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1
Budgetudfordring 2011 - Børne- og Ungdomsudvalget
.

Indstilling
Økonomiudvalget anbefaler,
At fagudvalget behandler budgetudfordringen.
At fagudvalget godkender modgående initiativer, herunder foretager de pligtige
høringer i MED-systemet og i brugerbestyrelser samt i råd og nævn
Sagsfremstilling
På baggrund af Økonomiudvalgets beslutning i møde den 22. februar 2011, sag nr.
1 om Budgetudfordring 2011, jf. sagsteksten fra Økonomiudvalgets møde nedenfor,
forelægges sagen til behandling i fagudvalgene. Fagudvalgene bedes tage stilling til
budgetudfordringen og godkende modgående initiativer.
Budgetudfordringen er opgjort til Økonomiudvalgets møde i februar 2011 og
fremgår af sagstekten nedenfor.
På baggrund af Økonomiudvalgets beslutning er der ét modgående initiativ (M3) på
Børne- og Ungdomsudvalgets området, som vedrører at sundhedsplejersker skal
forestå indskolingsundersøgelserne fremover. Besparelsen udgør 130.000 kr. i 2011
og 310.000 kr. i 2012 og budgetoverslagsårene.

Sagsfremstilling Økonomiudvalgets møde den 22. februar 2011, sag nr. 1:
Indstilling
Forvaltningen foreslår
1. at redegørelsen om budgetudfordringen tages til efterretning,
2. at Økonomiudvalget drøfter den overordnede økonomiske udfordring, jf.
redegørelsen i notat af 9. februar 2011, med henblik på at fastlægge en
finansieringsplan,
3. at forslag til modgående initiativer oversendes til fagudvalgene til behandling,
herunder skal fagudvalgene foretage de pligtige høringer i MED-systemet og i
brugerbestyrelser samt råd og nævn,
4. at Økonomiudvalget - som fagudvalg - godkender modgående initiativer på i alt
32,9 mio. kr., jf. afsnit 2.
Sagsfremstilling
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Den 25. januar 2011 blev Økonomiudvalget orienteret om, at forvaltningen p.t.
skønnede et forventet merforbrug på ca. 15-20 mio. kr. i 2011. Skønnet var baseret
på 3. anslået regnskab 2010, konsekvenserne af ny lovgivning på vejområdet og på
beskæftigelsesområdet, merudgifter til vintervedligeholdelse samt merudgifter til
dagpasningsområdet som følge af flere børn.
Forvaltningen har arbejdet videre med Regnskab 2010 samt evt. følgevirkninger for
2011-14. På baggrund heraf er budgetudfordringen opgjort til:
Mio. kr.
Budgetudfordring i alt

2011
17,2

2012
15,1

2013
19,5

2014
15,2

I alt
66,9

Beløbet er specificeret i notat af 9. februar 2011.

Som det fremgår af specifikationen i notatet af 9. februar 2011 kan
budgetudfordringerne opdeles i 3 kategorier, dels udgifter der er blevet påført
kommunen s.f.a. ny lovgivning og streng vinter (2,5 mio. kr.), dels politiske sager
som demografiudvikling (9,7 mio. kr.) og endelig øvrige budgetudfordringer på 5,0
mio. kr.
Forvaltningen foreslår, at Økonomiudvalget i indeværende møde først drøfter
løsningen af den overordnede budgetudfordring, og herefter drøfter hvordan
Økonomiudvalget - som fagudvalg - skal håndtere budgetudfordringerne på
administrations-og beskæftigelsesområdet.
1. Den overordnede budgetudfordring:
I forvaltningens forslag til finansieringsplan er der peget på, at finansieringen sker
ved brug af den reserve, der er indlagt i Budget 2011 vedr. det betingede
bloktilskud, samt ved brug af modgående initiativer.
Betinget bloktilskud:
I Budgetaftalen 2011-14 er der skabt finansiering til, at kommunen ville kunne blive
pålagt merudgifter til bl.a. straffesanktioner i forbindelse med manglende
overholdelse af servicerammen, både nationalt og lokalt. Reserven er indlagt med
20 mio. kr. i 2011.
Indenrigs- og Sundhedsministeriet har meddelt, at det betingede bloktilskud til
kommunerne i 2011 på 3 mia. kr. bliver frigivet og udbetalt over månederne april til
december 2011. Udbetalingen sker som følge af, at kommunernes budgetter for
2011 er i fuld overensstemmelse med den økonomiske aftale mellem KL og
regeringen.
Hvis kommunernes regnskaber for 2011, opgjort i maj 2012, derimod viser sig at
ligge over den aftalte ramme, vil det udløse en tilbagebetaling i 2012 fordelt med 60
pct. individuelt og 40 pct. kollektivt.
På den baggrund anbefaler forvaltningen, at en del af reservepuljen - nærmere
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bestemt 10 mio. kr. som et engangsbeløb i 2011 anvendes til den budgetudfordring,
der er opgjort primo februar 2011. Forvaltningen anbefaler, at det resterende beløb
reserveres til eventuelle budgetfordringer, der opstår i resten af 2011.
Modgående initiativer:
Til brug for løsningen af budgetudfordringen er der udarbejdet modgående
initiativer på:
Mio. kr.
Modgående initiativer

2011
-11,4

2012
-28,1

2013
-28,5

2014
-29,0

I alt
-97,0

Beløbet er specificeret i notat af 9. februar 2011.

Regnskab 2010:
I opgørelsen over budgetudfordringerne indgår resultaterne af Regnskab 2010 i det
omfang, det er afsluttet på de enkelte aktivitetsområder. Der vil imidlertid stadig
være resultater, der først er endelig afklaret ved den endelige årsafslutning.
Økonomiudvalget vil på mødet den 22. marts 2011 få forelagt en status over
regnskabsresultatet for 2010, herunder forslag til overførsler.
2. Budgetudfordringerne på økonomiudvalgets område:
Efter Økonomiudvalgets behandling af den overordnede plan for finansiering, vil
budgetudfordringsagen blive oversendt til fagudvalgsbehandling.
Forvaltningen anbefaler, at Økonomiudvalget allerede i indeværende møde - som
fagudvalg - behandler og godkender dels budgetudfordringerne dels forvaltningens
forslag til modgående initiativer.
Forslagene vil blive sendt i høring i MED-systemet, inden de forelægges på ny i
marts-mødet i forbindelse med Økonomiudvalgets samlede behandling af
budgetudfordringssagen og fagudvalgenes behandling af sagen.
1.000 kr.
Budgetudfordring:
Besk.omr.,
ref.omlægning
Adm,
tjenestemandspension
Puljer
I alt (forbedring)
Modgående
initiativer:
Administration
Beskæftigelse
Reduktioner, i alt
(- = forbedring)

2011

2012

2013

2014

I alt

-2.900

-3.900

0

0

-6.800

2.000

3.000

3.000

3.000

11.000

2.050
1.150

-3.150
-4.050

-4.850
-1.850

-5.150
-2.150

-11.100
-6.900

-1.261
-1.000
-2.261

-7.726
-2.000
-9.726

-7.726
-2.500
-10.226

-7.726
-3.000
-10.726

-24.439
-8.500
-32.939
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Økonomiske konsekvenser
De samlede budgetudfordringsbeløb er opgjort til 66,9 mio. kr. over 4 årsperioden
2011-14, jf. oversigten ovenfor.
Forvaltningen har udarbejdet forslag til finansiering, der består dels af andel af
reserven vedr. betinget bloktilskud, dels af modgående foranstaltninger.
Beslutningskompetence
1. Økonomiudvalget fastlægger finansieringsplan
2. Fagudvalgene behandler budgetudfordringen og godkender modgående initiativer
3. Økonomiudvalget behandler fagudvalgenes tilbagemeldinger og indstiller sagen
til godkendelse i kommunalbestyrelsen.

Økonomiudvalget den 22. februar 2011:
Ad 1
Taget til efterretning
Ad 2
Drøftet.
Borgmesterens oplæg af 22. februar 2011 til forslag til modgående initiativer
omdelt.
Ad 3
Godkendt at sende borgmesterens forslag (med undtagelse af M7 og M8) til
behandling i fagudvalgene m.v. Endvidere indgår USU budget i forslaget til
modgående initiativer.
C foreslog, at forslag om salg af Lyngby Statsskole (undtagen den del, der skal
benyttes til samlingen af Strandberg) tillige indgår i forslaget til modgående
initiativer.
For C’s forslag stemte 2 (C). Imod stemte 4. 3 (F + A) undlod at stemme.
Ad 4
Godkendt, dog således at M25 og M 27 oversendes til høring i MED.
Endvidere besluttet, at evt. resterende manglende finansiering findes i forbindelse
med behandlingen af 1. anslåede regnskab for 2011.

Børne- og Ungdomsudvalget, den 17. marts 2011:
Redegørelsen om budgetudfordringen tages til efterretning.
Forslag til modgående initiativ M3, BØRN, Sundhedsplejerske foretager
indskolingsundersøgelse, sendes i høring i MED-systemet.
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2
Virksomhedsplan 2011 - Børne- og Ungdomsudvalget
.

Indstilling:
Børne- og Fritidsforvaltningen foreslår, at
Børne- og Ungdomsudvalget tager Børne- og Fritidsforvaltningens
virksomhedsplan 2011 til efterretning
Sagsfremstilling:
Børne- og Fritidsforvaltningens virksomhedsplan 2011 er udformet som et tillæg til
virksomhedsplan 2010. Fremskrivningen er lavet i en standardskabelon, der
indeholder følgende:
· Initiativer fra virksomhedsplan 2010, som videreføres i 2011
· Initiativer fra virksomhedsplan 2010, som ikke videreføres til 2011
· Nye initiativer, blandt andet som følge af budget 2011-14 eller aktuelle
centrale/decentrale udfordringer.
Børne- og Fritidsforvaltningens virksomhedsplan 2011 blev godkendt den 22.
februar 2011 af Økonomiudvalget.
Forvaltningens virksomhedsplan 2011 fremgår i bilag 1.
Økonomiske konsekvenser:
Ingen
Beslutningskompetence:
Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget, den 17. marts 2011:
Taget til efterretning.
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3
Konsekvenser af implementering af ny ressourcetildelingsmodel i 2011
.

Indstilling:
Børne- og Fritidsforvaltningen foreslår, at Børne- og Ungdomsudvalget indstiller,
· At den nye ressourcetildelingsmodel på dagtilbudsområdet implementeres uden
samtidig overgangsordning.
Sagsfremstilling:
Kommunalbestyrelsen besluttede den 28. februar 2011 en ny
ressourcetildelingsmodel på dagtilbudsområdet med virkning fra 1. januar 2011.
Den nye ressourcetildelingsmodel indebærer bl.a., at hovedparten af budgetterne i
fremtiden tildeles som et enhedsbeløb pr. barn og at der indføres en vipnormering
på +/- 10 %..
I forbindelse med godkendelse af den nye ressourcetildelingsmodel den 28. februar
2011 bad Kommunalbestyrelsen om et notat vedr. de nærmere økonomiske
konsekvenser for institutioner, der indenfor rammen mister mere end henholdsvis 5
% og 7,5 %. Nærværende sag indeholder en beskrivelse af dette.
Forud for Økonomiudvalgets behandling af sagen vedrørende
ressourcetildelingsmodellen i februar 2011 udsendte Børne- og Fritidsforvaltningen
en oversigt over den samlede justering af budgettet i 2012 (helårsvirkning) for den
enkelte institution. Forvaltningen har udarbejdet en oversigt over den samlede
justering af budgettet i 2011 (budgetgennemslag med 7/12-dele) for den enkelte
institution.
Forskellen mellem de to budgetter skyldes, at budgetreduktionerne i forbindelse
med budgetaftalen for 2011-14 først træder i kraft den 1. juni 2011 og dermed kun
har 7/12 virkning i 2011.
Beregningerne viser, at reduktionen af budgetaftalen 2011-14 og implementering af
ressourcetildelingsmodellen, samt Kommunalbestyrelsens beslutning om at
tilbagerulle midler til en begrænset kompensationsmodel i forbindelse med de
fysiske rammer har følgende konsekvenser
- i 2011 (hvor budgetaftalen 2011-14 har delvis virkning):
• et enkelt dagtilbud (Emil Pipers Vej) mister mere end 7,5 %
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• et enkelt dagtilbud (Hjortholm) mister mere end 5 %.
- i 2012 (hvor budgetaftalen 2011-14 har fuld virkning):
• to dagtilbud (Emil Pipers Vej og Hjortholm) mister mere end 7,5 %
• Fem dagtilbud (Mælkevejen, Carlshøj, Åkanden, Kaplegården og Taarbæk
strand) mister mere end 5 %. (Vær opmærksom på, at både Kaplegården og
Taarbæk Strand ”vinder” på ressourcetildelingsmodellen – den forholdsvis
store procentvise reduktion skyldes besparelser i forbindelse med Budget
2011-14).
Tabellen nedenfor viser den samlede reduktion i henholdsvis 2011 og 2012 i de syv
dagtilbud, der mister mere end henholdsvis 5 % og 7,5 %.
Samlet tab i 2011

Emil Pipers Vej
Hjortholm
Mælkevejen
Carlshøj
Åkanden
Kaplegården
Taarbæk strand

(budget 2011-14
og ress.-model)
-949.407
-424.277
-491.862
-321.567
-350.885
-81.996
-131.536

Procentvist tab
i 2011

Samlet tab i 2012
(budget 2011-14
og ress.-model)

Procentvist tab i
2012

-9,44%
-7,09%
-4,70%
-4,43%
-3,95%
-2,76%
-3,62%

-1.385.614
-693.078
-668.311
-444.784
-497.810
-164.610
-254.570

-13,78%
-11,59%
-6,39%
-6,12%
-5,61%
-5,55%
-7,00%

Det kan oplyses at tre dagtilbud (Lyngby Menighed, Brede og Prinsessehøj) vinder
mere end 5 % samlet på Budget 2011-14 og ressourcetildelingsmodellen i 2011.
Jf. Kommunalbestyrelsens beslutning af 28. februar 2011 i forbindelse med sagen
vedr. kapacitetsudfordringerne er dagtilbuddene opnormeret med 18 enheder pr. 1.
januar 2011. Opnormeringen omfatter 4 vuggestuepladser på Emil Pipersvej
svarende til 8 enheder. Det betyder en årlig budgettilførsel på i alt kr. 425.000,-.
Modregnes den samlede reduktion på Emil Pipersvejs budget med denne ekstra
ressourcetilførsel, falder den samlede reduktion i 2011 til -5,21 %.
Hovedparten af dagtilbuddene har allerede tilpasset budgetterne i 2011 til
budgetvedtagelsen for 2011-14. Dog er personalereduktionerne for de seks
dagtilbud, der var omfattet af analysen af de fysiske rammer, udskudt til efter
vedtagelsen af ressourcetildelingsmodellen. Fem af de ovenstående dagtilbud er
blandt disse seks (Emil Pipers Vej, Hjortholm, Carlshøj, Kaplegården og Taarbæk
Strand). Dvs. at Mælkevejen og Åkanden allerede har hentet en del af ovenstående
reduktion svarende til hhv. kr. 204.750,- i Mælkevejen (2011-tal) og kr. 172.614,- i
Åkanden (2011-tal), se vedlagte tabeller.
Idet de fulde konsekvenser af besparelsen først slår igennem i 2012 mister kun to
dagtilbud mere end 5 % i 2011. Der er således en indbygget gradvis indfasning af
reduktionernes samlede virkning. Det skal også ses i lyset af, at dagtilbuddene har
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lønsumsstyring og overførelsesadgang mellem året, så det er mulig at planlægge
personalereduktionerne over en længere periode.
Hertil kommer, at flere af dagtilbuddene har en overførsel fra tidligere år til 2011.
Nedenfor kan ses de syv institutioners overførselsbeløb til 2011 og den samlede
reduktion i forbindelse med ressourcetildelingsmodellen og budget 2011-14
modregnet overførsler, samt det samlede procentvise reduktion inklusiv overførsler.
Sidstnævnte viser, at bortset fra Taarbæk afdeling strand, som har et forholdsvist
stort underskud i 2010, vil ingen dagtilbud miste mere end 5 %, når overførslerne
indregnes.

Emil Pipers Vej
Hjortholm
Mælkevejen
Carlshøj
Åkanden
Kaplegården
Taarbæk Strand

Institutionens
overførselsbeløb til
2011
740.000 kr.
183.000 kr.
158.000 kr.
1.000 kr.
338.000 kr.
311.000 kr.
-183.000 kr.

Samlet tab efter
modregning af
overførsler
-209.407 kr.
-241.277 kr.
-333.862 kr.
-320.567 kr.
-12.885 kr.
229.004 kr.
-314.536 kr.

Samlet procentvist tab
inkl. overførsler
-2,08 %
-4,03 %
-3,19 %
-4,41 %
-0,15 %
7,72 %
-8,65 %

En eventuel overgangsmodel skulle finansieres inden for dagtilbuddenes budgetter
– og ville derfor betyde, at de øvrige dagtilbud skal finansiere en kompensation til
de få dagtilbud, der hidtil har modtaget flere midler end de øvrige dagtilbud pr.
barn.
Alternativ beslutningsmodel - overgangsmodeller
Formålet med de opstillede overgangsmodeller er, at ingen dagtilbud i 2011
reduceres med mere end 5 %. Dvs. at modellerne sikrer, at Emil Pipers Vej og
Hjortholm i 2011 reduceres samlet med mindre end 5 % i 2011.
Baggrunden for at pege på en model, hvor der kun kompenseres i 2011, er, at
dagtilbuddene normalt i forbindelse med fx budgetreduktioner kan tilpasse
budgetter på et halvt år (herunder overholdelse af opsigelsesfrister i
overenskomster, tid til omlægning af struktur mv.).
Der er opstillet fire modeller for en overgangsordning for institutionerne i 2011, der
varierer på hhv. udgangspunktet for finansieringsformen og kompensationen.
I forbindelse med udregningen af finansieringen til Emil Pipers Vej og Hjortholm i
2011, er der taget udgangspunkt i en omfordeling af ressourcerne inden for den nye
ressourcetildelingsmodel. For at sikre at dagtilbud, der reduceres som følge af
ressourcetildelingsmodellen, ikke reduceres yderligere, er omfordelingen foretaget
således, at det udelukkende er de institutioner, som ”vinder” på den nye
ressourcetildelingsmodel, der finansierer kompensationen. Disse dagtilbud får
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derved tildelt en lavere pris pr. enhed i 2011 end de dagtilbud, der reduceres som
følge af ressourcetildelingsmodellen.
Der er beregnet på to former for finansiering – hhv. en fuld finansiering inden for
ressourcetildelingsmodellen efter ovenstående principper og en delvis
medfinansiering via de to dagtilbuds egne overførsler.
Der er også beregnet på to forskellige udgangspunkter i forbindelse med
kompensationen, nemlig med og uden den vedtagne opnormering på Emil Pipers
Vej.
Matrixen nedenfor skitserer udgangspunktet for de fire modeller:
Finansiering:
Kompensation:
Maks. 5 % samlet reduktion
(Budgetaftalen 2011-14 &
ressourcetildelingsmodellen,
samt opnormering af Emil
Pipersvej )
Maks. 5 % samlet reduktion
(Budgetaftalen 2011-14 &
ressourcetildelingsmodellen)

Fuld finansiering af øvrige
dagtilbud

25 % finansiering fra egne
oversler/ 75 % finanisering af
øvrige dagtilbud

Model 1

Model 1A

Model 2

Model 2A

Overgangsordning - Model 1 og Model 1A
I model 1 og model 1A tages der højde for, at Emil Pipers Vej pr. 1. januar 2011 er
blevet opnormeret med 8 enheder, svarende til 425.000 kr. Derfor er en
kompensation på 24.000 kr. i 2011 nok til, at dagtilbuddet når under de 5 % i samlet
besparelse. Hjortholm skal modtage 126.000 kr. i 2011 for at nå under en samlet
besparelse på 5 %.
I model 1 finansieres hele kompensationen på i alt 150.000 kr. af alle dagtilbud, der
ikke mister på ressourcetildelingsmodellen (jf. ovenfor). I model 1A finansieres 25
% af kompensationen af de to dagtilbuds overførsel fra 2010 svarende til 6.000 kr.
for Emil Pipers Vej og 31.500 kr. for Hjortholm. De resterende 75 % svarende til i
alt 112.500 kr. finansieres af de resterende dagtilbud efter samme princip som
model 1.
Overgangsordning – Model 2 og Model 2A
I overgangsmodel 2 og 2A medregnes opnormeringen af de 8 enheder hos Emil
Pipers Vej ikke i beregningen af kompensationen. Derfor får Emil Pipers Vej tildelt
en noget større kompensation i model 2 end i model 1. I model 2 og model 2A vil
Emil Pipers Vej modtage 448.000 kr., men Hjortholm, som i model 1, vil modtage
126.000 kr. I model 2 finansieres hele kompensationen på 574.000 kr., ligesom i
model 1, af alle dagtilbud, der ikke mister på ressourcetildelingsmodellen.
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I model 2A finansieres 25 % af kompensationen af de to dagtilbuds overførsel fra
2010 svarende til henholdsvis 112.000 kr. for Emil Pipers Vej og 31.500 kr. for
Hjortholm. De resterende 75 % svarende til i alt 430.500 kr. finansieres af de
resterende dagtilbud efter samme princip som model 2.
Se beregningsoversigterne for, hvor meget de resterende dagtilbud bidrager med til
de enkelte modeller.
Samlet vurdering:
På baggrund af ovenstående anbefaler forvaltningen, at der ikke gennemføres en
overgangsmodel i forbindelse med implementering af ressourcetildelingsmodellen.
Der er i anbefalingen lagt særlig vægt på, at de to dagtilbud, der mister mere end 5
% i 2011, begge har overførsler fra tidligere år, den vedtagne opnormering af Emil
Pipers Vej, det faktum at dagtilbuddene har lønsumsstyring og at en kompensation
skal finansieres af de øvrige dagtilbud – og dermed får de to dagtilbud en højere
enhedspris pr. barn i 2011 end de øvrige dagtilbud.

Økonomiske konsekvenser
Både ressourcetildelingsmodel og eventuelle overgangsmodeller finansieres inden
for de nuværende budgetter på dagtilbudsområdet, idet der er alene tale om en
omfordeling af midler.
Beslutningskompetence
Økonomiudvalget
Bilag
1. Konsekvenser af ressourcetildelingsmodellen sammenholdt med besparelserne i
forbindelse med budget 2011-14 (2011-tal)
2. Konsekvenser af ressourcetildelingsmodellen sammenholdt med besparelserne i
forbindelse med budget 2011-14 (2011-tal) – Overgangsordning model 1
3. Konsekvenser af ressourcetildelingsmodellen sammenholdt med besparelserne i
forbindelse med budget 2011-14 (2011-tal) – Overgangsordning model 1A
4. Konsekvenser af ressourcetildelingsmodellen sammenholdt med besparelserne i
forbindelse med budget 2011-14 (2011-tal) – Overgangsordning model 2
5. Konsekvenser af ressourcetildelingsmodellen sammenholdt med besparelserne i
forbindelse med budget 2011-14 (2011-tal) – Overgangsordning model 2A

Børne- og Ungdomsudvalget, den 17. marts 2011:
Et flertal i udvalget bestående af A, B, C og F anbefalede, at den nye
ressourcetildelingsmodel implementeres med en overgangsordning som beskrevet i
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sagens model 1.
2 medlemmer, Gitte Kjær-Westermann og Christina Stenberg Lillie, V, stemte
imod, idet V tilslutter sig forvaltningens indstilling.
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4
Samling af kommunens indsats over for tosprogede børn før skolestart
.

Indstilling
Børne- og Fritidsforvaltningen foreslår, at Børne- og Ungdomsudvalget
1. Tager til efterretning, at kommunens indsats over for tosprogede børn før
skolestart samles under én ledelse pr. 1. april 2011.
Sagsfremstilling
Nuværende organisering
Siden 1. juli 2010 har området hørt under Dagtilbudsloven (§11). Bestemmelserne
vedrørende sprogvurdering og sprogstimulering af tosprogede børn har tidligere
hørt under Folkeskoleloven (§ 4a). Med lovændringen harmoniseres lovgivningen
omkring et- og tosprogede børn i førskolealderen. Børne- og Ungdomsudvalget
vedtog i november 2010 mål og rammer for kommunens sprogindsats på 0-6 års
området.
Indsatsen er i dag organiseret på tre forskellige måder:
 4 pædagoger (104 ugentlige timer i alt) er mere eller mindre fast placerede i
udvalgte dagtilbud med tosprogede børn med behov for sprogstimulering.
Organisatorisk hører de fire pædagoger til støttekorpset under ledelse af en
pædagogisk konsulent i Dagtilbudsafdelingen.
 2 pædagoger (62,5 ugentlige timer i alt) står for et sprogstimuleringstilbud i
form af kortere kurser for tosprogede børn med behov i 3-6 årsalderen, og er i
dag placeret i et lokale på Fuglsanggårdsskolen under ledelse af
viceskolelederen på Fuglsanggårdsskolen. Børnene køres i dag til og fra
tilbuddet i busser. Der er til denne indsats desuden tilknyttet en tale/hørelærer på
4,8 ugentlige timer.
 En to-sprogskonsulent placeret centralt i Børne- og Fritidsforvaltningen, som
blandt andet har til opgave at koordinere indsatsen og yde rådgivning og
vejledning af personale i dagtilbud.
Der har kun i begrænset omfang været samarbejde, koordination og videndeling
blandt de seks medarbejdere, der i dag arbejder direkte med to-sprogede børn i 3-6
års alderen.
Fremtidig organisering
I fremtiden foreslås det at samle indsatsen under ét under ledelse af
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to-sprogskonsulenten på dagtilbuds- og skoleområdet, som er placeret i Børne- og
Fritidsforvaltningen. Dette sker for at sikre, at samtlige tosprogede børn, der på
baggrund af sproglige, adfærdsmæssige eller andre forhold sprogvurderes, og
eventuelt modtager sprogstimulering.
Målet er, at tosprogede børn skal modtage sprogstimulering af høj kvalitet
uafhængigt af, hvor de befinder sig i kommunen før skolestart. Tosprogede børn
skal have de bedste dansksproglige forudsætninger for en god skolestart med
henblik på at kunne få det fulde udbytte af undervisningen. Den viden, der er i dag i
kommunen på området skal fastholdes og udvikles. Desuden skal videndeling og
spredning af ”best practice” på området forstærkes og udvides.
Det er som udgangspunkt ikke hensigten på kort sigt at indføre store ændringer i
indsatsen. Samlingen af indsatsen har til formål at sikre en mere helhedsorienteret
indsats og en indsats i tættere sammenhæng med barnets hverdag i et inkluderende
perspektiv. Samlingen muliggør samtidig en mere fleksibel indsats, som kan sikre,
at alle børn med behov sprogvurderes og sprogstimuleres, og at ressourcen udnyttes
så optimalt som muligt.
En væsentlig arbejdsopgave vil være at inddrage forældrene i forbindelse med
sprogvurderingen og sprogstimuleringen samt at vejlede forældrene i, hvordan de
selv kan understøtte deres barns sproglige udvikling.
I forbindelse med samlingen etableres en proces, som sikrer et større gensidigt
kendskab til og koordination af arbejdet med de tosprogede børn i det nye fælles
team.
Det overvejes, om en mere central placering i kommunen af den indsats, der pt. er
placeret på Fuglsanggårdsskolen, vil kunne begrænse buskørsel af børn.
Organisationsændringen iværksættes pr. 1. april 2011 og der vil ske en intern
evaluering af indsatsen efter et år.
Økonomiske konsekvenser
Forslaget indebærer, at udgifterne til personalet samles på tosprogsområdet under
dagtilbud. Forslaget indebærer ingen merudgift.
Beslutningskompetence
Børne- og Ungdomsudvalget.

Børne- og Ungdomsudvalget, den 17. marts 2011:
Taget til efterretning.
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5
Dannelse af børnehaveklasser 2011/2012
.

Indstilling
Børne- og Fritidsforvaltningen foreslår,
1. at Børne- og Ungdomsudvalget godkender forslaget til dannelse af 26 klasser i
skoleåret 2011/2012, herunder dannelse af klasser med mere end 24 på 3 skoler,
2. at der undtagelsesvis oprettes 3 spor på Lundtofte Skole,
3. at såfremt udvalget beslutter at merindskrive, vil høringspligten på de berørte
skoler være uhensigtsmæssig pga. beslutningen om tidlig SFO start.
Sagsfremstilling
I følge bilag I, afsnit 7.3 til styrelsesvedtægten for Lyngby-Taarbæk kommunes
skolevæsen planlægges der med max. 24 elever i børnehaveklasserne (22 på
Engelsborgskolen). Forslaget om dannelse af børnehaveklasser forelægges for
Børne- og Ungdomsudvalget, idet reglen om max. 24 ikke opfyldes i Børne- og
Fritidsforvaltningens udarbejdede forslag til dannelse af børnehaveklasser for
skoleåret 2011/2012.
Børne- og Fritidsforvaltningens forslag til klassedannelsen skitseres i skema jfr.
bilag 1 på sagen af 7. marts 2011. Heraf fremgår, at der indskrives ialt 595 børn
fordelt på 26 klasser.
Engelsborgskolen har en klassekvotient på max. 22 elever fordelt på 4 klasser, i alt
88. Ialt 91 børn har søgt skolen, hvorfor det foreslås at merindskrive med 3 børn,
således at også alle udenbys børn bliver optaget. Klassefordelingen vil da blive
22/23/23/23.
Hummeltofteskolen har en tilslutning på ialt 79 børn. Heraf er 3 børn fra 2006 (ikke
undervisningspligtige), som ønsker skolestart og som har søskende på skolen. Ved
at indskrive alle børn vil skolen have en merindskrivning på 7 elever og en
fordeling på 3 klasser på henholdsvis 26/26/27.
Det foreslås at afvise de 3 unge børn fra 2006 og et barn fra Fuglsanggårdsskolens
skoledistrikt, så merindskrivningen kun bliver på 3 børn og fordelingen blive
25/25/25 i klasserne. Fuglsanggårdsskolen har plads, også til de unge børn, der
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eventuelt kan henvises dertil.
Kongevejens Skole har en tislutning på i alt 75 børn. Heraf er der 1 distriktsbarn fra
2006 med søskende på skolen. Ved at merindskrive med alle børn bliver fordelingen
i de 3 klasser 25/25/25.
Lindegårdsskolen er budgetteret med 3 spor i skoleåret 2011/2012. Der har ikke
været så stor søgning til skolen, hvorfor der kun er behov for 2 spor på skolen i år.
Det 3. spor foreslås oprettet på Lundtofte Skole.
Lundtofte Skole er planlagt som en 2-sporet skole. Der har i år været en større
tilslutning til skolen end de øvrige år. Der er 51 distriktsbørn, der har søgt skolen,
hvorfor skolen ikke kan fastholdes på 2 spor. Ved at oprette 3 spor vil alle 65 børn,
der har ønsket skolen kunne indskrives. Klassefordelingen bliver så 21/22/22.
Befolkningsprognosen pr. januar 2010 viser, at der pr. 1/1 2011 var forventet 64
skolestartere (6 årige) i Lundtofte Skoles distrikt . Ved indskrivningens start var der
reelt 85 potientielle skolestartere (børn der kan eller skal starte) i distriktet, en
difference på 21 børn. Der blev ændret på skoledistriktet mellem Lundtofte Skole
og Trongårdsskolen, men dette har ikke kunne fastholde Lundtofte Skole på 2 spor.
Tilslutningen fra skolens eget distrikt er steget med 8% i forhold til indskrivningen i
2010. Endvidere er der flere søskendebørn i år end der har været de sidste 3 år. Der
er kun 3 børn, der har fået bevilget udsættelse af undervisningspligten og 7 har valgt
privatskole.
Såfremt udvalget beslutter at merindskrive på Engelsborgskolen,
Hummeltofteskolen og Kongevejens Skole, vil det ikke af tidsmæssige årsager være
muligt at afvikle høring på de berørte skoler, idet beslutningen om tidlig SFO start
vanskeliggør dette.
Økonomiske konsekvenser
Ingen, idet der er budgetteret med 26 klasser for skoleåret 2011/2012.
Beslutningskompetence
Børne- og Ungdomsudvalget.

Børne- og Ungdomsudvalget, den 17. marts 2011:
Et flertal i udvalget, bestående af A, B, C og V, godkendte sagen, dog således at alle
2006 børn optages. Udvalget besluttede tillige, at sagen ikke skal sendes i høring af
hensyn til, at de berørte børn kan få besked i god tid inden tidlig SFO-start.
Et medlem, Morten Normann Jørgensen, F, stemte imod, idet F vil have undersøgt
de nærmere juridiske muligheder for at imødekomme udfordringen.
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6
Effektivisering. Forslag til 2. bølge på skoleområdet
.

Indstilling
Børne- og Fritidsforvaltningen foreslår, at udvalget tager stilling til
1. om effektiviseringsforslaget vedrørende ændrede vikarressourcetildeling skal
gennemføres eller
2. om forslaget vedrørende tilbageførelse af 2½ lektion i undervisning på 0. og 1.
klassetrin til samlede 25 lektioner pr. uge pr. klassetrin skal gennemføres, samt at
der udarbejdes alternativt forslag på de resterende 0,8 mio. kr.

Sagsfremstilling
På Børne- og Ungdomsudvalgets møde den 20. januar 2011 anmodede udvalget om
at forslaget til effektiviseringer på skoleområdet blev forelagt Børne- og
Ungdomsudvalget inden Økonomiudvalgets behandling.
Dette skete på Børne- og Ungdomsudvalgets møde den 10. februar 2011, hvor
udvalget besluttede at udsætte sagen, idet man ønskede at der blev udarbejdet et
yderligere notat til sagen indeholdende et alternativ.
I forbindelse med 2. effektiviseringsbølge har arbejdsgruppen vedrørende
effektiviseringer på skoleområdet arbejdet med mulige effektiviseringer.
Effektiviseringsmålet i 2011/12 er samlet 2,5 mio. kr. på skoleområdet.
Model 1
Her peges på en ændret ressourcetildeling vedrørende den timepulje, som skolerne
får tildelt til skemalagte vikartimer - kaldet rådighedstimerne. Skolerne får i dag
rådighedstimer svarende til 2,7% af den samlede undervisningstid til at håndtere
den daglige skemaplanlægning. Dette således at det sikres, at eleverne har uddannet
personale, som kan undervise i tilfælde af sygdom eller anden fravær fra den faste
lærers side. Rådighedstimerne udmeldes til skolerne inklusiv forberedelsestid.
Efffektiviseringsforslaget indebærer, at den samlede ressourcetildeling til
rådighedstimerne fremover udmeldes som almindelige vikartimer, altså
undervisningstid uden forberedelsestid. Denne omlægning vil give et samlet
effektiviseringsprovenu på 2,5 mio. kr. fra skoleåret 2011-2012. Skolerne kan indenfor den reducerede økonomi til vikardækning - fortsat vælge at skemalægge
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vikartimer for at sikre, at uddannede lærere varetager undervisningsopgaven ved
fravær af de faste lærere. At udvide brugen af cykelvikarer eller at planlægge med
vikardækning af uddannede lærere uden at disse får tildelt forberedelsestid (ingen
forberedelsesfaktor). Mange vikartimer læses i dag af de øvrige lærere i teamet.
Konsekvensen af reduktionen vil formodentlig blive, at flere af de ældste klasser vil
blive sendt hjem ved sygdom, og at skolerne i øget omfang vil skulle benytte
uuddannede vikarer. En ændring af forberedelsesfaktoren vil være aftalestof og vil
kræve en forhandling med DLF Kreds 22. Besluttes det at hjemtage denne
effektiviseringsgevinst, vil forhandlingen skulle indgå i de igangværende
forhandlinger vedrørende arbejdstidsaftalen med DLF.
I januar 2011 publiserede Undervisningsministeriet en undersøgelse af
folkeskolelæreres undervisningsandel, jf. det i sagen vedlagte notat. I denne fremgår
det, at Lyngby-Taarbæk lærernes undervisningstid er placeret blandt de fem højeste
i Danmark. Det bemærkes dog, at spændet indenfor hvilken plads kommunerne
placeres, er forholdsvis snævert.
I forbindelse med ministeriets udgivelse af disse tal har der været stillet
spørgsmålstegn ved undersøgelsens validitet. Forvaltningen har taget kontakt både
til Kommunernes Landsforening, Undervisningsministeriet og UNIC for at tjekke
kvaliteten i undersøgelsen. Der er intet, der tyder på, at tallene fra
Undervisningsministeriet ikke skulle være valide. Tallene, som angiver
undervisningsandelen, er baseret på 2008-arbejdstidsaftalen og er således den andel,
der i arbejdstidsaftalerne er angivet, at lærerne underviser. De to øvrige andele er
timer i forbindelse med undervisningen (faktoren) og timer til andre opgaver. Det
skal understreges, at tallene er fra skoleåret 2009/10. Der mangler således for
Lyngby-Taarbæk stadig en implementering af besparelsen på 2 mio. kr., som følger
i skoleåret 2010/11 og 2011/12. Dette vilkår vil selvfølgelig også være gældende for
øvrige kommuner, som har besluttet besparelser på lærernes arbejdstid i de senest
år. Skoleåret 2009/10 er således at betragte som et øjebliksbillede.
Model 2
Som et alternativt forslag har arbejdsgruppen drøftet muligheden for at tilbageføre
2½ lektion i undervisningen på 0. og 1. klasse til samlet 25 lektioner pr. uge pr.
klassetrin. Ved at omlægge SFO-tid til undervisningstid opnås et
effektiviseringsprovenu på 1,7 mio. kr. Det skal i denne forbindelse oplyses, at da
man i sin tid reducerede med 2½ lektion i 0. og 1. klasse, hvorved eleverne tidligere
gik over i SFO, blev SFO ikke kompenseret for denne udvidede åbningstid.
Realiseres dette forslag, vil der fortsat være et effektiviseringskrav på 0,8 mio. kr.,
der resterer og som der skal findes alternative forslag til.
Økonomiske konsekvenser
Effektiviseringskravet på 2,5 mio. kr. fra budgetåret 2011 indgår i den samlede
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effektiviseringsportefølje og er således budgetlagt for budget 2011 til 2014. Vælges
model 2 resterer der 0,8 mio. kr., som der skal findes alternative forslag til.
Beslutningskompetence
Økonomiudvalget
Bilag:
UNI*C's undersøgelse af Folkeskolelæreres undervisningsandel af 14. december
2010

Børne- og Ungdomsudvalget, den 17. marts 2011:
Et flertal i udvalget, bestående af B, C og V anbefaler overfor Økonomiudvalget at
1) forslaget vedrørende ændrede vikarressourcetildeling gennemføres. Flertallet gør
Økonomiudvalget opmærksom på, at forslaget overvejende kan betragtes som en
besparelse.
2 medlemmer, Lone Schou-Hansen og Bodil Kornbek, A, tager forbehold idet man
ser forslaget som en ren besparelse.
1 medlem, Morten Normann Jørgensen, F, stemmer imod, idet F finder, at forslaget
er en ren besparelse. F vurderer derudover, at der ikke længere eksisterer et
effektiviseringspotentiale på Børne- og Ungdomsudvalgets område i denne
størrelsesorden, hvorfor F ønsker, at sagen oversendes til Økonomiudvalget med
henblik på. enten nedjustering af det samlede effektiviseringskrav eller
omdisponering.
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7
Forslag om afholdelse af ekstraordinært møde
.

Indstilling
Børne- og Fritidsforvaltningen foreslår, at
der afholdes ekstraordinært Børne- og Ungdomsudvalgsmøde mandag den 28. marts
2011 kl. 14.00 - 16.30.
Sagsfremstilling
Med henblik på drøftelse af inklusion samt budgetudmøntning vedrørende
specialområdet foreslår Børne- og Fritidsforvaltningen, at der afholdes et
ekstraordinært udvalgsmøde mandag den 28. marts 2011 kl. 14.00 - 16.30.
Beslutningskompetence
Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget, den 17. marts 2011:
Godkendtes, dog således at mødet afsluttes kl. 16.00.
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8
Meddelelser marts 2011
.

Indstilling
Børne- og Fritidsforvaltningen foreslår, at sagen tages til efterretning
Sagsfremstilling
Meddelelser fra formanden og forvaltningen
1. Orientering om klagesager i afdelingen for Børn og Familier.
Oversigt er udsendt til kommunalbestyrelsens medlemmer
2. Opfølgning på effektiviserings- og besparelsestiltag på Børne- og
Fritidsudvalgets område
Ajourførte oversigter vil blive fremlagt på mødet

Børne- og Ungdomsudvalget, den 17. marts 2011:
Taget til efterretning.

