 2011:
Taget til efterretning.
Der optages sager på Børne- og Ungdomsudvalgets dagsorden om:
- Betaling af SFO-takst i klubben på Sorgenfriskolen.
-

Prioriteringen af de praktisk-musiske fag på skoleområdet i forhold til
prioriteringen af IT på skoleområdet.

