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1
Udmøntning af Budgetaftalen 2012-15, Børne- og Ungdomsudvalgets område
.

Sagsfremstilling
Budgetaftalen 2012-15 af 27. september 2011 blev vedtaget af
Kommunalbestyrelsen den 10. oktober 2011. Forvaltningen er nu påbegyndt
udmøntningen af aftalen.
I overensstemmelse med intentionerne i aftalens pkt. 9 om implementering af
budget 2012-15 fremlægger forvaltningen i denne sag:
- En oversigt over budgetpunkterne opstillet i styringsarket "LIS", hvor
punkterne er opdelt efter henholdsvis politisk og administrativ udmøntning,
bilag 1.
- Et notat af 20. oktober 2011 hvor udmøntningen af de enkelte poster er
nærmere beskrevet med hensyn til konkrete handlinger og tidsplan, bilag 2.
I denne sag forlægges en plan for udmøntning af følgende punkter, hvor det i
parentes angives, hvilke punkter der udmøntes politisk og hvilke punkter der
udmøntes administrativt:
1. En lektion på mellemtrinnet i folkeskolen – (POL).
2. Efteruddannelse med yderligere fokus på inklusion – (POL).
3. Ændret ledelsesstruktur i PPR - (ADM).
4. Optimering af planlægning og undervisning i 10. klasse - (ADM).
5. IT i folkeskolen - (ADM).
6. Analyse af effektiv og moderne anvendelse af arealerne på skoleområdet,
dagtilbud, klub, ældre og folkeoplysning - (POL)
7. Flere anbragte børn og unge i plejefamilier – (ADM).
8. Forebyggende foranstaltninger frem for anbringelser – (ADM).
9. Investering i bedre forebyggelse, opfølgning og tilsyn – (ADM).
10. Pulje til fremme af børns muligheder for at komme ud i naturen – (POL).
11. Forsøg med kommunikation og samarbejde institution og forældre - (POL)
samt børneintra – (ADM).
12. Tilpasning af dagplejetaksten - (POL).
13. Tilpasning og ændring af tilsynsregler i dagplejen - (ADM).
14. Dagtilbudsområdet, fleksible institutioner, ombygning - (POL).
15. Ny daginstitution (POL).
Punkterne vil blive forelagt udvalget efter den tidsplan, der er anført i bilag 2, dog
vil de administrative punkter kun blive forelagt politisk, hvis der viser sig
vanskeligheder med at opnå de besluttede besparelser.
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Økonomiske konsekvenser
Ingen.
Beslutningskompetence
Børne- og Ungdomsudvalget.
Indstilling
Forvaltningen foreslår, at
1. Børne- og Ungdomsudvalget godkender planen for udmøntningen jvf. bilag 1
2. Børne- og Ungdomsudvalget godkender de fremlagte punkter, jvf. bilag 2,
”Udmøntning af budgetaftalen for 2012-15, plan for den enkelte budgetpost”,
dateret 20.10.2011.

Børne- og Ungdomsudvalget den 17. november 2011:
Godkendtes, dog således, at ”2. Efteruddannelse med fokus på yderligere
inklusion”, ”6. Analyse af effektiv og moderne anvendelse af arealerne på
skoleområdet, dagtilbud, klub, ældre og folkeoplysning”, ”7. Flere anbragte børn og
unge i plejefamilier”, ”8. Forebyggende foranstaltninger frem for anbringelser” og
”9. Investering i bedre forebyggelse, opfølgning og tilsyn” forelægges til politisk
beslutning.
Endvidere anbefaler udvalget, at forligskredsen genovervejer ”Børneintra” under
punkt 11.
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2
3. anslået regnskab 2011 - Børne- og Ungdomsudvalget
.

Sagsfremstilling
Økonomiudvalget behandlede en samlet oversigt vedr. 3. anslået regnskab 2011
den 25. oktober 2011 og besluttede at tage redegørelsen til efterretning og
oversende redegørelsen til de enkelte fagudvalg til videre behandling.
Resultatet af fagudvalgenes behandling oversendes til Økonomiudvalgets møde den
22. november 2011 for at bringe bevillingerne på plads på Kommunalbestyrelsens
møde den 28. november 2011.
Der er i 3. anslået Regnskab 2011 nærmere redegjort for de enkelte afvigelser i
forhold til korrigeret Budget 2011, jf. det sagen vedlagte og tidligere udsendte
materiale.
I. Driftsvirksomheden – Børne- og Ungdomsudvalgets område:
Resultatet af budgetopfølgningen fremgår af følgende oversigt:
Mio. kr. netto

Skoler
Børn
Børne- og Ungdomsudvalget i alt
- = mindreudgift/merindtægt
+ = merudgift/mindreindtægt

Budget
2011

478,3
357,1
835,4

Korrigeret
budget *

479,0
364,2
843,2

Anslået
regnskab

Afvigelse i
Afvigelse
3. anslået
mellem
regnskab i
anslået
forhold til
regnskab og
kor. budget
opr. budget
477,6
-1,4
-0,7
364,2
0
7,1
841,8
-1,4
6,4

* Budget 2011 inkl. tillægsbevillinger siden budgetvedtagelsen i oktober 2010 til og med september 2011.

Der skønnes et samlet mindreforbrug på Børne- og Ungdomsudvalgets
aktivitetsområder på 1,4 mio. kr.

Skoler
Der forventes et mindreforbrug på 1,4 mio. kr., som vedrører et mindreforbrug på
mellemkommunal afregning på 0,4 mio. kr. og et mindreforbrug på ungdomsskolen
på 1 mio. kr.:
Mellemkommunal afregning:
Der forventes et mindreforbrug/merindtægt på ca. 0,4 mio. kr., som primært skyldes
afklaring af afregning for normalundervisning med Københavns og Frederiksberg
Kommuner.
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Ungdomsskolen:
Som følge af sommerens brand på Ungdomsskolen forventes et mindreforbrug på
ca. 1 mio. kr. i 2011. Dette må dog alt andet lige forventes at skulle modsvare et
tilsvarende merforbrug i 2012 til diverse anskaffelser, bygningsmæssige ændringer
mv., som ikke vil blive dækket af forsikringen samt gennemførelse af planlagte
men på grund af branden udskudte anskaffelser, bygningsmæssige ændringer mv.
Som følge heraf dækker mindreforbruget på 1 mio. kr. over, at der overføres 1 mio.
kr. fra Budget 2011 til Budget 2012.
II. Anlægsvirksomheden
Resultatet af budgetopfølgningen fremgår af følgende oversigt, og giver anledning
til bevillingsmæssige ændringer på -2,2 mio. kr.
Mio. kr. netto

Skoler
Børn
Børne- og Ungdomsudvalget i alt
- = mindreudgift/merindtægt
+ = merudgift/mindreindtægt

Budget
2011

3,0
0
3,0

Korrigeret
budget *

5,9
6,0
11,9

Anslået
regnskab

Afvigelse i
Afvigelse
3. anslået
mellem
regnskab i
anslået
forhold til
regnskab og
kor. budget
opr. budget
3,7
-2,2
0,7
6,0
0
6,0
9,7
-2,2
6,7

* Budget 2011 inkl. tillægsbevillinger siden budgetvedtagelsen i oktober 2010 til og med september 2011.

Der skønnes et samlet mindreforbrug på Børne- og Ungdomsudvalgets
aktivitetsområder på 2,2 mio. kr.
Skoler
Lundtofte Skole, udbygning af 2 klasseværelser tidsforskydes med 2,2 mio. kr. til
2012 på grund af sen igangsætning.
Specialiserede socialområde
Kvartalsrapporten på det specialiserede socialområde er genereret på nøjagtig de
samme tal og vurderinger, som lå til grund for Halvårsregnskabet. Som følge heraf
er rapporten gjort til en integreret del af 3. anslået regnskab 2011.
Økonomiske konsekvenser
Fremgår af sagen.
Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen efter indstilling fra Økonomiudvalget og Børne- og
Ungdomsudvalget.
Indstilling
Forvaltningen foreslår, at
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1. udvalget tager redegørelsen vedr. 3. anslået regnskab 2011 til efterretning og
anbefaler de bevillingsmæssige konsekvenser af 3. anslået regnskab 2011 over
for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.
2. udvalget drøfter det specialiserede socialområde med udgangspunkt i det
udarbejdede materiale bagerst i 3. anslået regnskab 2011.

Børne- og Ungdomsudvalget den 17. november 2011:
Ad. 1. Udvalget tog redegørelsen til efterretning og anbefaler de bevillingsmæssige
konsekvenser over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.
Ad. 2. Drøftedes.
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3
Evaluering af tidlig SFOstart
.

Sagsfremstilling
Kultur- og Fritidsudvalget og Børne- og Ungdomsudvalget behandlede 10. februar
2011 et forslag om tidlig SFOstart. Sagen har desuden været behandlet i
Økonomiudvalget den 22. februar 2011, inden den blev oversendt til
Kommunalbestyrelsen, hvor den blev behandlet den 28. februar 2011.
Beslutningen i Kommunalbestyrelsen blev, at der blev indført tidlig SFO-start pr. 1.
maj 2011 på fire skoler: Engelsborgskolen, Hummeltofteskolen, Virum Skole og
Fuglsanggårdskolen. De øvrige skoler indfører tidlig SFO-indskrivning fra 1. maj
2012.
Desuden blev det besluttet at oprette en følgegruppe, der i 3. kvartal 2011 skulle
evaluere forløbet, således at alle erfaringer kunne høstes og samles med henblik på
tilretning af den fulde indførelse af tidlig SFO-start i 2012.
Følgegruppen har bl.a. arbejdet med:
 Forældreinformation- og tilfredshed
 personale
 lokaleforhold
 indholdet af den første tid i SFO og klub
 den tidlige SFOstarts betydning for den første tid i børnehaveklassen

Sagen er skrevet som fælles sag for Børne - og Ungdomsudvalget og Kultur- og
Fritidsudvalget. Kultur- og Fritidsudvalget skal forholde sig til klubområdet, mens
Børne- og Ungdomsudvalget skal forholde sig til dagtilbuds- og skoleområdet.
1 . Tilbagemelding fra Dagtilbudsafdelingen
1.1 Formål og udbytte af tidlig SFO- start 2011
Et af hovedformålene med at indføre tidlig SFO-start var at sikre flere pladser i
kommunens daginstitutioner. Tidlig SFO-start i de fire folkeskoler frigav 66,25
helårspladser i 2011, heraf 50 helårsbørnehavepladser i Virum og 16,5
helårsbørnehavepladser i Lyngby i 2011.
Tidlig SFO-start på de 4 skoler bidrog således i høj grad til forbedring af
pladssituationen på dagtilbudsområdet i 2011 og betyder at merindskrivningen i
2011 forventes ”kun” at være på ca. 32 helårsenheder (børnehavepladser) i Virum
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og 20 helårsenheder i Lyngby.
Uden tidlig SFO-start havde det således ikke været muligt at klare pladspresset på
dagtilbuddene i Virum og Lyngby distrikter i 2011 uden alternative løsninger.
1.2 Tilbagemeldinger fra daginstitutionerne
Generelt oplever daginstitutionerne, at forløbet omkring tidlig SFO-start 1. maj er
positivt. Dog oplevede daginstitutionerne, at tidlig SFO-start blev besluttet relativt
sent. Det betød, at mange dagtilbud måtte ændre deres pædagogiske årshjul og
skoleforberedende aktiviteter med relativ kort varsel.
Den sene beslutning om tidlig SFO-start betød ligeledes, at anvisningen af pladser
til nye børn skulle forløbe på meget kort tid inden de skulle starte. Dette gav
udfordringer i forhold til planlægningen af den fælles pasning i 28,29, 30, hvor
ledere og medarbejdere har brug for så tidligt som muligt, at kende de børn, som
evt. skal passes under den fælles pasning.
Ovennævnte udfordringer for daginstitutionerne har været tæt forbundet med, at
beslutningen blev truffet d. 28. februar, relativt tæt på 1. maj 2011. Fra 2012 har
dagtilbuddene tid til at overveje de pædagogiske aktiviteter for de store børn, der
forlader børnehaven, således at alle får et tilfredsstillende forløb. Ligeledes er
visiteringen af børnene til dagtilbuddene planlagt tidligere i 2012. En tredje og
vedvarende udfordring er, at de nye vuggestue- og børnehavebørn efter få måneder
i institutioner kan risikere at skulle passes i en fælles pasningsordning.
2 . Tilbagemelding fra Skoleafdelingen
De fire skoler, der i 2011 har gennemført tidlig SFO-start har alle evalueret forløbet
i eftersommeren. Denne opsamling baserer sig på disse enten skriftlige eller
mundtlige evalueringer.
Generelt blev perioden fra beslutningen blev taget oplevet som meget kort –
resultatet blev godt, men det var for ledelser og personale et meget travlt forår.
De erfaringer, der kan høstes fra evalueringerne, kan samles under følgende
hovedoverskrifter
2.1 Forældreinformation før start
Ikke alle forældre tog meddelelsen om at deres børn skulle starte i SFO 1. maj som
noget positivt og der var derfor en meget stor kommunikationsopgave for skolerne.
Erfaringerne, viser at det er vigtigt at lægge mange kræfter i opgaven, da alle fire
skoler har fået meget positive tilbagemeldinger på deres informationsmaterialer og
møder, fra langt størstedelen af forældrene.
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2.2 Personaleressourcer
De tre måneder med tidlig SFO-start gjorde, at skolerne i perioden fik et øget, men
kortvarigt, personalebehov. Dette blev løst på flere måder. En del af personalet, der
normalt er ansat på deltid, var villige til at arbejde fuldtid i perioden – dette
dækkede en del af behovet. Herudover, blev en del af de erfarne skolepædagoger
flyttet fra undervisningstiden i 1., 2. og 3. klasse til tidlig SFO-start. Disse blev
enten erstattet af nyansat personale – eller også blev pædagogtimetallet i 1., 2. og
3. klasse begrænset i perioden. For alle skolerne har det været vigtigt, at opgaven
med tidlig SFO-start, er blevet løst af personale der kender SFO’en godt. Alle
børnene er blevet modtaget af personale, der kender kulturen og den pædagogiske
linje i SFO’en.
I de kommende år vil det øgede personalebehov i tidlig SFO-start blive taget med i
planlægningen af pædagogernes arbejdstid ved skoleårets start, så disse
udfordringer vil ikke umiddelbart optræde igen.
2.3 De fysiske rammer på skolerne
De skoler, der har fælles anvendelse af lokalerne i indskoling, har oplevet en stor
udfordring i formiddagstimerne, hvor lokalerne har skullet rumme fem årgang i
modsætning til de sædvanlige fire. Udfordringen er blevet løst ved meget stram
planlægning, ture ud af huset, ”flytning ” af alle skolens årgange og ved at flytte
lokale et par gange i løbet af dagen.
For de skoler der ikke har indskolingshuse, og derfor ikke ikke har
fællesanvendelse af lokaler, har der ikke været lokalemæssige problemer.
2.4 Perioden med tidlig SFO-start
De fleste forældre har udtrykt tilfredshed med afviklingen og indholdet af de tre
første måneder i SFO’en. For skolerne har det været vigtigt at understrege at der har
været tale om tidlig SFOstart – ikke tidlig undervisningsstart. Børnene har lært
skolen at kende og der har været planlagt læring gennem både leg og mere
voksenstyrede aktiviteter.
SFO’erne har gode erfaringer med at ”overtage” børnehavernes planer for de nye
børn, så det de ikke fik gjort færdigt i børnehaven, blev gjort færdigt på SFO’en.
Børnehaveklasselederne har i skolestarten oplevet at modtage elever, som allerede
var trygge ved at være i skolens lokaler, trygge ved hinanden som gruppe og meget
klar til undervisning.
2.5 Overgangsaftaler
Overgangsaftalerne kan i vidt omfang videreføres ved tidlig SFO-start. Der vil ske
enkelte ændringer i tidsfastsættelserne i aftalerne.
Disse forelægges Udvalget i en separat sag i december 2011.
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2.6 Elever med særlige behov.
Elever med særlige behov, der har haft støttepædagog i børnehaven, har også haft
støttepædagog i den tidlige SFO-start. Det har fungeret fint.
2.7 De private skoler
I forbindelse med tidlig SFO-start er der indgået driftsaftale mellem
Lyngby-Taarbæk Kommune og Sankt Knud Lavard Skole, Billums Privatskole,
Lyngby Friskole, Lyngby Private Skole fra 1. maj 2011.
3 . Tilbagemelding fra Klubområdet
Spørgeskemaet er blevet tilbudt klubforældre fra alle fire klubber, men kun
forældre i tre af klubberne har svaret. Der er indkommet i alt 37 besvarelser, som
må siges at være et forholdsvis beskedent i antal. Fordelingen af besvarelser i de tre
klubber er jævnt fordelt.
I bilag 1 kan man se de tilbagemeldinger som forældrene giver på vegne af deres
børn om oplevelser af klubstarten.
Langt de fleste tilbagemeldinger fra både børn og forældre positive. Børnene
tilkendegiver, at de enten er meget positive eller rimeligt positive overfor at starte
tidligere i klub. Samme positive holdning til introdag er der tilsvarende blandt
børnene, som enten er meget positive eller rimeligt positive over introforløbet,
ligesom børnene også føler sig godt modtaget. Kun en enkelt tilkendegiver at være
ked af at gå i klub, ligesom en enkelt ikke føler sig godt modtaget.
Disse tilkendegivelser vil indgå i klubbernes egen evaluering og være med til at
beholde fokus på en god introduktion til klublivet for børnene.
Ser man på forældrenes tilkendegivelser, er der overordnet gode tilbagemeldinger.
Se bilag 1.
De fleste forældre er enten positive eller rimeligt positive overfor den tidlige
klubstart. 4 forældre ud af 37 tilkendegiver, at de ikke er så positive.
Hvad angår informationsniveauet kan klubberne gøre mere. Selvom forældrene i 30
besvarelser føler sig informeret eller delvist informere om klubstarten, er der
alligevel 7 der svarer, at de ikke har følt sig velinformeret om klubstarten. Ser man
på informationsniveauet generelt mener langt de fleste forældre, at
informationsniveauet enten har været tilfredsstillende eller delvist tilfredsstillende.
Langt den overvejende del af forældrene føler sig godt modtaget, hvor blot en
enkelt tilkendegiver, at det ikke er tilfældet.
Tilbagemeldingen vil indgå i klubbernes videre arbejde. Både de klubber der
allerede har erfaringer med tidlig SFO- og klubindskrivning samt de klubber, der
står overfor den tidlige indskrivning for første gang pr. 1. maj 2012. Der vil blive
samlet op på information og kommunikation ift. forældrenes og børnene
introduktion til klubstarten.
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Klubberne har oplevet, at der kommer en større helhed med den tidlige
klubindskrivning og en jævnere overgang fra SFO til klublivet.
Beslutningskompetence
Børne- og Ungdomsudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget
Indstilling
Børne- og Fritidsforvaltningen indstiller, at
1. Børne - og Ungdomsudvalget / Kultur- og Fritidsudvalget drøfter og tager
tilbagemeldingen til efterretning.
2. erfaringerne indarbejdes i tilrettelæggelsen af tidlig SFO- og klubstart i 2012.

Børne- og Ungdomsudvalget den 17. november 2011:
Taget til efterretning, idet erfaringerne indarbejdes i tilrettelæggelsen af tidlig
SFO-start i 2012. Med henblik på tidlig SFO-start 2012 er udvalget interesseret i,
hvilke principper og pædagogiske overvejelser der ligger til grund for
klassedannelsen på de respektive skoler.
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4
Skovbo Skovbørnehaves langtidsleje af grunden Strandvejen 607
.

Sagsfremstilling
Børne- og Ungdomsudvalget vedtog den 14. april 2011, at puljeinstitutionen
Skovbo Skovbørnehave midlertidigt forbliver i bygningerne på Strandvejen 607
frem til den 31. december 2015 med henblik på, at institutionen undersøger
mulighederne for selvfinansiering af en ny bygning.
I forlængelse heraf har bestyrelsen for Skovbo Skovbørnehave i brev af 18. maj
2011 ansøgt Lyngby-Taarbæk Kommune om at langtidsleje grunden Strandvejen
607 med henblik på opførelse af en ny bygning på denne. Efterfølgende har Troels
Wester Fischer på vegne af Skovbo Skovbørnehave i brev af 28. september 2011
fremsendt ansøgning om også at leje jordstykket mellem grunden Strandvejen 607
og cykelstien. De to ansøgninger, samt tegning vedlægges.
Til udvalgets orientering har Skovbo Skovbørnehave i anmodning af den 30.
september 2011 fremsendt ansøgning om privatisering af dagtilbuddet. Børne- og
Fritidsforvaltningen planlægger at forelægge ansøgningen om privatisering for
Børne- og Ungdomsudvalget og Kommunalbestyrelsen i december 2011.
Frem til det nye hus er bygget forhandles kontrakt om leje af hus og barak.
Indledningsvis skal det oplyses, at Skovbo Skovbørnehave i dag er en
puljeinstitution, der vederlagsfrit råder over såvel bygninger som areal på
Strandvejen 607. Børne- og Fritidsforvaltningen, Lyngby-Taarbæk Kommune, står
i dag som ejer af grunden.
Sagen er udarbejdet i samarbejde mellem Børne- og Fritidsforvaltningen, Teknisk
Forvaltning og Økonomisk Forvaltning og behandles i Børne- og
Ungdomsudvalget. Sagen forelægges for Byplanudvalget samtidig.
Om grunden Strandvejen 607
Strandvejen 607 blev inden etableringen af daginstitutionen anvendt til
genbrugsplads – dog uden kemikalieindlevering. Ejendommen er registreret af
amtet, dog således, at der ikke er konstateret forurening på grunden; bortset fra
diffus byforurening, som på alle bygrunde nær vej. Se vedlagte notat om
forureningsundersøgelse på ejendommen Skovbo børnehave, Strandvejen 607,
Taarbæk.
Planmæssigt er arealet stadig udlagt til genbrugsplads. Der er meddelt
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tidsbegrænset dispensation til benyttelse til daginstitution løbende indtil udgangen
af 2015. På den baggrund foreslås det, at arealet i forbindelse med den verserende
udarbejdelse af ny lokalplan for Taarbæk, herunder kommuneplanændring,
udlægges til daginstitution.
En del af det areal der ønskes benyttet til daginstitution ligger i dag som skovbælte
mellem cykelsti langs banen (hovedcykelsti) og ejendommens vestlige skel. Det vil
blive undersøgt, om en langtidsleje af dette areal kan ske uden en matrikulær
overførsel af areal, således at arealet kan forblive en del af stimatriklen. Udleje af
dette areal vil skulle betinges af at det eksisterende træbælte bevares, og at hegning
foretages diskret. Aftale herom vil blive aftalt ved besigtigelse.
Arealudnyttelsen behandles af Byplanudvalget.
Langtidsleje
Det er kommunens juridiske afdeling opfattelse, at der intet er til hinder for at lade
den kommende børneinstitution få en langtidskontrakt på leje af arealet. Det
bemærkes, at en aftale om jordleje er en almindelig aftale, som ikke er regelbundet
til forskel for leje af hus og husrum, hvor regler efter lejelovgivningen er gældende.

Det anbefales, at man anvender tinglysningslovens maksimale grænse for
dispositionsret, som er 30 år. Når 30 års perioden er udløbet skal lejekontrakten af
hver af parterne kunne opsiges med et varsel, som forslås sat til ½ år. Der er ikke i
henhold til loven pligt til at tinglyse en jordlejekontrakt. Men sagens karakter taget i
betragtning må det anbefales at lade kontrakten tinglyse på ejendommen.
Det skal fremgå af kontrakten, at lejen af det ekstra jordstykke ind mod cykelstien,
kun må anvendes til ophold og at træerne ikke må fældes mv.
Bestyrelsen for Skovbo Skovbørnehave har oplyst, at børneinstitutionen vil søge
fonde om midler til at tilvejebringe den kommende bygning på grunden. Ønsker
institutionen at finansiere en del af bygningen ved lån, er det mest hensigtsmæssigt
at begynde areallejekontrakten på det tidspunkt, hvor lånet optages. Baggrunden er,
at et realkreditinstitut næppe vil give lån til en bygning på lejet grund, hvis ejeren af
bygningen ikke har kontakt på arealet, indtil lånet er indfriet. Det er her forudsat, at
der optages et almindeligt 30-årigt realkreditlån. Såfremt der optages et 20-årigt lån
ses denne problemstilling ikke at være aktuel.
Husleje
Arealet er i dag udlånt til Skovbo Skovbørnehave. Dette indebærer, at der ikke
betales leje af arealet, men at der i fremtiden skal betales leje for arealet.
Lejefastsættelse anbefales at tage udgangspunkt i ejendomsskatterne på
ejendommen. Hermed friholdes kommunen for denne udgift. Det skal dog
bemærkes, at jævnfør dagtilbudslovens § 37 skal kommunalbestyrelsen i
opholdskommunen give et bygningstilskud pr. barn, der er optaget i en
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privatinstitution.
der skal gives et tilskud til institutionens drift, svarende til udgiften til arealleje. Og
at bygningstilskuddet svarer til det gennemsnitlige bygningstilskud pr. barn i
samme aldersgruppe i de selvejende daginstitutioner i kommunen.
Jf. Ejendomsvurderingen pr. 1. oktober 2010 udgjorde grundværdien 4.350.400 kr.,
dvs. at den årlige leje skal udgøre godt 92.000 kr. Lejen foreslås reguleret en gang
årlig med udviklingen i nettoprisindekset for januar måned, minimum 3 %.
Depositummet udgør et halvt års leje, dvs. 46.000,- kr., som stilles af lejer.
I forbindelse med den kommende driftsoverenskomst med den private institution
skal der tages stilling til, hvorledes LTK ønsker at sikre sig, såfremt den private
institution ikke kan få tilgang af et tilstrækkeligt stort antal børn, og der følgelig
opstår en situation, der kan ende i konkurs. Her skal kommunen have option på at
kunne overtage eventuelle bygninger mod at overtage en eventuel restgæld i
bygningerne.
Endvidere skal det i driftsoverenskomsten fastslås, at kommunen uden
kompensation overtager bygningerne, når lejeforholdet ophører, idet kommunen
qua driftsoverenskomsten betaler driften af bygningen, herunder eventuelle ydelser
på lånet.
Økonomi
Finansieres som udgangspunkt inden for rammen. Eventuelle merudgifter i 1.
anslåede regnskab 2012.
Kompetence:
Børne- og Ungdomsudvalget
Bilag:
- Ansøgning om langtidsleje af grunden Strandvejen 607, 2930 Klampenborg af 18.
maj 2011.
- Ansøgning om leje af grunden Strandvejen 607, 2930 Klampenborg samt de
omkringliggende arealer af 28. september 2011
- Tegning grunden Strandvejen 607, 2930 Klampenborg samt de omkringliggende
arealer
- Anmodning om Skovbo Skovbørnehave som privatinstitution af 30. september
2011
- Internt notat om forureningsundersøgelse på ejendommen Skovbo børnehave,
Strandvejen 607, Taarbæk af den 12. april 2011.
Indstilling:
Børne- og Fritidsforvaltningen indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget godkender
at
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1. forvaltningen går i forhandling med den private institution om leje af grunden
Strandvejen 607 og de omkringliggende arealer på de nævnte vilkår (herunder
30-årigt udleje, med et halvt års opsigelse og en betingelse om at kommunen uden
kompensation overtager bygningerne, når lejeforholdet ophører).
2. den årlige leje fastlægges til 92.000 kr. Lejen reguleres en gang årligt med
udviklingen i nettoprisindekset for januar måned, minimum 3%.

Børne- og Ungdomsudvalget den 17. november 2011:
Godkendt som foreslået af forvaltningen.
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5
Allonge til driftsoverenskomsterne for puljeinstitutionerne Blomsten og
Svanen i forlængelse af ny ressourcetildelingsmodel på dagtilbud
.

Sagsfremstilling
Jf. driftsaftalerne med puljeinstitutionerne Blomsten og Svanen er de to institutioner
ikke omfattet af den ny ressourcetildelingsmodel på dagtilbudsområdet.
Ifølge driftsaftalerne med de to puljeinstitutioner (§ 6 i begge aftaler) betaler
Lyngby-Taarbæk Kommune børnehusene et årligt driftstilskud pr. år pr. barn under
3 år og et beløb pr. barn mellem 3 og 6 år. Tilskuddets størrelse fastsættes en gang
årligt svarende til budgettet for den kommunale institution Børnehuset Valmuen.
Derudover modtager institutionerne et administrationsbidrag på 2,65%.
Huslejebeløb indgår ikke i driftstilskuddet, idet huslejen betales af kommunen ved
intern overførsel. Driftstilskuddet fastsættes i oktober og sker med virkning fra den
følgende 1. januar.
Fra den 1. maj 2010 ophørte Børnehuset Valmuen med at eksistere og indgår
derefter i den fusionerede institution Børnehuset Pilen. Vælges Børnehuset Pilen
som ”modelinstitution” i stedet for Valmuen medfører det en årlig merudgift til
driftstilskud på henholdsvis 50.700 kr. til Børnehuset Blomsten og 64.500 kr. til
Børnehuset Svanen. Derudover stiger administrationsbidraget.
Idet Børnehuset Pilen har en lidt anderledes ressourcetildeling, da den består af to
huse, anbefales det, at der i forbindelse med fastlæggelse af driftstilskuddet findes
en anden ”modelinstitution”. Sigtet med at finde en ny modelinstitution har været at
finde en institution, der lægger sig så tæt op ad den nuværende ressourcetildeling
som muligt. I forlængelse heraf anbefaler Børne- og Fritidsforvaltningen at anvende
Børnehuset Blå som ”modelinstitution” som giver en årlig mindreudgift på 15.300
kr. til Blomsten og 20.700 kr. til Svanen til driftstilskud i forhold til hvad der i dag
er budgetteret med. Mindreudgiften anvendes til "buffer" i tilfælde af
merindskrevne børn.
Ved anvendelse af Børnehuset Blå's nøgletal er omkostningerne 117.124 kr. pr.
vuggestueplads og 58.534 kr. pr. børnehaveplads årligt.
Driftstilskuddet reguleres fra 1. januar 2012 og indebærer en lille ændring i
driftsaftalerne med de to puljeordninger, nemlig at Børnehuset Valmuen ændres til
Børnehuset Blå i § 6 (se vedlagte driftsoverenskomster).
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Derudover er de to puljeinstitutioner ikke omfattet af ressourcemodellens vip-aftale,
som indebærer, at dagtilbuddene ved mer- eller mindreindskrivning kun
tilføres/reduceres med 50 % af det enhedsbaseret børnetalsafhængige enhedsbeløb.
Puljeinstitutionerne reguleres ved mer- eller mindreindskrivning med det fulde
beløb. I forbindelse med de seneste års pres på pladser, har det betydet at har haft
en større udgift i forbindelse med merindskrivning i de to institutioner. I 2011
forventes merudgiften for merindskrivning at blive x i Blomsten og x i Svanen. Det
bør overvejes, hvorvidt puljeinstitutionerne skal i fremtiden skal ligestilles med de
øvrige institutioner og omfattes af ressourcetildelingsmodellens vip-aftale.
Økonomi
Forslaget er udgiftsneutralt.
Kompetence:
Børne- og Ungdomsudvalget
Bilag:
- Forslag til revideret driftsaftale om Børnehuset Svanen mellem Lyngby-Taarbæk
Kommune og Fonden Frie Børnehaver.
- Forslag til revideret driftsaftale om Børnehuset Blomsten mellem
Lyngby-Taarbæk Kommune og Børneringen.
Indstilling:
Børne- og Fritidsforvaltningen indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget
1. Godkender at forvaltningen går i forhandling med henholdsvis Fonden Frie
Børnehaver og Børneringen om udarbejdelse af en allonge til driftsaftalerne,
hvorefter modelinstitutionen ændres fra Børnehuset Valmuen til Børnehuset Blå.
2. Drøfter, hvorvidt Børnehusene Svanen og Blå skal ligestilles med de øvrige
institutioner og omfattes af ressourcetildelingsmodellens vip-aftale.

Børne- og Ungdomsudvalget den 17. november 2011:
Ad 1. Godkendt
Ad 2. Godkendt
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6
Revideret Handleplan for inklusion i skolevæsenet
.

Tidligere beslutninger
Børne- og Ungdomsudvalget vedtog i sit møde den 16. juni 2011 dels forslag til
fælles inklusionsstrategi for børne- og ungeområdet og dels handleplan for
inklusion i skolevæsenet.
I forhold til handleplanen blev det vedtaget, at det kvantitative måltal skulle
erstattes af et kvalitativt mål, og at handleplanen skulle konsekvensrettes i forhold
til dette.
På et ekstraordinært møde den 27. juni 2011 besluttede Børne- og
Ungdomsudvalget, at gruppeordningen ved Lundtofte Skole ikke skulle flyttes til
Heldagsskolen, men bibeholdes ved Lundtofte Skole.
Sagsfremstilling
Baggrund
Handleplan for inklusion på skoleområdet fremlægges nu i ny udgave (version 12),
hvor målsætninger omformuleret til kvalitative mål og hvor handleplanen afspejler
denne ændring.
Med beslutning om at bibeholde gruppeordningen ved Lundtofte Skole vil det være
nødvendigt at tage stilling til antallet af børn ved denne gruppeordning og antallet
ved børn ved Heldagsskolen. Dette bliver nødvendiggjort, da der stadig opereres
med et total antal børn i specialtilbuddene. Det vil være således – hvis målene skal
opnås – at det antal pladser der tillægges et sted skal modregnes på en anden skole/
gruppeordning.
Sagsindhold
Forvaltningen fremlægger nu to alternativer til, hvorledes gruppeordningen på
Lundtofte Skole kan opretholdes samtidig med, at den overordnede inklusionsplan
for specialområdet fastholdes.
De to forslag bygger på følgende forudsætninger:


Målsætningen for handleplan for inklusion på folkeskoleområdet er, at antallet
af elever i specialundervisningstilbud frem til 2015, reduceres med ca. 100 pladser.


Gruppeordningen på Lundtofte Skole blev for et år siden opnormeret fra 2½
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gruppe til 3 grupper, da der var enighed om, dels at det økonomisk og pædagogisk er
uhensigtsmæssigt at drive "halve" grupper, dels fordi de enkelte elevgrupper bliver for
små og ufleksible, og dels fordi det er vanskeligt at dække alle obligatoriske fag i
folkeskoleloven, som jo også er gældende indenfor specialområdet.
Opnormeringen gav meget hurtigt anledning til to problemstillinger. Dels viste det sig
ikke at være muligt at fylde gruppen op til 21 elever, da der ikke på det tidspunkt var
21 elever med ADHD målrettet gruppeordningen, dels har det ikke været muligt at
sælge de ledige pladser til andre kommuner, da alle andre - ligesom Lyngby-Taarbæk
Kommune - arbejder på at blive selvforsynende på specialområdet.
Med den udvikling, der er sket det sidste års tid, hvor almenskolerne i større omfang
er begyndt at inkludere børn, der tidligere kom i specialtilbud, er ovennævnte blevet
skærpet.

Med henblik på at bibringe specialundervisningsområdet en større fleksibilitet
og en mere ensartet ressourcetildeling vil forvaltningen foreslå, at en gruppeordning
fremover budgetteres som en enhed, der kan rumme fra 6 til 8 børn. Dette forventes at
medføre en mere smidig og rationel udnyttelse af ressourcerne.

Heldagsskolens elevgruppe er i handleplanen for inklusion beskrevet til at være
elever med både socio-emotionelle vanskeligheder og ADHD. For at skabe det
nødvendige fleksible pædagogiske miljø på Heldagsskolen skal denne fremadrettet
indrettes efter de visiterede elevers behov med fokus på elevernes vækst og
udviklingspotentialle frem for elevernes diagnoser/handicap.

Efter 5/6. klasse skal elever fra ADHD gruppeordningen på Lundtofte Skole,
som det ikke har været muligt at inkludere i almenskolen, vil skulle overflyttes til
undervisningen på anden skole, da gruppeordningen på Lundtofte ikke kan ”strækkes”
til et helt skoleforløb.

Ovennævnte forudsætninger giver to muligheder for dimensioneringen af
gruppeordningen ved Lundtofte Skole/ Heldagsskolen.
Forslag 1. Lundtofte Skoles ADHD ordning normeres til 3 grupper af 6/8 elever
(som nu). Der er p.t. 17 børn i gruppeordningen på Lundtofte Skole og der er specielt set i lyset af intentionerne i handleplanen - ikke behov for dette antal
pladser.
På Heldagsskolen vil antallet af pladser herefter være 35/40, som vil være i
underkanten af, hvad der funktionelt og pædagogisk skal til for at løse de opgaver,
som Heldagsskolen er sat til at udføre.
Forslag 2. En normering af ADHD gruppeordningen med 2 grupper/14/16 elever
giver mulighed for fremadrettet at have op til 16 elever i de to grupper. Dette
skønnes, at dække det faktiske behov på ADHD området frem til og med 5. klasse.
Omvendt vil en gruppeordning på Heldagsskolen med 3 grupper i lille-afdeling og
3 grupper i stor-afdeling i højere grad tilgodese arbejdet med de forskellige
målgrupper på denne skole.
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Endelig skal det anføres, at udvalget har besluttet, at der skal arbejdes mere
målrettet på at inkludere eleverne i Lundtofte Skoles gruppeordning i det almene
skolemiljø, hvilket også tilsiger et vigende antal elever i ordningen.
Det skal nævnes at der snarest igangsættes en analyse af både det kvantitative (incl.
økonomi) og kvalitative indhold i alle specialtilbuddene på 0 til 16 års området.
Økonomiske konsekvenser
Afholdes inden for den eksisterende økonomiske ramme.
Beslutningskompetence
Børne- og Ungdomsudvalget.
Indstilling
Børne- og Fritidsforvaltningen foreslår, at
1. den reviderede handleplan for inklusion i skolevæsenet godkendes
2. udvalget drøfter de to forslag og peger på, hvilket forslag der skal indarbejdes i
handleplanen

Børne- og Ungdomsudvalget den 17. november 2011:
1. Godkendt.
2. Godkendt at Lundtofte Skoles gruppeordning normeres til 2 ADHD grupper
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7
Boligsociale handleplaner 2011-14
.

Sagsfremstilling
Kommunalbestyrelsen godkendte 29. november 2010 Lyngby-Taarbæk Kommunes
koncept for styringsdialogen med de almene boligorganisationer. Som en del af
konceptet blev der udpeget 4 boligafdelinger i kommunen, som vurderes at have
særlige boligsociale udfordringer. I disse 4 afdelinger har der været nedsat
arbejdsgrupper, som har deltaget i udarbejdelsen af to handleplaner; én for
Sorgenfrivang II og en for afdelingerne Lundtofteparken, Fortunen Øst og
Højhuset. I handleplanerne beskrives udfordringerne, som de opleves i afdelingen,
og der præsenteres forslag til aktiviteter, der kan skabe de ønskede resultater og
effekter for de udvalgte målgrupper.
Det overordnede formål med den boligsociale indsats er at øge trivslen i
afdelingerne, styrke fællesskabet blandt beboerne og øge den generelle
ansvarsfølelse overfor området. Det forventes, at indsatsen vil medvirke til at skabe
større tryghed blandt beboerne og have en forebyggende effekt i forhold til
kriminalitet og forstyrrende og utryghedsskabende adfærd generelt i afdelingerne
samt at de styrkede lokale fællesskaber kan være en støtte til, at beboerne også kan
komme med i andre fællesskaber udenfor boligområdet. Delmål for indsatsen er, at
børn og unge, der vokser op i boligområderne, klarer sig lige så godt som andre
børn i kommunen med hensyn til skolegang, uddannelse og deltagelse i
fritidsaktiviteter.
I forbindelse med det videre arbejde med handleplanerne skal der arbejdes med
metoder til at måle på effekterne af de aktiviteter, der sættes i gang.
I forbindelse med det videre arbejde med handleplanerne skal der endvidere
arbejdes mere med voksenområdet, idet det skal overvejes, om der skal iværksættes
en særligt målrettet beskæftigelsesindsats i området.
Sagen behandles på Social- og Sundhedsudvalgets møde 16. november 2011, på
møderne i Børne- og Ungdomsudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget 17. november
2010 og på kommunalbestyrelsesmødet 28. november 2011.
Organisering
Arbejdet organiseres med en styregruppe for hver af de to handleplaner samt en
koordinationsgruppe for hver af de to handleplaner. Koordinationsgruppernes
sammensætning svarer til sammensætningen i de arbejdsgrupper, der har udarbejdet
de boligsociale handleplaner.

Åbent punkt Børne- og Ungdomsudvalget den 17-11-2011, s.24

Økonomiske konsekvenser
I budgettet for 2011-14 er der afsat 300.000 kr. årligt til boligsociale aktiviteter i
budgetperioden. Midlerne blev øremærket til "boligsociale aktiviteter generelt og
specielt i forbindelse med implementering af den nye styringsreform for det sociale
boligbyggeri" (Aftale om budget 2011-14). Kultur- og fritidsudvalget godkendte på
møde 13.oktober 2011 anvendelsen af midlerne for 2011. Det foreslås, at midlerne i
perioden 2012-14 anvendes til implementeringen af handleplanerne.
I forlængelse af handleplanerne arbejdes der med en ansøgning til
Landsbyggefonden om støtte til at ansætte en boligsocial medarbejder som led i en
helhedsplan for afdelingerne Lundtofteparken, Fortunen Øst og Højhuset. Den
fulde lokale medfinansiering kendes endnu ikke, men den kommunale del forventes
at kunne rummes indenfor de allerede afsatte midler til boligsocialt arbejde samt de
mandetimer, som de kommunale aktører (Ungdomsskolen, Jobcenteret, SSP, Klub
Lyngby samt medarbejderrepræsentanter for Børne- og fritidsforvaltningen og
Social- og sundhedsforvaltningen) allerede bidrager med inden for de fastsatte
rammer.
Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen
Indstilling
Børne- og fritidsforvaltningen indstiller, at Kultur- og fritidsudvalget, Børne- og
Ungdomsudvalget og Social- og Sundhedsudvalget principielt tilkendegiver en
anbefaling af handleplanerne overfor kommunalbestyrelsen, herunder at de
boligsociale midler, som er afsat på budgettet i perioden 2011-14, anvendes til at
implementere handleplanerne og som en evt. kommunal medfinansiering i forhold
til ansøgning til Landsbyggefonden.

Børne- og Ungdomsudvalget den 17. november 2011:
Anbefales overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.
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8
Placering af kommunale institutioner på Lyngby Stadion
.

Sagsfremstilling
I forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af sagen om Alternative modeller
for et superligastadion på Lyngby Stadion 25. oktober 2011 besluttede
Økonomiudvalget at anmode Børne- og Ungdomsudvalget om at tage en
principiel drøftelse af, hvorvidt Lyngby-Taarbæk Ungdomsskole/10.
klassecenter (i det følgende benævnt LTU) og den nye daginstitution i Lyngby
skal tænkes ind i Lyngby Idrætsby og stadionprojektet.
Ved nybygning har kommunerne generelt et øget fokus på ikke længere at bygge til
enkelte aktiviteter, men at sikre fælles udnyttelse og synergi ved at bygge
fleksibelt og til flere forskellige formål og aktiviteter. Hvis
Kommunalbestyrelsen beslutter at bygge et nyt tidssvarende stadion som led i
udviklingen af Lyngby Idrætsby, vil det derfor være med fokus på at skabe et
samlet spændende projekt med et miljø, hvor der er aktiviteter hele dagen og
hvor mange forskellige brugergrupper bliver brugere af fleksible faciliteter.
I forbindelse med budget 2011 - 15 er der afsat 22 mio. kr. til en daginstitution i
Lyngby Distrikt. Institutionen skal rumme 96 børn i alderen 0 - 6 år og det
forventes, at institutionen skal stå færdig medio 2014. Efter branden i juli 2011
er LTU midlertidigt genhuset i en lejet pavillon samt i de lokaler, som før
branden var lejet ud til K-Nord. Genhusningen er foreløbig aftalt at løbe frem til
sommeren 2014.
LTU og en ny idrætsdaginstitution er tænkt ind i Lyngby Idrætsby og
stadionbyggeriet med henblik på at udnytte synergieffekter og skabe et samlet
miljø med optimale muligheder for at samarbejde på tværs og udnytte
faciliteterne bedst muligt. I forbindelse med brugerinddragelsesprocessen skal
nuværende og fremtidige brugere af faciliteterne inddrages i arbejdet med at
skitsere et samlet projekt. Udover mulighederne for fleksibel udnyttelse af
faciliteterne, vil der være en række synergieffekter i form af nye
samarbejdsmuligheder mellem de forskellige institutioner og aktiviteter samt
besparelser på bygningsdriften. Disse synergieffekter bliver der arbejdet videre
med i forbindelse med arbejdet med Lyngby Idrætsby. I den fremlagte tidsplan
arbejdes der med, at de første etaper af stadion skal stå færdige medio 2014,
hvilket betyder, at bygningen af ny daginstitution og genhusning af LTU kan
tænkes ind i projektet også tidsmæssigt. Sammenfattende ses der derfor gode
perspektiver i, at såvel idrætsdaginstitutionen og LTU indtænkes i Lyngby
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Idrætsby.
I første omgang anmodes Børne- og Ungdomsudvalget om en principiel tilkendegivelse som fagudvalg på, hvorvidt der er perspektiver i, at den kommende
daginstitution i Lyngby – som idrætsdaginstitution - samt LTU indtænkes i Lyngby Idrætsby
og stadionprojektet. Den endelige beslutning om, hvorvidt de to institutioner
skal indgå i projektet tages i april 2012 på baggrund af
brugerinddragelsesprocessen og en udarbejdet idéskitse.
Økonomiske konsekvenser
Opgaven tænkes løst indenfor de allerede fastsatte økonomiske rammer for bygning
af ny daginstitution og provenu ved et eventuelt salg af LTU’s nuværende
bygninger.
Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.
Indstilling
Børne- og fritidsforvaltningen foreslår, at Børne- og ungdomsudvalget drøfter og
principielt tager stilling til følgende punkter:
1. At den planlagte daginstitution kan tænkes ind i den foreløbige planlægning af
arbejdet med Lyngby Idrætsby og stadionbyggeri som en idrætsdaginstitution.
2. At LTU ligeledes kan tænkes ind i planlægningen og projektet .
3. At de to institutioner derfor indgår i den kommende brugerinddragelsesproces,
som er beskrevet for Lyngby Idrætsby og stadionprojektet – med henblik på
bidrag til udvikling af ideerne og med henblik på at udnytte mulighederne for
nye samarbejder og synergieffekter ved bygning af fleksible faciliteter.
4. At den endelige beslutning om, hvorvidt de to institutioner skal indgå i projektet
tages i april 2012 på baggrund af brugerinddragelsesprocessen og en udarbejdet
idéskitse.

Børne- og Ungdomsudvalget den 17. november 2011:
Et flertal i udvalget anbefaler punkterne 1 – 4 overfor Økonomiudvalget og
Kommunalbestyrelsen, dog således at der ikke er taget stilling til et stadionprojekt.
C og SF tager forbehold for sagen.
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9
Anmodning fra SF og Venstre om optagelse af punkt på dagsordenen om IT i
folkeskolen
.

Sagsfremstilling
Morten Normann Jørgensen (F) ha i mail af 30. oktober 2011 på vegne af Venstre
og SF anmodet om optagelse af følgende punkt på dagsordenen:
"SF og Venstre ønsker en sag på førstkommende BUU om IT i folkeskolen. F og V
ønsker, at udvalget starter en drøftelse af, hvordan vi fremadrettet kan sikre, at
kommunens folkeskoler er up-to-date, hvad angår IT i undervisningen, og hvordan
vi fra politisk hold kan understøtte, at LTK's folkeskoler ikke blot nu - men løbende
- formår at gribe fremtidens hurtige udvikling på det IT-baserede
undervisningsområde. Samtidig skal det drøftes, hvordan IT fremadrettet kan være
med til at udvikle undervisningen. De netop ekstra afsatte ressourcer til området i
form af en ny IT-konsulent bør følges op med et tilsvarende politisk fokus og en
drøftelse af prioriteringerne på området."

Børne- og Ungdomsudvalget den 17. november 2011:
Sagen blev drøftet og udvalget afventer en IT-strategi og handleplan for skolerne.
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10
Meddelelser november 2011 - Børne- og Ungdomsudvalget
.

Sagsfremstilling
Meddelelser fra formanden og forvaltningen
1. Orientering om situationen i Børnehuset Papillon
Børnehuset Papillon i Lyngby (en sammenlagt institution med Vuggestuen
Andedammen) har i en periode været præget af pædagogiske udfordringer. I
forlængelse af udfordringerne har forvaltningen valgt pr. 1. december 2011 at
nednormere Børnehuset Papillon med 4 børnehavepladser, således at børnehuset
fremover er normeret til 40 børnehavepladser og 12 vuggestuepladser. Pladserne
flyttes til Børnehuset Ulrikke i samme lokalområde, der opnormeres med fire
enheder.
2. Oversigt over indmeldelsestal og ventelistetal for oktober 2011
3. Notat om prioriteringen af de praktiske-musiske fag på skoleområdet i
forhold til prioriteringen af IT på skoleområdet
4. Notat om SFO-takst/normering Sorgenfriskolens SFO
Beslutningskompetence
Børne- og Ungdomsudvalget
Indstilling
Børne- og Fritidsforvaltningen foreslår, at orienteringen tages til efterretning.

Børne- og Ungdomsudvalget den 17. november 2011:
1, 2 og 4 blev taget til efterretning.
3. På baggrund af udvalgets drøftelser om prioriteringen af de praktisk-musiske fag
på skoleområdet i forhold til prioriteringen af IT på skoleområdet, ønsker udvalget
en sag på dagsordenen om de praktisk-musiske fag på skoleområdet.
Morten Normann Jørgensen stillede forslag om at notat under punkt 4. om SFO
takst/normering Sorgensfriskolens SFO under punktet ”Meddelelser” blev ophøjet
til en beslutningssag, idet SF finder, at sagen på ingen måde bærer præg af at være
en meddelelsessag.
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Et flertal i udvalget, bestående af A, C, B og V, stemte imod forslaget.
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11
Kvalitetskontrakt - Budget 2012-2015 - Børne- og Ungdomsudvalget
.

Sagsfremstilling
Det er fra og med Budget 2011-14 indført, at kommunalbestyrelsen skal arbejde
med en kvalitetskontrakt. Kvalitetskontrakten skal ses som et redskab til løbende at
vurdere, hvordan kvaliteten i den kommunale opgavevaretagelse kan udvikles.
Kommunalbestyrelsen godkendte den 11. oktober 2010 Kvalitetskontrakten, der er
tilgængelig for kommunens borgere på Brugerinformation.dk.
Efter reglerne skal der i forbindelse med vedtagelsen af budgettet ske en opfølgning
af kommunens kvalitetskontrakt, m.h.t., hvor kommunen er i forhold til at opfylde
de fastsatte mål. Som anført i sagen om 2. behandling af budget 2012-15
(Økonomiudvalget den 3. oktober 2011 og Kommunalbestyrelsen den 10. oktober
2011) vil forvaltningen på et kommende møde i 2011 fremlægge en sag herom.
I bilaget er vist en status for opfølgningen på Kvalitetskontrakten for udvalgets
aktivitetsområder.
Resultatet af fagudvalgets behandling oversendes til behandling i Økonomiudvalget
den 22. november 2011 med henblik på efterfølgende godkendelse i
Kommunalbestyrelsen den 28. november 2011.
Økonomiske konsekvenser
Ingen.
Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen
Indstilling
Forvaltningen foreslår, at
1. udvalget drøfter status for opfølgningen på Kvalitetskontrakten for udvalgets
aktivitetsområder og anbefaler over for Økonomiudvalget og
Kommunalbestyrelsen.

Børne- og Ungdomsudvalget den 17. november 2011:
Anbefales overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen som foreslået af
forvaltningen.
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Statusopfølgning på kvalitetskontrakt - Budget 2012-15
Børne- og Ungdomsudvalgets aktivitetsområder
Aktivitetsområde: Skoler
Tema
Mål
Specialtilbud

Målemetode

Der skal i de Elevopgørelse pr. 05.09.2013.
kommende år
arbejdes med Kvalitetsmålet er 4-årigt.
øget inklusion
af elever med
særlige behov på de
almindelige
skoler. Som
følge heraf
skal antallet
af elever i
specialskoler
og gruppeordninger
nedbringes
med 3 pct. i
forhold til
2009-niveau.

Indsatser for målet

Status

Kommende strategi for specialtilbudsområdet i LTK med fokus på
etablering af rammer i skolevæsenet for at flere elever kan forblive i deres stamklasser og opleve
større trivsel ved at indgå ligeværdigt med deres forudsætninger i fællesskabet.
- Specialpædagogikken skal ses
som et særligt tilbud, der tilrettelægges med udgangspunkt i
almenundervisningen.
- Vægtningen i psykologarbejdet
udvikles i retning af øget fokus
på relationsarbejdet.
- Et 3-årigt SAL (Systemisk Analyse af Læringsmiljøet) kompetenceforløb er igangsat for hele
skolevæsnet for udvikling af et
pædagogisk miljø med fokus på
social samspil, elevernes kompetencer og behov i et inkluderende perspektiv.
- Det forudsættes at halvdelen af
reduktionen tilgår almenundervisningen.

Der er i juni 2011
vedtaget en strategi
for inklusion i BBF
og en handleplan for
inklusion i skolevæsnet. Der arbejdes med udmøntning af denne –
herunder en plan for
hvordan en andel af
reduktionen tilgår
almenundervisningen.
Der er gennemført
midtvejsevaluering
af SAL-projektet.
Midtvejsevalueringen viser en høj
grad af implementering af SAL/LP arbejdet på skolerne.
Lærer og pædagoger giver udtryk for,
at de har ændret
eller styrket deres
professionelle arbejde gennem den
teori, som ligger til
grund for SAL/LP.
Skolelederne oplever en kulturændring
frem mod et mere
relationelt perspektiv
på udfordringer i
læringsmiljøet.

Læsekompetencer

Hovedparten
af eleverne i
7. klasse er
læsere med
tilstrækkelige
læsekompetencer i 2013
med en andel
på 95 pct.

Kommunens årlige læseundersøgelse for 7. klassetrin
(I 2009 var andelen på 93 pct.).
Kvalitetsmålet er 4-årigt

Vedtagelse af ny læsestrategi i
foråret 2010.
Strategien operationaliseres i
2011 med blandt andet et øget
fokus på læsning i fagene

I 2009 var der 298
elever i specialtilbud, I 2011 250. Det
svare til en nedgang
på16 % i forholdt til
2009- niveau.
Læsestrategi vedtaget i 2010 er under
implementering på
skolerne.
På grund af ny lovgivning på dagtilbudsområdet vil
strategien blive
justeret i 2011.

Højt fagligt
niveau i
naturfag

Elevernes
Resultaterne fra folkeskolens
høje genafgangsprøver, 2013.
nemsnit på
naturfagsom- Kvalitetsmålet er 4-årigt
rådet i folkeskolens afgangsprøve i
2013 er fastholdt i forhold
til resultatet i
2009

• Fortsat udgangspunkt i ”Strategi
for udvikling og fastholdelse af det
faglige niveau”.
• Kommunen deltager i Science
Kommune-samarbejdet.
• Der ansættes og diplomuddannes naturfaglige vejledere på alle
skoler.
• Der udvikles et dynamisk fagligt
miljø på skolerne og dem i mellem
ved fagligt netværk.

Der er udarbejdet
plan for udmøntning
af Strategi for udvikling og fastholdelse
af det faglige niveau” – planen er
lavet i samarbejde
med skolelederne
og de faglige konsulenter
Uddannelse er i
gang – mindre skoler trækker på vejledere fra naboskoler.
Alle de faglige netværk arbejder med
samme temaer. I
skoleåret 2011/2012
er det faglig læsning, undervisningsdifferentiering og it i
undervisningen..
Science Kommunesamarbejdet er
afsluttet som projekt.
Lyngby-Taarbæk
Kommune er i 2011
blevet en del af det
store europæiske
projekt Ingenious,
som skal samle,
afprøve og formidle
de bedste europæiske erfaringer med
skole/virksomhedssama
rbejder. Det giver
kommunen mulighed for at afprøve
forskellige koncepter
for skolevirksomhedssamarbejde indsamlet i 16
forskellige europæiske lande samt
mulighed for at
møde naturfagslærere fra hele Europa.
Ved afgangsprøverne i 2010 var gennemsnitskarakteren
fasthold i et fag og
steget i tre andre
naturfaglige fag.

Brugertilfredshed
med skole
og skolefritidsordning

Forældrenes
tilfredshed alt
i alt med
deres barns
/børns folkeskole og SFO
øges med 1
procentpoint i
brugertilfredshedsmålingen 2012 i
sammenligning med
resultatet i
tilfredshedsmålingen
2009

Resultat af brugertilfredshedsundersøgelse 2012. ( I 2009 var
tilfredsheden alt i alt med folkeskolen på 81 pct. og med SFO på
86 pct.).
Kvalitetsmålet er 4-årigt.

Med udgangspunkt i brugertilDer arbejdes med
fredshedsundersøgelsen fra 2009 udvalgte områder på
skal der arbejdes med de enkelte skolerne.
skoler. Der ses på, hvilke områder
af undersøgelsen, der scores lavt
på, og på disse områder sættes
der fokus på de enkelte skoler.

Aktivitetsområdet Børn - Dagtilbud
Tema

Mål

Målemetode

Indsatser for målet

Status

Sproglig
udvikling

At 85 pct. af
alle 3-årige
børn har en
tilfredsstillende sproglig
udvikling.

Optælling via dagtilbuddenes
tilbagemelding til koordinerende
sprogholder. Der indsamles årligt
en opgørelse over antallet af
sprogvurderede og resultatets
forventninger til opfølgning.

Talepædagoger involveres i de
børn, som indstilles til at modtage
en fokuseret indsats eller særlig
indsats.

Resultaterne fra de
3-åriges sprogvurdering opgøres i
primo 2012.
Der foreligger nu
nye metoder til
sprogvurdering.
Tovholderne i institutionerne undervises i løbet af efteråret i disse. Indberetning vil fra 2012
ske elektronisk.
Med det nye materiale sprogvurderes
både et- og tosprogede børn med
samme test. Det vil
får betydning for
resultaterne på
området.
Der gives en tilbagemelding på dagtilbuddenes evaluering af læreplanerne
afleveret i udgangen
af 2011. Derefter
udmeldes særlige
fokusområder for
arbejdet i daginstitutionerne med børns
sociale kompetencer
i 2012.
Brugertilfredshedsundersøgelse afvikles i 2012, målet
indgår heri.

Kvalitetsmålet er 2-årigt.

Børns
sociale
kompetencer

95 pct. af alle
børn i daginstitutioner
viser tegn på
gode sociale
kompetencer.

Evaluering af lærerplaner. I virksomhedsplanerne for 2011 vil
blive tilføjet fælles fokus og opfølgning ved fælles metode på
målet "Tegn på læring" i læreplanerne. I løbet af 2. halvår 2010
fastlægges den fælles metode.

Aktiviteter igangsættes i den enkelte institution, som understøtter
målopfyldelsen. Derudover igangsættes i 2011 implementeringen
af SAL (Systemisk Analyse af
Læringsmiljøet)-modellen på
daginstitutionsområdet.

Kvalitetsmålet er 2-årigt.

Brugertilfredshed
med dagtilbuddet

Forældrenes
gennemsnitlige tilfredshed
med deres
barns/børns
dagtilbud er
minimum på
4 eller derover på en
skala fra 1 til
5 i brugertilfredshedsmålingen
2012.

Resultat af brugertilfredshedsundersøgelse 2012. ( ca. 80 pct.
af daginstitutionerne opfyldte
dette mål i tilfredshedsmålingen,
2009).
Kvalitetsmålet er 3-årigt.

Færre skift Antallet af
Opgørelse etableres i forbindelse
for børnene flytninger af
med sommervisitationen.
børn i dagtilbud, som
Kvalitetsmålet er 2-årigt.
skyldes at
forældre fra
start ikke har
fået imødekommet deres ønske,
utilfredshed
med dagtilbuddet eller
andet, reduceres med 20
pct.

Der gennemføres opfølgning på
brugertilfredshedsundersøgelsen
2009 på alle daginstitutioner med
et særligt fokus på daginstitutioner, som har scoret lavere end en
gennemsnitlig tilfredshed på 4 på
en skala fra 1 til 5 i tilfredshedsmålingen 2009. Der gennemføres
tilsyn med afsæt i resultaterne fra
brugertilfredshedsundersøgelsen
og herunder igangsættelse af
særlige indsatser.

En omlægning af anvisningsreglerne, udnyttelse af fleksibilitet
i pladserne samt evt. pilot-forsøg
med at lade børnene starte i SFO
1. maj i stedet for 1. august, er
alle redskaber som forvaltningen
lige nu tager i brug for at øge
tilfredsheden blandt forældre og
skabe pladser.

Efter omlægning af
anvisningsreglerne
får flere søskendebørn opfyldt ønsket
om at komme i
samme dagtilbud.
Flytning af børn som
allerede har en
plads i LTK registreres.

Aktivitetsområde: Børn – Udsatte børn
Tema
Mål
Målemetode Indsatser for
målet
Hurtigere opfølgning på
underretninger

Færre sene
anbringelser

Tidlig helhedsorienteret indsats

Kommunen skal have
truffet afgørelse om,
hvorvidt der skal gennemføres en § 50 undersøgelse eller ej,
senest 8 uger efter modtagelse af en underretning, og forældrene skal
være informeret om
beslutningen og det
videre forløb.

Som en del af det
strukturerede
ledelsestilsyn
gennemgås alle
underretninger.

Kommunen vil styrke det
forbyggende arbejde for
udsatte større børn
(blandt andet ved at
etablere flere lokale
forebyggende foranstaltningstilbud) og derigennem nedbringe
antallet af anbringelser
af børn og unge i alderen 14-18 år med 10 pct.
inden for 5 år.
Kommunen vil sikre en
tidlig, helhedsorienteret
og koordineret indsats
for udsatte børn. I nye
sager skal relevante
parter (familiemedlemmer og fagprofessionelle) være
indkaldt til møde senest
8 uger efter, at sagen er
modtaget. Mødet skal
bl.a. være med til at
afdække ressourcerne i
familien/-netværket.

Årlig opgørelse af
antal anbringelser for målgruppen.

Kvalitetsmålet er
2-årigt.

Kvalitetsmålet er
5-årigt.

Som en del af det
strukturerede
ledelsestilsyn
gennemgås alle
nyoprettede
sager og tidsfristen tjekkes.
Målet skal være
opnået inden
udgangen af
2011.

Status

Arbejdsgangsbeskrivelse for modtagelse
af underretninger,
som skal skrives ind
som en del af administrationsgrundlaget
i Børn og Familier.

Afdelingen er blevet omstruktureret og der er nu en modtagefunktion, som har betydet, at der nu
er blevet sat særlig fokus på alle
indkommende underretninger.
og der er udarbejdet en arbejdsgangsbeskrivelse, der skal sikre
den rette håndtering af underretninger i henhold til lovens rammer, herunder hurtig reaktion på
underretning. Der arbejdes fortsat
med implementering af de nye
arbejdsgange.

• Opkvalificering af
sagsbehandlerne i
forhold til at lave
grundigere § 50
undersøgelser og
målrettede handleplaner.
• Etablering af flere
lokale forebyggende
foranstaltningstilbud.

I 2010 var der i alt 10 nyanbringelser af børn i alderen 14-17
(dvs. børn der ikke tidligere har
været anbragt uden for hjemmet).
I 2011 har der år til dato været 7
anbringelser i aldersgruppen 1417 år. Hvis det tal holder året ud,
svarer det til et fald i antal nyanbringelser i aldersgruppen 14-17
år på 30 % fra 2010 til 2011.

Arbejdsgangsbeskrivelse i forbindelse
med oprettelse af en
ny sag, som skal
indgå i administrationsgrundlaget i Børn
og Familier. Opkvalificering af sagsbehandlere i forhold til
netværksmetoden.

Helhedsorienteret sagsbehandling
med fokus på familiernes ressourcer og netværk er med etableringen af en modtagelse i afdelingen for Børn og Familier blevet
udgangspunktet for mødet med
familien. Der arbejdes dog fortsat
med etableringen af et egentligt
metodisk redskab for at kvalificere netværksarbejdet og målet
opfyldes derfor først i 2012.

