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1
Budgetanalyser af dagplejeområdet og anbringelsesområdet
.

Sagsfremstilling
Som led i godkendelsen af budgetproceduren 2012-15, vedtog Økonomiudvalget
den 22. februar 2011 at igangsætte en række budgetanalyser. Budgetanalyserne har
til formål at skabe det bedst mulige grundlag for budgetlægningen 2012-15, dels i
form af en beskrivelse af området samt en gennemgang af udgiftsudviklingen på
området, dels en belysning af de handlemuligheder, der er i relation til at styre
udgifterne på området.
På Børne- og Ungdomsudvalget område er der udarbejdet flg. analyser:
I. Analyse af dagplejeområdet
II. Analyse af anbringelsesområdet
Nedenfor er hovedpunkterne i de enkelte analyser gengivet, jf.
konklusionsafsnittene i de enkelte analyser.
Dagplejeanalysen:
Formålet med analysen er at afdække den nuværende ressourcetildeling og
ressourceanvendelse i dagplejen med henblik på at pege på eventuelle forslag til at
skærpe styringen af dagplejens aktivitet og ressourcetildeling – og forbrug. I den
forbindelse er dagplejens forbrug, personalenormering, samt antallet af indmeldte
børn mv. igennem de seneste 3 – 5 år blevet analyseret. Resultaterne af analysen
peger på mulige budgetforbedringer af dagplejens budget, samt en fremtidig
styringsmodel, der sikrer en større gennemsigtighed og synlighed i dagplejens
aktivitet.
Inden for de seneste år er daginstitutionsområdet i Lyngby-Taarbæk Kommune
blevet omlagt fra normeringsstyring til lønsumsstyring og en ressourcetildeling,
hvor pengene følger barnet, og hvor det forventes, at institutionerne tilpasser
personaleforbruget løbende. Dagplejen er stadig normeringsstyret, hvilket kan
tilskrives et noget anderledes ansættelses- og tildelingsvilkår for dagplejen. En
forespørgsel til de øvrige kommuner i Hovedstadsregionen viser, at alle kommuner
fortsat har normeringsstyring af dagplejen.
Dagplejeanalysen viser, at dagplejen i Lyngby-Taarbæk Kommune er forholdsvis
dyr, hvis der ses på udgifterne pr. plads og når der sammenlignes med udgifterne til
pladser i vuggestuerne.
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Analysen peger derfor på en række anbefalinger, der reducerer prisen pr. plads og
tilpasser kapacitet og normering til det faktiske behov:
1. Reduktion af antallet af dagplejevikarer fra 7,5 stillinger til 5 vikarer
Analysen af udnyttelse af vikarerne viser en forholdsvis ringe udnyttelsesgrad af
vikarerne. Fremover udnyttes dagplejevikarernes kapacitet optimalt. Som følge af
reduktionen af dagplejevikarer er der afsat 50.000 til ekstra betaling for 5. barn
tillæg i de tilfælde, hvor dagplejevikarernes kapacitet er fuldt udnyttet.
Den mere fleksible udnyttelse af dagplejevikarernes kapacitet kan betyde, at
børnene i fremtiden hyppigere vil blive passet af en vikar, de ikke kender så godt.
2. Begrænsning af antallet af tomgangspladser og bedre pladsudnyttelse giver
6 ekstra helårspladser
Analysen viser, at der er relativ mange tomgangspladser i dagplejen, om end
pladsudnyttelsen dog har været bedre i det seneste år, hvilket kan tilskrives presset
på pladser og en mere effektiv og stram visitering. Tomgangspladser er pladser,
som ikke er belagte. Det kan skyldes, at pladsen ikke visiteres pga. dagplejerens
kommende ferie eller kursus, eller at visse børn optager flere pladser pga. af
handicap, kontaktvanskeligheder, for tidlig fødte eller immunvanskeligheder. I
analysen vurderes det, at det er muligt at passe 6 helårsbørn flere som følge af en
mere effektiv visitering. Forslaget indebærer ikke budgetforbedringer, men
muliggør en bedre kapacitetsudnyttelse.
Forslaget medfører, at børn i fremtiden anvises med én uges mellemrum, og børn
anvises op til én uge inden planlagt ferie. Det betyder, at børn kan risikere at
komme i gæstepleje én uge efter anvisning.
3. Tilpasning af dagplejepædagognormeringen til det faktiske antal
dagplejere og af dagplejepædagogernes tilsyn af dagplejerne
Analysen peger på, at dagplejepædagognormeringen bør tilpasses til det faktiske
antal dagplejere, og at det er muligt at ændre dagplejepædagogernes tilsyn af
dagplejerne, så hver dagplejepædagog fremover fører tilsyn med 19 dagplejere i
stedet for de nuværende 16. Omlægningen af tilsynsopgaven betyder et frafald af 2
års samtalen, færre tilsyn med den enkelte dagplejer samt en mere fleksibel
tilsynsføring henover året, hvor dagplejerne i højere grad vil få tilsyn efter behov.
Tilpasningen og ændringen af tilsynsgrundlaget vil kunne reducere
dagplejepædagogbemandingen med ét årsværk.
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4. Tilpasning af dagplejenormeringen med følgende ændring af
forældrebetalingen
Dagplejens normering er fastsat til 180 pladser i 2011. Som følge af analysens
anbefalinger er en normering af 174 pladser tilstrækkelig i 2012 og de følgende år.
Der er således behov for at nednormere med seks pladser. En normering på 174
pladser svarer til en reel kapacitet på 156 pladser, når den strammere visitering, som
er foreslået i analysen, er medtaget.
Det anbefales derfor at benytte den reelle kapacitet på 156 pladser ved beregning af
taksterne. Af ”Vejledning om dagtilbud, fritidshjem og klubtilbud 2009” fremgår
det, at det antal pladser, der indgår i beregningen af driftsudgiften pr. barn og
dermed beregningen af taksten, skal svare til det antal børn, der på helårsbasis
forventes at benytte kommunens dagtilbud af samme type, f.eks. dagplejen. Det vil
sige, at takstberegningen bør beregnes ud fra den reelle kapacitet på 156 pladser.
Ændringen medfører en takststigning for en dagplejeplads, mens taksten falder for
en vuggestue- og børnehaveplads, således at taksten afspejler det reelle service og
udgiftsniveau i de tre tilbudstyper.
Der kan vælges to modeller, hvis det besluttes at benytte normeringen på de 156
pladser ved beregning af taksterne:
Model 1: Fuld tilpasning af taksten til det reelle serviceniveau
Umiddelbart betyder tilpasningen til den reelle kapacitet, at dagplejetaksten vil
overstige vuggestuetaksten, idet beregning af taksten viser, at dagplejetaksten ved
156 pladser vil blive 3.255 kr. mod 2.930 kr. ved 174 pladser. Samtidig vil
vuggestuetaksten falde fra 3.100 kr. ved 174 pladser til 3.070 kr. ved 156 pladser.,
og børnehavetaksten vil falde fra 1.760 kr. til 1.745 kr. Ved valg af model 1 vil
dagplejetaksten således blive højere end vuggestuetaksten, afspejlende et højere
udgiftsniveau.
Model 2: Tilskud til sænkelse af dagplejetaksten, så den fremover bliver på niveau
med vuggestuetaksten
Alternativt kan det vælges at give et tilskud til at sænke dagplejetaksten, så den
fremover forbliver på niveau med vuggestuetaksten. Denne løsning kan umiddelbart
finansieres ved at reducere puljen til manglende forældrebetaling med 390.000 kr.
og sænke taksten for dagplejen til 24 pct. Modellen vil betyde en årlig justering af
takstprocentsatsen, således at det ved budgetændringer sikres, at dagplejetaksten
vedvarer at være på niveau med vuggestuetaksten. Justering af takstprocentsatsen
vil medføre behov for justering af indtægtsbudgettet.
Gældende for begge af de ovenstående modelberegninger er, at det forudsættes, at
det besluttes at nednormere til 174 antal pladser. Gennemføres der andre ændringer
i forbindelse med anslået regnskab eller budgetforhandlingerne, vil det kræve en
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genberegning af taksterne og en genberegning af en eventuel reduktion af puljen til
manglende forældrebetaling.
For at sikre en løbende styring af dagplejens kapacitet og budget vil Børne- og
Fritidsforvaltningen fremover stramme op på budgetopfølgningen i dagplejen via
kvartalsvise budgetmøder. Indmeldelsestal for dagplejen samles hver måned og
indgår som en del af de månedlige oversigter, der tilgår Børne- og
Ungdomsudvalget om kapacitetsudnyttelsen på dagtilbudsområdet.
Anbringelsesanalysen:
Anbringelsesanalysen er udarbejdet med afsæt i Ernst & Youngs
anbringelsesanalyse fra 2009, hvor det blev konkluderet, at der var en lang række
mangler i sagsbehandlingen og i styringen af området og kom på baggrund heraf
med en lang række anbefalinger. Anbefalingerne fra Ernest & Young er med til at
danne udgangspunkt for den 13 punkts handleplan ”Strategi for reorganisering og
udvikling af afdelingen for Børn og Familier”, som Børne- og Fritidsforvaltningen
fremlagde for Børne- og Ungdomsudvalget i februar 2010, og som er blevet
statusafrapporteret en gang i kvartalet siden da. Handleplanen er senest
afrapporteret i marts 2011 og vil blive forelagt for Børne- og Ungdomsudvalget
igen i september 2011. En lang række af initiativerne er implementeret, men det
vurderes, at der fortsat er brug for et særligt fokus på især sammenhæng mellem
faglighed og økonomi samt fokus på overholdelse af lovgivningen.
Anbringelsesmønster
Anbringelsesmønstret i LTK har været, at kommunen generelt anbringer børn sent i
barndommen. Hele 76 procent af de børn der anbringes er 12 år eller ældre. Aktuelt
er der 12 færre anbragte på den samme dato i år (2011) i forhold til sidste år (2010),
hvilket giver et fald i anbringelserne på ca. 13 procent, med det forbehold, at
antallet af anbringelser kan variere hen over året. Af kvalitetsmålene fra 2010
fremgår det, at 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. Dette kvalitetsmål synes således allerede nået - dog med
de forbehold, der nu er i forhold til anbringelser og mulighederne for styring heraf.
En af forklaringerne er etableringen af et fælles forebyggelsescenter, som fortsat er
under styrkelse og udvikling.
I anbringelsesanalysen præsenteres den nye anbringelsespraksis, som fremadrettet
skal medvirke til at anbringe flere i netværket, i plejefamilier og på eget værelse og færre på døgninstitution og på opholdssteder. Denne praksis skal medvirke til at
udgifterne holdes nede på anbringelsesområdet.
Opbremsning af forbruget
I analysen er de opdaterede tabeller fra Ernst & Youngs anbringelsesanalyse fra
2009 afgrænset til funktion 5.20 til 5.24., som omfatter plejefamilier, opholdssteder,
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døgninstitutioner, sikrede døgninstitutioner samt en lang række forbyggende
foranstaltninger. Tabellerne viser en kraftig stigning i forbruget på 14 mio. kr.
svarende til 21 pct. fra 2008 til 2009. Især opholdssteder og døgninstitutioner tegner
sig for stigningen i nettodriftsudgifterne.
Tabellerne viser også, at der fra 2009 til 2010 sker en opbremsning i udviklingen i
forbruget, idet nettodriftsudgifterne i 2010 på funktion 5.20 til 5.24 samlet ligger
0,5 mio. kr. under nettodriftsudgifterne for 2009. Opbremsningen tilskrives
centraliseringen af visitationen og screening og revurdering af samtlige sager. Det
1. anslåede regnskab for 2011 peger foreløbig på, at denne opbremsning holdes i
2011.
Lyngby-Taarbæk har det laveste forbrug på anbringelser
På trods af den markante stigning i forbruget i 2009 viser en sammenligning af
kommunens udgiftsniveau med 5 andre kommuner, som ligner Lyngby-Taarbæk
kommune på en række rammebetingelser, et forbrug som opgjort pr. 0-22-årig i
kommunen ligger absolut lavest i forhold til sammenligningskommunerne.
Forbruget udgør 6.570 kr. pr. 0-22-årig, og heraf kan 3.821 kr. henføres til
anbringende foranstaltninger og 1.931 kr. til forebyggende foranstaltninger.
Sammenholdt med tal for regionen og for landet som helhed ligger udgiftsniveauet
pr. 0-22 årig i Lyngby-Taarbæk betydeligt lavere. Nettodriftsudgiften til anbringelse
udgør således kun ca. 60 pct. af gennemsnittet for hhv. regionen og landet som
helhed.
Mindre styrbare parametre
Der er dog fortsat en række mindre styrbare forhold inden for det specialiserede
børneområde, som kan gøre oprettelsen af en budgetlagt bufferpulje til en attraktiv
løsning. Her kan blandt andet nævnes de omtalte nomadefamilier, hvor kommunen
pludseligt uden varsling kan blive nødt til at anbringe flere børn – en omkostning,
der kan beløbe sig til flere mio. kr. Udover denne type uventede udgifter
forekommer hændelser med personfarlig kriminalitet udført af unge - måske med
psykiatriske diagnoser. De vil med øjeblikkelig virkning blive indsat på en sikret
afdeling og skal efterfølgende have en plads på et opholdssted. Sådanne sager vil
kunne koste op til 3,5 mio. kr. pr. ung pr. år. Endelig kan der altid flytte forældre
med handicappede børn til kommunen, som behøver en lang række
hjælpeforanstaltninger og bevillinger, eller som har børn, der skal anbringes. Børn
med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse vil ofte blive anbragt på
døgninstitution eller på opholdssted og udgør derfor også som en særlig
omkostningstung anbringelse på en årlig udgift på 1-2 mio. kr. Især en stigning af
unge med skizotypiske diagnoser tegner sig i øjeblikket for nogle af de dyreste
anbringelser.
Konklusion
Samlet set lægger analysen således op til at fortsætte den nye anbringelsespraksis og
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fortsætte udviklingen af et stærkt forebyggelsescenter, som kan gribe tidligt ind for
at hindre anbringelser – om muligt. Børne- og Fritidsforvaltningen vil snarest
komme med et bud på, hvordan fagligheden for alvor kan blive løftet i afdelingen,
således at loven i endnu større grad overholdes og det tidlige, helhedsorienterede og
forbyggende arbejde med børn og familier kan udvikles til gavn for børnene og
deres familier og i forhold til at sikre en styring af økonomien ikke bare næste år men også om fem til ti år.

Økonomiske konsekvenser
Som det fremgår af budgetanalyserne, er der flg. økonomiske konsekvenser:
Dagplejeområdet:
Forslagene indebærer i alt 5,7 % besparelse på dagplejens budget (2011-tal) fra
2012. På grund af vakante stillinger er det muligt at hente den fulde besparelse fra
årsskiftet 1. januar 2012.
Nedenstående skema indeholder de økonomiske konsekvenser af ovenstående:
Kr.
Udgifter
Indtægter
I alt

2012
-1.243.0
00
197.000
-1.04
6.000

2013
-1.243.0
00
197.000
-1.04
6.000

2014
-1.243.0
00
197.000
-1.04
6.000

2015
-1.243.0
00
197.000
-1.04
6.000

2011 pris- og lønniveau
Anbringelsesområdet:
Ingen umiddelbare økonomiske konsekvenser ud over de konsekvenser, der allerede
er indlagt i budgettet for 2011 og overslagsår.
Beslutningskompetence
Fagudvalget godkender budgetnotaterne og oversender dem til Økonomiudvalget,
hvorfra de indgår i det videre budgetarbejde.
Indstilling
Forvaltningen foreslår, at
1. Børne- og Ungdomsudvalget godkender analyserne af henholdsvis dagpleje- og
anbringelsesområdet og oversender dem til Økonomiudvalget med henblik på, at
de økonomiske konsekvenser indarbejdes i det administrative budgetforslag.
2. Børne- og Ungdomsudvalget anbefaler over for Økonomiudvalget, at de i
forbindelse med behandlingen af analysen af dagplejeområdet, vælger model 1:
Fuld tilpasning af taksten til det reelle serviceniveau, hvor der ændres
beregningsgrundlag med den konsekvens, at dagplejetaksten vil overstige
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vuggestuetaksten, afspejlende et højere serviceniveau.
Bilag
• Dagplejeanalysen
• Anbringelsesanalysen
Børne- og Ungdomsudvalget den 18. august 2011:
Oversendes til forhandlingerne i forbindelse med Budget 2012-15.
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2
Obligatorisk dagtilbud til tosprogede børn omkring 3 år og standsning af
børneydelser
.

Sagsfremstilling
For at styrke indsatsen for børn og unge, som beskrevet i Ghettoen tilbage til
samfundet - Et opgør med parallelsamfundet i Danmark , oktober 2010, vedtog
Folketinget i marts 2011 forslag til ”Lov om ændring af dagtilbudsloven, lov om en
børne- og ungeydelse og lov om friskoler og private grundskoler m.v. (Obligatorisk
dagtilbud til tosprogede børn omkring 3 år og standsning af børneydelsen ved
forældres manglende overholdelse af sprogvurderings- og sprogstimuleringspligten
m.v.).
Ændring af dagtilbudsloven
Kommunalbestyrelsen har i dag ansvaret for at give et gratis
sprogstimuleringstilbud på 15 timer om ugen til tosprogede børn, der ikke er i
dagtilbud, og som på baggrund af en sprogvurdering vurderes at have behov for
sprogunderstøttende aktiviteter.
Ændringen af loven betyder, at når mindst én af forældrene ikke er i beskæftigelse
og samtidig modtager sociale ydelser, skal kommunen give et gratis
sprogstimuleringstilbud i form af en plads på 30 timer om. Tilbuddet placeres i et
dagtilbud.og gælder tosprogede børn, der ikke allerede er i dagtilbud, og som på
baggrund af en sprogvurdering vurderes at have behov for sprogunderstøttende
aktiviteter.
Sprogstimuleringstilbuddet skal opretholdes, indtil formålet er opfyldt eller kriteriet
om, at den ene eller begge forældre ikke er i beskæftigelse, ikke længere er opfyldt.
Forældre til børn, der har en plads i et dagtilbud 30 timer om ugen, har pligt til at
oplyse kommunen om ændringer i deres beskæftigelsesstatus, der har betydning for,
om barnet fortsat skal modtage et sprogstimuleringstilbud i form af et dagtilbud 30
timer om ugen.
Kommunen skal have de nødvendige antal pladser i et dagtilbud 30 timer om ugen
til tosprogede børn, der skal modtage en sådan plads, jf. dagtilbudslovens § 4, stk.1.
Optagelse i et sprogstimuleringstilbud i form af et dagtilbud 30 timer om ugen skal
ske efter dagtilbudslovens regler om pasningsgaranti og kommunens retningslinjer
for optagelse i dagtilbud. Barnet skal modtage en plads i dagtilbud senest 3 måneder
efter, at betingelsen er opfyldt.
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Forældre til et barn, der skal modtage et sprogstimuleringstilbud kan vælge at selv
varetage sprogstimuleringen af barnet i stedet for at modtage et kommunalt tilbud.
Det er en forudsætning, at den sprogstimulering, som forældrene selv varetager, står
mål med, hvad der almindeligvis kræves af det sprogstimuleringstilbud, som
kommunen tilbyder.
Forældre skal, hvis de vælger selv at varetage sprogstimuleringen, meddele
kommunen dette forud for påbegyndelse af sprogstimuleringen. Kommunen skal
føre tilsyn med indholdet og kvaliteten af den sprogstimulering, som forældre til et
barn med behov for sprogstimulering selv varetager.
Kommunen skal standse børneydelsen til forældre, som ikke opfylder deres pligt til
at lade deres barn deltage i en sprogvurdering og en eventuel sprogstimulering,
medmindre forældrene selv forestår sprogstimuleringen. Kommunens afgørelse om
at standse børneydelsen er omfattet af de almindelige forvaltningsretlige regler om
krav til afgørelser.
Lov om obligatorisk dagtilbud til tosprogede børn omkring 3 år mv. træder i kraft
den 1. juli 2011.
Lovens bestemmelser om standsning af børneydelse træder dog først i kraft den 1.
januar 2012.
Model for implementering i Lyngby-Taarbæk Kommune
Børne- og Fritidsforvaltningen vil løbende registrere tosprogede børn, som ikke går
i dagtilbud, og hvor mindst én af forældrene ikke er i beskæftigelse. På baggrund af
udskrifter fra samkøring af diverse registre anslås det, at der i Lyngby-Taarbæk
Kommune er to tosprogede børn årligt, som falder inden for kriterierne for et 30
timers tilbud. Forvaltningen vil fremover fire gange årligt registrere børn, der falder
inden for målgruppen af 30 timers tilbuddet.
Eventuelle børn vil blive sprogvurderet og deres sprogstimuleringsbehov blive
beskrevet og en evt. henvisning til en 30 timers plads i dagtilbud vil blive iværksat.
Det vurderes, at der gennemsnitligt vil være behov for 10 timers sprogstimulering
pr. barn.
Sprogstimulering bliver tilrettelagt med udgangspunkt i det enkelte barnets behov
for sprogstimulerende aktiviteter. Kommunens tosprogskonsulent vil være ansvarlig
for opgaven.
Når forældrenes beskæftigelsesstatus ikke længere påhviler dem at lade deres barn
deltage i et 30 timers tilbud, forventes det, at forældrene vil vælge at lade barnet
fortsætte i en fuldtidsplads i det dagtilbud, hvor 30 timers tilbuddet er placeret.
Kommunen skal standse børneydelsen til forældre, som ikke opfylder deres pligt til
at lade deres barn deltage i en sprogvurdering og en eventuel stimulering,
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medmindre forældrene selv forestår sprogstimuleringen. Standsningen af
børneydelsen omfatter alle forældre med børn i og uden for dagtilbud. Kommunen
skal standes børneydelsen fra det kvartal, som følger efter det kvartal, hvor
kommunen har truffet en afgørelse om at standse børneydelsen. En afgørelse om at
standse børneydelsen er gældende for ét kvartal ad gangen.
Kommunen skal forud for, at barnet skal modtage en sprogvurdering og eventuel
sprogstimulering, oplyse forældre om, at manglende overholdelse af deres pligt kan
føre til at kommunalbestyrelsen standser børneydelsen.
Kommunens afgørelse om at standse børneydelsen er omfattet af de almindelige
forvaltningsretlige regler, hvilket blandt andet indebærer at en begrundelse for en
afgørelse skal indeholde en henvisning til de retsregler, i henhold til hvilken
afgørelsen er truffet. Begrundelsen skal endvidere om fornødent indeholde en kort
redegørelse for de oplysninger vedrørende sagens faktiske omstændigheder, som er
tillagt væsentlig betydning for afgørelsen.
Afgørelsen kan påklages til de sociale nævn efter de almindelige regler i
dagtilbudsloven.
Børne- og Fritidsforvaltningen vil udarbejde procedurebeskrivelse for standsning af
børneydelsen, herunder standardbrev til forældre om deres forpligtelser og
konsekvenser af at ikke lade deres barn deltage i sprogvurdering og eventuel
stimulering.

Økonomiske konsekvenser
Forslaget vil indebære en årlig anslået udgift på i alt 290.000 kr. for to børn i 30
timers dagtilbud. Denne udgift dækker 2 x 30.000 kr., det vil sige 60.000 kr. for et
30 timers tilbud om året, samt løn til sprogstimulering, på baggrund af en individuel
vurdering på 115.000 kr. for gennemsnitligt beregnet 10 timers sprogstimulering
om ugen pr. barn, det vil sige 230.000 kr. for to børn.
Til orientering er der afsat midler til kompensation via bloktilskuddet, således, at
kommunerne under ét kompenseres med følgende vedrørende lov nr. 275 om
ændring af dagtilbudsloven mm (obligatorisk dagtilbud til tosprogede børn).
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Der er tale om en gradvis indfasning, således at ordningen først får fuld effekt i
2014. LTKs andel af blokstilskuddet er 0,91 pct. og vil som nævnt i aktstykket
udgøre følgende:
LTK’s andet
(0,91 pct.)
kr.

2011
62.790

2012
183.820

2013
298.480

2014
348.530

(2015)
348.530

Finansieringen tages op i forbindelse med behandling af lov- og
cirkulæreprogrammet via 2. anslået regnskab.
Beslutningskompetence
Børne- og Ungdomsudvalget.
Indstilling
Børne- og Fritidsforvaltningen foreslår,
at Børne- og Ungdomsudvalget tager model for implementering af lov om
obligatorisk dagtilbud til tosprogede børn omkring 3 år og standsning af
børneydelsen ved forældrenes manglende overholdelse af sprogvurderings- og
sprogstimuleringspligten i Lyngby-Taarbæk Kommune til efterretning.

Bilag:
 Orientering om ny bekendtgørelse om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn
og unge (dagtilbudsbekendtgørelsen).
 Bekendtgørelse om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge nr. 765
udgivet den 30 juni 2011.

Børne- og Ungdomsudvalget den 18. august 2011:
Taget til efterretning.
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3
Ansøgning om opnormering af Skovbo Skovbørnehave
.

Sagsfremstilling:
Bestyrelsen i Skovbo Skovbørnehave har i brev af 30. maj 2011 ansøgt om at få
børnehaven opnormeret fra 22 til 26 børnehavepladser pr. 1. august 2011.
Ansøgning er vedhæftet, samt 20 forældrebreve, hvori forældrene begrunder valget
Skovbo Skovbørnehave og årsagen til at de er glade for institutionen.
Skovbo Skovbørnehave er en puljeinstitution beliggende på Taarbæk Strandvej 607.
Skovbo Skovbørnehave har dagligt åbent fra 8.00 – 16.30 og har traditionelt haft en
lang venteliste. Der står pt. 9 børn på ventelisten til Skovbo Skovbørnehave frem til
31. december 2011..
Skovbo Skovbørnehave har til huse i en pavillon fra 1994, som er godkendt til
formålet frem til 1. januar 2015. Bestyrelsen undersøger pt. mulighederne for at
bygge en ny institution i Taarbæk og overvejer i forbindelse hermed at privatisere
dagtilbuddet. Det nuværende hus kan rumme maksimalt 22 børn, men idet
børnehaven er i skoven hver eneste dag året rundt, vurderes husets areal at være
mindre betydende.
Overvejelser om en eventuel opnormering skal derfor ses i sammenhæng med
behovet for pladser i Taarbæk og den samlede dagtilbudsstruktur i Taarbæk.
Udvikling i Børnehavebørn i Taarbæk
Taarbæk oplevede i perioden op til 2009 et markant fald i pladser, hvorfor
kommune nedlagde 24 enheder i Taarbæk pr. 1. august 2009. Siden har Taarbæk
haft en nogenlunde konstant behovsudvikling. Daginstitutionerne i Taarbæk er de
eneste i kommunen, som er åbne for børn fra andre kommuner.
Grafen nedenfor viser antal indmeldte børnehavebørn i 2010 og 2011.
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Indmeldte 3-6 årige i 2010 og 2011 i Taarbæk
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Af grafen ses, at Taarbæk i dag er normeret svarende til behovet med henholdsvis
en gennemsnitlig belægning på 60 børnehavebørn i 2010 og en forventet
gennemsnitlig belægning i 2011 på 59 børn (under forudsætning af at der hverken
er tilflyttere eller fraflyttere i Taarbæk frem til 31. december 2011). Med indførelse
af rullende skolestart pr. 1. august 2011 forventes pladsbehovet i fremtiden at være
konstant uden de kendte årsudsving.
Ifølge børneprognosen for udviklingen i antallet af børnehavebørn i de kommende
år forventes et fald på 11 børn i perioden 2011 – 2015. Prognosen undervurderer
generelt behovet, idet den estimerer en overkapacitet i 2011 på 12
børnehavepladser, som ikke svarer til de faktisk indmeldte, der stort set udfylder
alle pladser i 2011.
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Der forventes stort set et konstant antal af vuggestuebørn i Taarbæk over de
kommende år.
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Børne- og Fritidsforvaltningen vurderer på baggrund af ovenstående ikke, at der er
basis for at opnormere Taarbæk distrikt i de kommende år. Skal Skovbo
opnormeres, må de øvrige dagtilbud i Taarbæk tilsvarende nednormeres.
Udover Skovbo Skovbørnehave består Taarbæk af ét andet dagtilbud, nemlig
Taarbæk Børnehus. Taarbæk Børnehus blev den 1. juni 2010 fusioneret af det
tidligere 84 og Taarbækdal og er i dag fordelt på to adresser: Afdeling skov og
afdeling strand. Der er tale om to relativt små huse, der tilsammen er normeret til 28
vuggestuebørn og 38 børnehavebørn.
Ledelsen og bestyrelsen har valgt at fastholde børnehusmodellen ved fortsat at have
en vuggestuegruppe og en børnehavegruppe på hver lokalitet. De to børnehavestuer
er på henholdsvis 20 og 18 børn. I Lyngby-Taarbæk Kommune defineres en normal
børnehavestue til at være 18-20 børn. Er børnehavestuer mindre end 18 børn er det
vanskeligere at opretholde et godt og alsidigt pædagogisk tilbud og en tilstrækkelig
personalenormering til at dække hele dagen.
Skovbo Skovbørnehave har i de seneste år haft en overbelægning, hvilket primært
skyldes ansøgning om overflytning fra det tidligere børnehus Taarbækdal, der i en
årrække har haft udfordringer. Det tidligere børnehus 84 har tilsvarende haft en
overbelægning, mens Taarbækdal har haft en underbelægning. I forbindelse med
fusionen i Taarbæk Børnehus er der arbejdet målrettet på en pædagogisk
genopretning, og antallet af klager over afdeling skov (tidligere Taarbækdal) er i
dag faldet markant.
Under henvisning til et forventet fald i børnetallet og af hensyn til at sikre et godt og
alsidigt pædagogisk tilbud og en tilstrækkelig personalenormering til at dække hele
dagen anbefales det ikke at nednormere Taarbæk Børnehus. Derfor indstiller
forvaltningen, at Skovbo Skovbørnehave ikke opnormeres med fire børnehavebørn
til 26 børnehavebørn.
Økonomiske Konsekvenser
Ingen
Beslutningskompetence
Børne- og Ungdomsudvalget
Indstilling:
Børne- og Fritidsforvaltningen indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget
• Afviser Skovbo Skovbørnehaves ansøgning om at opnormere Skovbo
Skovbørnehave med 4 børnehavebørn til i alt 26 børnehavebørn pr. 1. august 2011.
Bilag
-Ansøgning vedr. opnormering af børnetallet i Skovbo Skovbørnehave
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-20 forældrebreve, hvori forældrene begrunder valget af Skovbo Skovbørnehave og
årsagen til de er glade for den.

Børne- og Ungdomsudvalget den 18. august 2011:
Udvalget vedtog ikke at imødekomme ansøgningen på det foreliggende grundlag.
Forvaltningen indleder en dialog med institutionerne i området.
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4
Morgenåbning i SFO - august 2011
.

Tre skoler har i forbindelse med skoleåret 2011/2012. besluttet at reducere
morgenåbningstiden med en halv time i SFO. Dette har medført kritik fra en
række forældre, som har et morgenpasningsbehov, hvorfor sagen forelægges
Børne- og Ungdomsudvalget.
Kommunalbestyrelsen besluttede i forbindelse med budget 2009 -11 at regulere
belastningsgraden i SFO:
Budgetvedtagelse 2009-2011
Børneudvalget
SKOLER
Regulering i belastningsgraden i SFO, som
kan udmøntes ved f.eks. at ændre
åbningstiden og/eller holde
sommerferielukket

2009

-3.440

2010

2011

-3.440

-3.440 -3.440

Udmøntningen blev efterfølgende drøftet i Børneudvalget den 11. november
2008. Sag vedlagt som bilag.
Udmøntning af besparelsen:
Udmøntning af besparelsen i 2009 blev på de fleste skoler foretaget ved at
nednormer i eftermiddagstimerne. Kun Lindegårdsskolen skar i morgenåbningen
– fra at åbne klokken 6.00 gik de over til at åbne klokken 6.30.
De nye ændrede åbningstider fra 1. august 2011 skal dels ses i sammenhæng med
reduktionen i budget 2010 og i sammenhæng med efterfølgende reduktioner på
SFO budgettet 2010 og 2011.
I følge Styrelsesvedtægt for Skolevæsenet har Skolebestyrelsen, i samarbejde
med skoleledelsen, kompetence til at fastlægge åbningstiden i SFO.
Forvaltningen har kortlagt, hvorledes åbningstiderne har været og er planlagt til
at være i skoleåret 2011/2012. Herunder er det undersøgt, hvor mange børn der
kommer i SFO-ernes morgenåbning.
Forvaltningen har indtil sagen forelægges Børne- og Ungdomsudvalget dags dato
meddelt de tre skoler, at morgenåbningstiden i SFO ikke må ændres.

2012
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Indstilling
Sagen forelægges til drøftelse.

Børne- og Ungdomsudvalget den 18. august 2011:
Udvalget har drøftet sagen og sender den tilbage til skolebestyrelserne mhp. at
bestyrelserne genovervejer reduktionen i åbningstiden. Der meldes tilbage om
resultatet af overvejelserne senest 10. september 2011.
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5
Reetablering af idrætsfaciliteterne ved Fuglsanggårdsskolen
.

Sagsfremstilling
I forbindelse med etablering af Heldagsskolens overbygning ved
Fuglsanggårdsskolen 2009 blev en væsentlig del af Fuglsanggårdsskolen
idrætsfaciliteter berørt af anlægsprojektet.
Der blev derfor i anlægssagen disponeret 0,5 mio. kr. til reetablering af
sportspladsen.
Heldagsskolens overbygning blev taget i brug november 2009. Der har ikke været
aflagt endeligt regnskab endnu, da sagen afventede reetablering af
idrætsfaciliteterne. Der er på sagen på nuværende tidspunkt et mindreforbrug på 1,1
mio. kr.
Selve reetableringen har været sat i bero, idet Virum Gymnasium, hvis
idrætsområde støder op til Fuglsanggårdsskolens boldbaner, også har haft
omfattende ud- og ombygninger, som berørte deres idrætsanlæg. Virum
Gymnasiums udbygning blev afsluttet foråret 2011 og indeholdt blandt andet en stor
idrætshal.
I løbet af foråret 2011 har forvaltningen afholdt møder med Virum Gymnasium og
Fuglsanggårdsskolen med henblik på at vurdere behovet for reetablering og
finansieringsmulighederne.
Det har været parternes intention at etablere et samlet idrætsanlæg, som kunne
tilgodese behovene for dels gymnasiets elever inkl. eleverne på den specielle team
Danmark linie, Fuglssanggårdsskolens elever og SFO, Heldagsskolens elever,
Boldklubben 82, som har til huse på matriklen, samt området øvrige fritidsbrugere.
Det er parternes forslag,
at etablere en multibane med kunstgræs, placeret på gymnasiets matrikel (der hvor
deres tidligere basketboldbane var placeret), finansieret 100% af gymnasiet.
at genskabe en fælles 100 m løbebane inkl. længdespringgrav, placeret på begge
skolers matrikler, finansieret af 50 % fra hver af parterne.
at etablere en multibane med kunstbelægning, placeret på Fuglsanggårdsskolens
boldbane, vestlige ende, finansieret 100 % af det kommunale anlægsbudget.
Økonomiske konsekvenser
Den kommunale del af anlægsudgiften for ovenstående forslag udgør i alt ca. 1,17
mio. kr., idet der er tale om anlæg af multifunktionelle idrætsfaciliteter til bl.a.
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håndbold, basket, fodbold, hockey, højdespring, kuglekast, spydkast, løb og
længdespring til glæde for alle ovennævnte parter.
Der er på nuværende tidspunkt lavet en aftale mellem gymnasiet og fritidsområdet
vedr. brugen af gymnasiets nye idrætshal og det er planen er en lignende aftale
omkring brug og vedligehold af de udendørs faciliteter skal indgås mellem de to
skoler og fritidsområdets brugere.
Der henvises til økonomibilag på sagen.
Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen
Indstilling
Børne- og Fritidsforvaltningen foreslår, at
1. det godkendes, at det samlede mindreforbrug vedr. etablering af Heldagsskolens
overbygning i alt 1,125 mio. kr. anvendes til finansiering af reetablering af
Fuglsanggårdsskolens idrætsfaciliteter
2. der gives en anlægsbevilling på i alt 1,17 mio. kr., der finansieres af
rådighedsbeløb på i alt 1,125 mio. kr. vedrørende mindreforbrug ved etablering af
Heldagsskolens overbygning og 45.000 kr., der afholdes indenfor budgettets
rammer på Børne- og Ungdomsudvalgets område.

Børne- og Ungdomsudvalget den 18. august 2011:
Anbefales overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen som indstillet af
forvaltningen. Folkeoplysningsudvalget orienteres på kommende møde om sagen.
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6
Analyse af fremtidig organisering og placering af Ungdomsskolen
.

Sagsfremstilling
Søndag den 3. juli 2011 brændte ca. 1/3 af ungdomsskolens bygningsmasse. Stue og
1. sal på den midterste del af bygningen blev totalt udbrændt, og kælderen under
blev ødelagt primært som følge af slukningsarbejdet. Politiet efterforskede branden
og kunne efterfølgende oplyse, at branden skyldtes et lynnedslag i de elektriske
installationer.
Den nu nedbrændte del husede administration og lærerværelse for hele
ungdomsskolen, inklusive klasselokaler for 10. klassecenteret og faglokaler til
ungdomsskolens aftenundervisning samt et antal klasselokaler lejet af K-Nord.
Bygningen er brandforsikret, ligesom kommunen har forsikret løsøre og udgifter til
genhusning, og forsikringsselskabet har påbegyndt sin vurdering af skadernes
omfang.
Omkring genhusning og sikring af driften fra august 2011 er det besluttet, at 10.
klassecenteret forbliver i de tilbageværende lokaler, som ikke er berørt af branden,
herunder i de lokaler, som indtil branden var lejet af K-Nord. K-Nord flytter en hel
afdeling af dens undervisningsaktiviteter til KRAKs tidligere lokaler i Virum og
ungdomsskolens administration m.v. etableres midlertidigt i K-Nords pavillon på
boldbanen vest for Ungdomsskolen.,
Almen aftenungdomsskole kan stadig foregå på Ungdomsskolen, dog suppleret
således, at en del hold skal placeres på andre af kommunens skoler m.v.
Omkring det fremadrettede perspektiv foreslås igangsat et analysearbejde, som skal
beskrive Ungdomsskolens fremtidige lokale- og m2 behov, herunder eventuelle
alternative placerings- og samarbejdsmulighder med andre institutioner og
fritidsaktiviteter.
Økonomiske konsekvenser
Det foreslås, at analysearbejdet tager afsæt i en arbejdsgruppe, som bistås af ekstern
bistand. Udgiften til ekstern bistand anslåes til ca. 0,2 mio. kr.
Forvaltningen sikrer den nødvendige repræsentation af faglige kompetencer og
interesser i arbejdgruppen
Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen
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Indstilling
Børne- og Fritidsforvaltningen foreslår, at
1. udvalget bevilger 0,2 mio. kr. til finansiering af analysearbejde vedr.
Ungdomsskolens fremtidige lokale- og m2 behov
2. finansiering af de 0,2 mio. kr. afklares ved de kommende budgetforhandlinger.

Børne- og Ungdomsudvalget den 18. august 2011:
Anbefales overfor Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelsen som indstillet af
forvaltningen.
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7
Anmodning fra Det Radikale Venstre om optagelse af sag på dagsordenen om
oprettelse af Ungeråd i Lyngby-Taarbæk Kommune
.

Sagsfremstilling
Trine Nebel Schou har i e-mail af 26. juli 2011 anmodet om optagelse af følgende
sag på Børne- og Ungdomsudvalgets dagsorden om oprettelse af Ungeråd i
Lyngby-Taarbæk Kommune.
"Mens alle kommuner har etableret et ældreråd, så har kun omkring hver fjerde
kommune et ungdomsråd, hvor unge bliver taget med på råd. Og Lyngby-Taarbæk
Kommune er ikke en af dem.
Kun 36 af landets 98 kommuner har et Ungdomsråd. Radikale Venstre foreslår,
at Børne- og Ungdomsudvalget i naturlig forlængelse af skolernes nye fælles
elevråd, opretter et Ungdomsråd, der kan tages med på råd i politiske spørgsmål,
der vedrører målgruppen unge. Inspiration til Ungerådets indhold og opbygning kan
eventuelt indhentes hos Dansk Ungdoms Fællesråd, DUF."

Børne- og Ungdomsudvalget den 18. august 2011:
Udvalget besluttede, at der etableres et Ungdomsråd, som er proaktivt.
Forvaltningen indleder drøftelser med Dansk Ungdoms Fællesråd om organisering,
indhold mv., ligesom der indhentes erfaringer fra andre kommuner.
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8
Meddelelser august 2011
.

Meddelelser fra formanden og forvaltningen
1. Evaluering af udsat skolegang
Notat er udsendt til kommunalbestyrelsens medlemmer
2. Læseundersøgelse
Rapporten udsendes elektronisk til kommunalbestyrelsens medlemmer
3. Midtvejsevaluering af SAL-arbejdet i Lyngby-Taarbæk Kommune
Rapporten er en del af en større evaluering af SAL/LP-arbejdet i Lyngby-Taarbæk
Kommune.
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 kultur udvikling frem mod et mere relationelt perspektiv på
udfordringer i læringsmiljøet.
Skoleafdelingen bidrager med vejledning/sparring til teams på skolen. Dette opleves
af lærere og pædagoger som brugbart. Det giver mulighed for inddragelse af andre
fagligheder i arbejdet omkring elever i vanskeligheder.
Alle aktører ser SAL/LP arbejdet som bidrag til at udvikle inkluderende kulturer på
skolerne og i skoleafdelingen.
Rapporten er udsendt til udvalgets medlemmer
Fra sommeren 2011 udbredes SAL-metoden også til dagtilbudsområdet. Indsatsen
omfatter introduktion og kurser til alle medarbejdere i dagtilbuddene, uddannelse af
tovholdere på alle institutioner, samt netværks- og supervisionsaktiviteter. Indsatsen
forløber over to år.
4. Indmeldelsestal i dagtilbud juli 2011
Oversigt over indmeldelsestal og ventelistetal i juli 2011 er udsendt til udvalgets
medlemmer.
Faldet i juli måned skyldes augustindskrivningen. Som det fremgår af oversigten er
der en mindreindskrivning i juni måned totalt for hele kommunen på 14 enheder.
5. Lukkedage i dagtilbuddene i Lyngby-Taarbæk Kommune
I forbindelse med regeringen og Kommunernes Landsforenings aftale om
kommunernes økonomi for 2012 har parterne aftalt, at Kommunernes
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Landsforening sikrer, at alle kommuner har afskaffet løsrevne lukkedage.
Dagtilbuddenens lukkedage skal fremover oplyses på kommunens hjemmeside.
Forvaltningen har kortlagt dagtilbuddenes lukkedage og kan oplyse, at alle
daginstitutioner har meddelt, at de overholder aftalen om lukkedage.
Notat om Lukkedage i dagtilbuddene i Lyngby-Taarbæk Kommune af 7. juni 2011
er udsendt til kommunalbestyrelsens medlemmer.
6. Redegørelse for administrationen af det sociale område for regnskabsåret
2009
Kopi af Socialministeriets decisionsskrivelse af ... vedrørende Lyngby-Taarbæk
Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2009, Lyngby-Taarbæk
Kommunes svar af 27. juni 2011 på decisionsskrivelsen samt Socialministeriets svar
af 2. august 2011 på Lyngby-Taarbæk Kommunes redegørelse er udsendt til
kommunalbestyrelsens medlemmer.
7. Vidensbystrategi
Kopi af sag på Udviklings- og Strategiudvalgets møde den 16. august 2011 samt
endeligt udkast til Vidensbystrategi er udsendt til udvalgets medlemmer.
Beslutningskompetence
Børne- og Ungdomsudvalget
Indstilling
Børne- og Fritidsforvaltningen foreslår, at orienteringen tages til efterretning.

Børne- og Ungdomsudvalget den 18. august 2011:
Taget til efterretning.

