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1
Forslag til del-regnskab 2010, Børne- og Ungdomsudvalget
.

Indstilling
Børne- og fritidsforvaltningen foreslår, at
Børne- og Ungdomsudvalget overfor Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse
anbefaler, at Regnskab 2010 godkendes.
Sagsfremstilling
I henhold til proceduren for regnskabsaflæggelsen 2010 skal fagudvalgene behandle
regnskabet for drifts- og anlægsvirksomheden inden for deres udvalgsområder.
Økonomiudvalget blev på mødet den. 22. marts 2011 orienteret om regnskabsstatus
2010, og efterfølgende har Kommunalbestyrelsen godkendt overførslerne på mødet
29. marts 2011.
Hovedresultatet af regnskab 2010 fremgår af følgende oversigt.
Forskellen mellem Regnskab 2010 og bevilling fremgår af kolonne 4.
De godkendte overførsler fremgår af kolonne 5.
Den reelle afvigelse fremgår af kolonne 6.

Som det fremgår af ovenstående oversigt, var der i 2010 et samlet mindreforbrug på
driften på -12 mio. kr., hvoraf -10,7 mio. kr. bliver overført til 2011. Under
anlægsvirksomhed var der et samlet mindreforbrug på -3,9 mio. kr., hvoraf -3,5
mio. kr. overføres til 2011.
Driftsvirksomhed
De detaljerede bemærkninger fremgår af det trykte regnskab i sagen, dog skal der til
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afvigelsen på -12 mio. kr. gøres følgende bemærkninger:
Aktivitetsområdet SKOLER
Folkeskoler 2,6 mio. kr.
Fællesområdet har et mindreforbrug på -0,8 mio. kr., der hovedsageligt vedrører
mellemkommunal betaling for normal undervisning (-2,5 mio. kr.), lærere udlånt
mod refusion (0,8 mio. kr.) og vikardækning ved langtidssygdom (1,1 mio. kr.
Skolernes decentrale område har et merforbrug på 3,4 mio. kr. (løn 0,8 mio. kr. og
øvrige driftsudgifter 2,6 mio. kr.).
Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen -1,2 mio. kr.
Pædagogisk Center har et mindreforbrug på -1,0 mio. kr. primært som følge af
endnu ikke afholdte udgifter i forbindelse med flytning af fællessamling. Ulse
Lejrskole har et mindreforbrug på -0,3 mio. kr. grundet vigende tilslutning.
Befordring af elever -0,6 mio. kr.
Mindreforbruget skyldes primært indbetalinger fra kommuner vedrørende tidligere
regnskabsår samt nyindgået aftale med Taxa.
Specialskoler -2,4 mio. kr.
Fællesområdet har et mindreforbrug på -0,9 mio. kr. hvodesageligt vedrørende
køb/salg af pladser og befordring af elever bl.a som følge af nyindgået aftale med
Taxa.
Ungdomsskolevirksomhed -1,1 mio. kr.
Mindreforbruget skyldes primært elevernes opsparing til lejrskoler og opsparing til
følgearbejder efter diverse ombygninger/rokader i forbindelse med Handelsskolens
overtagelse af lokaler, brandmyndighedskrav og flytning af Pædagogisk centers
fællessamling.
Aktivitetsområdet BØRN
Dagtilbudsområdet -10,2 mio. kr.
Fælles Formål 3,1 mio. kr.
Merforbruget kan primært henføres til søskendetilskud 0,7 mio. kr., hvor der er
merforbrug på integrerede dagtilbud og mindreforbrug på dagpleje, vuggestuer og
børnehaver. Endvidere er der merforbrug vedrørende betalinger til/fra andre
kommuner bl. a. som følge af, at der bliver passet væsentlig flere børn i andre
kommuner.
Dagtilbuddene -12,2 mio. kr.
På dagplejen er der et mindreforbrug på -0,8 mio. kr. På vuggestuer, børnehaver og
integrerede institutioner er der et mindreforbrug på -11,4 mio. kr. (lønninger -7,7
mio. kr. og øvrige udgifter -2,0 mio. kr.). Af mindreforbruget vedrører -7,7 mio. kr.
overførsler fra foregående år. der er endvidere mindreforbrug på forældrebetaling
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og socialpædagogiske fripladser.
Udsatte børn- og unge 0,8 mio. kr.
I forbindelse med 3. anslået regnskab 2010 blev der foretaget en række
omplaceringer af budgetmidlerne under "Plejefamilier og opholdssteder",
"Forebyggende foranstaltninger" og "Døgninstitutioner". Omplaceringerne har
efterfølgende vist sig ikke at afspejle den regnskabsmæssige fordeling mellem
områderne. Der er derfor større afvigelser som netto dog kun giver et merforbrug på
0,2 mio. kr.Under "sikrede døgninstitutioner" er der et mindreforbrug på -0,8 mio,
kr. En del af mindreforbruget kan tilskrives manglende opkrævning fra nogle af
regionerne for 2. halvår 2010. Det resterende merforbrug kan bl. a. henføres til tabt
arbejdsfortjeneste.
Anlægsvirksomhed
De detajjerede bemærkninger fremgår af det trykte regnskab i sagen.
Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen
Børne- og Ungdomsudvalget, den 19. maj 2011:
Anbefales overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at Regnskab 2010
godkendtes.
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2
1. anslået regnskab 2011, Børne- og Ungdomsudvalget
.

Indstilling
Børne- og Fritidsforvaltningen foreslår, at
1. Børne- og Ungdomsudvalget overfor Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse
tager redegørelsen vedrørende 1. anslået regnskab 2011 til efterretning.
2. Udvalget drøfter det specialiserede socialområde med udgangspunkt i det
udarbejdede materiale bagerst i 1. anslået regnskab 2011.
Sagsfremstilling
Økonomiudvalget behandlede den 26. april 2011 forvaltningens redegørelse vedr. 1.
anslået regnskab 2011. Redegørelsen er udarbejdet i forlængelse af
budgetudfordringssagen fra februar 2011 og på baggrund af de tillægsbevillinger,
der blev givet på KMB-mødet den 28. marts 2011samt endelig med udgangspunkt i
forbruget pr. 31.3.2011.
Økonomiudvalget besluttede på mødet,
1. at tage redegørelsen til efterretning
2. at oversende redegørelsen til de enkelte fagudvalg med henblik på behandling
3. at forvaltningen skal udarbejde forslag til yderligere initiativer til nedbringelse af
serviceudgifterne i 2011.
Resultatet af fagudvalgets behandling oversendes til Økonomiudvalgsmødet den 24.
maj.

Som det fremgår af oversigten forventes der ingen afvigelser på
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aktivitetsområderne. Der skal dog bemærkes følgende:
Pladssituationen pr. 1. april 2011
På dagtilbudsområdet er der i forbindelse med budgetudfordringssagen bevilget 3,4
mio. kr. til midlertidige pladser samt godt 1 mio. kr. til genåbning af Trinbrættet pr.
1. september 2011. Ad de 3,4 mio. kr. er p.t. anvendt 0,4 mio. kr. til opnormering af
Emil Pibers Vej 4 og 0,7 mio. kr. til Forårsskovgruppeordninger. De resterende 2,3
mio. kr. vil blive brugt til ekstra pladser i 2011, men på grund af den korte
tidshorisont fra bevillingen er givet og tidlig SFO-start har det ikke været muligt at
oprette alle pladserne endnu. Det forventes, at den konkrete placering af pladser vil
være afklaret pr. 1. juli.
Specialiserede socialområde
Som en del af materialet til 1. anslået regnskab er vedlagt indberetningen til
Indenrigsministeriet samt de udarbejdede nøgletal vedr. det specialiserede
socialområde. Både indberetningen og nøgletallene indgår i den
ledelsesinformation, som fremadrettet skal understøtte de faglige og økonomiske
prioriteringer på området. Nøgletallene er udvalgt efter økonomisk relevans og
validitet i styringsmæssig sammenhæng. For en række foranstaltninger gælder det,
at det på nuværende grundlag ikke er muligt at opgøre enhedsomkostningerne. Det
gælder primært ydelser på det forebyggende område, hvor der i forbindelse med
visistationen typisk henvises til foranstaltninger, hvor omfanget af aktiviteten i
forhold til ugentligt eller månedligt timeforbrug først ligger fast efter
foranstaltningens ophør. Oplysningerne opsamles ikke systematisk i dag, hvorfor
det vil være nødvendigt at ændre styringsmodellen til også at opsamle tidsforbruget
i de enkelte foranstaltninger. Der er derfor ikke tale om en udtømmende opgørelse
for hele det specialiserede område, men i det omfang det løbende bliver muligt at
knytte flere foranstaltninger til oversigten, vil ledelsesinformationen blive udbygget.
Tallene i indberetningen til Indenrigsministeriet er identisk med de tal, der ligger til
grund for skønnet for 1. anslået regnskab 2011, men da Indenrigsministeriets krav
til indberetningen ikke indeholder alle de aktivitetsområder, som ligger under Børn
og Familier afviger oversigten fra LTK’s samlede aktivitetsopgørelse. For både
aktivitetsskønnet og nøgletallene gælder det, at de baserer sig på
dispositionsregnskabet, som udgør hjørnestenen i økonomistyringen af området.
Ifølge oversigten forventes rammen for 2011 på Børne- og Ungdomsudvalgets
område overholdt svarende til, at forvaltningen forventer at kunne indfri de
modgående initiativer på samlet 3 mio. kr., som i 2010 blev lagt ind i budgettet for
2011.
Oversigten behandles ligeledes i Social- og Sundhedsudvalget den 18. maj 2011.
Sagen er behandlet i Økonomiudvalget den 26. april 2011 som et bilag til 1. anslået
regnskab og behandles i Kommunalbestyrelsen den 2. maj 2011 ligeledes som et
bilag til 1. anslået regnskab.
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Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen

Børne- og Ungdomsudvalget, den 19. maj 2011:
Ad. 1. Anbefales overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at 1. anslået
regnskab 2011 tages til efterretning.
Ad 2. Drøftedes og taget til efterretning.
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3
Budget 2012 perspektivnotater Børn og Fritid
.

Børne- og Fritidsforvaltningen indstiller, at
Børne- og Ungdomsudvalget drøfter perspektiver og udfordringer på
aktivitetsområderne skoler, børn samt udsatte børn og unge i første udkast til
perspektivnotater. Reviderede udkast til perspektivnotater fremlægges på udvalgets
møde i juni 2011.
Sagsfremstilling
Økonomiudvalget godkendte på udvalgsmødet d. 22. februar 2011 en tidsplan for
den politiske budgetproces 2012-2015. Heri fremgår, at fagudvalgene i maj og juni
arbejder med perspektivnotaterne, der beskriver de faglige, styringsmæssige og
økonomiske udfordringer og perspektiver for de enkelte aktivitetsområder.
Perspektivnotaterne vil blive indarbejdet i Budgetforslaget 2012-15 som
budgetbemærkninger.
I denne udgave af perspektivnotaterne fremgår kun nøgletal for 2010 og 2011.
Nøgletal for 2012 og frem afventer, at budgettet bliver fremskrevet til 2012 priser.
Komplette nøgletalstabeller præsenteres på udvalgets møde i juni 2011.
I forbindelse med udarbejdelse af perspektivnotaterne 2011 blev der, som følge af
ny lovgivning, indført obligatoriske borgerrettede kvalitetsmål for alle
aktivitetsområderne. I perspektivnotaterne 2012, afsnit 7, gives en kort status over
de flerårige kvalitetsmål.
Perspektivnotaterne for aktivitetsområderne skoler, børn og udsatte børn og unge er
vedlagt som bilag.
Økonomiske konsekvenser
Beslutningskompetence
Børne- og Ungdomsudvalget
Børne- og Ungdomsudvalget, den 19. maj 2011:
Drøftedes. Revideret udkast til perspektivnotater fremlægges på udvalgets møde i
juni 2011.
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4
Forslag til fælles inklusionsstrategi for børne- og ungeområdet
.

Indstilling
Børne- og Fritidsforvaltningen foreslår,
1. At Børne- og Ungdomsudvalget drøfter udkast til en ny og fælles
inklusionsstrategi på børne- og ungeområdet
2. At udvalget beslutter, hvorvidt udkastet skal sendes i høring, sammen med de
udarbejdede handleplaner for henholdsvis dagtilbuds- og skoleområdet

Sagsfremstilling
Med afsæt i Børne- og Ungdomsudvalgets temamøde den 28. marts 2011 – samt i
drøftelser i specialtilbudsudvalget på skoleområdet og på dagtilbudsområdet - har
Børne- og Fritidsforvaltningen udarbejdet et udkast til en fælles inklusionsstrategi
på børne- og ungeområdet.
Inklusionsstrategien sætter en overordnet fælles ramme for og definition af, hvad
der på børne- og ungeområdet i Lyngby-Taarbæk Kommune forstås ved begrebet
inklusion, og hvordan der arbejdes med inklusion. Det er en afgørende forudsætning
for at skabe en øget inklusion, at der er enighed og opbakning til definitionen af
inklusion og en fælles forståelse af, hvad kommunen ønsker at opnå med denne
inklusion.
I Lyngby-Taarbæk Kommune defineres inklusion som:
·
Alle børn og unge skal ses og værdsættes som unikke personer og sikres ret
til faglig, personlig og social udvikling i et ligeværdigt, socialt fællesskab.
·
Barnet skal føle sig som aktør i sit eget liv og opleve at kunne bidrage til og
være værdifuld i fællesskabet.
·
Inklusion er en dynamisk og vedvarende proces. Alle tilbud på børne- og
ungeområdet skal skabe mulighed for tilstedeværelse, oplevelse af fællesskab, aktiv
deltagelse og et optimalt læringsmæssigt udbytte for alle børn. I denne proces skal
der tages særligt hensyn til de børn, som er i farezonen for eksklusion.
Målet med den nye definition er et ønske om at:
·
At flere børn oplever sig som en del af fællesskabet
·
At flere børn trives bedre
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·
At flere børn lærer mere både i uformelle og formelle sammenhænge
·
At de professionelle fortsat udvikler deres professionelle praksis i forhold til
de aktuelle børn og deres forudsætninger
·
At børn ikke reduceres til deres vanskelighed
·
At det bliver mulig at se det almindelige i det særlige
Det indebærer en ændring af praksis på hele børne- og Ungeområdet, således:
·
at dagtilbud og skoler i Lyngby-Taarbæk Kommune ikke fokuserer på en
given funktionsnedsættelse, men i stedet aktivt understøtte forandringer i kultur,
handling og
organisering, der er nødvendige for at kunne inkludere børn og
unge.
·
at konkret opbakning fra forvaltning og politikere er en nødvendig
forudsætning for at implementere inklusion i på hele børne- og ungeområdet.
·
at forældregruppen anerkender, at inklusion har betydning for udvikling af
sammenhængskraft i samfundet. Ved at øge inklusion gives alle børn mulighed for
at møde en større variation af børn også børn i andre vilkår end dem selv.
Ligeledes viser forskning, at inklusion og øget kompetence til at arbejde i et felt
med større
variation i børns kompetencer (fx i Finland), øger niveauet i alle
elevers færdigheder og kompetencer. Det vil sige, at de dygtigste bliver dygtigere,
profiterer fagligt af at forblive i gruppen i stedet for at udskilles
og de svageste
til et mere homogent tilbud.
Med afsæt i denne strategi og definitionen af inklusion er der udarbejdet
handleplaner for skole- og dagtilbudsområderne, der i tråd med strategiens
anbefalinger vil betyde: · Færre pladser og børn i specialsystemet
·
Flere børn, der tidligere ville være henvist til specialtilbud, forbliver i
almensystemet
·
At diagnoser ikke automatisk udløser et specialtilbud, men at barnet med
hensyntagen til reelle behov og udviklingspotentiale inkluderes i almensystemet
mest
muligt.
Der henvises til særskilte sager på andet sted på dagsordenen herfor.
Økonomiske konsekvenser
De umiddelbare konsekvenser af handleplanen på skoleområdet vil være, at ca. 100
pladser på specialområdet udfases og at de midler, der herved omfordeles/frigives,
foreslås tilført almenområdet til at støtte inklusionsarbejdet på de almindelige
skoler.
I budgetaftalen for budget 2011-2014 blev det besluttet at spare 4 mio. kr. på
specialområdet, hvoraf 2 mio. kr. skulle tilbageføres til almenområdet. Besparelsen
og omfordelingen indfases over tre år: 2012, 2013 og 2014.
Omlægningen på dagtilbudsområdet finansieres inden for den nuværende ramme
for specialindsatsen og i tråd med Budgetaftalen for 2011-14:
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I forbindelse med budgetaftalen for 2011-14 besluttede budgetforligspartierne at
reducere antallet af ressourcepladser, svarende til 400.000,- kr. netto i 2011 og
800.000,- kr. netto i 2012. Det betyder en bruttobesparelse på henholdsvis 533.333,kr. i 2011 og 1.066.667,- kr. fra 2012 og i de følgende år.
Samtidig blev det besluttet, at dagtilbuddene på normalområdet tilføres 400.000,brutto fra 2011 og i de følgende år.
På grund af den sene implementering af budgetreduktionen, kan det ikke nås i 2011
at realisere hele besparelsen. Det foreslås, at besparelsen enten a) findes et andet
sted inden for Børne- og Fritidsforvaltningen område eller b) overføres til 2012.

Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen
Børne- og Ungdomsudvalget, den 19. maj 2011:
Ad. 1. Drøftedes.
Ad. 2.
Et medlem, Morten Norman Jørgensen, F, stillede forslag om, at det overordnede
mål med inklusionsstrategien formuleres som følger: ”Flest mulige børn skal føle
sig inkluderede uanset om der er tale om special- eller almenskolesystemet” frem
for at være præciseret som en konkret procentsats.
Et flertal i udvalget stemte imod.
Herefter vedtog et enigt udvalg at sende strategien i høring. Materialet tilrettes med
de faldne bemærkninger.
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5
Fremtidig organisering af specialområdet på dagtilbud, herunder udmøntning
af budgetaftale 2011-14 om reduktion af ressourcepladser og flytning af
administration af de særlige tilbud (§ 32) til dagtilbudsområdet
.

Indstilling
Børne- og Fritidsforvaltningen foreslår, at Børne- og Ungdomsudvalget godkender
1. forslag til strategi for inklusion på 0-6 årsområdet i Lyngby-Taarbæk
Kommune og tilkendegiver, at der som grundlag for den fremtidige organisering
sker en
• Decentralisering af den enkeltintegrerede indsats til dagtilbuddene pr.
1. august 2011
• Nedlæggelse af ressourcegrupperne i Børnehusene Vandpytten og
Troldebo pr. 1. august 2011 – udmøntning af budgetaftalen for 2011 –
14.
• Samling af budget- og ledelsesansvar i dagtilbuddene og udarbejder en
tildelingsmodel i tråd med dagtilbuddenes øvrige
ressourcetildelingsmodel.
2. forslag til strategi for inklusion på 0-6 årsområdet i Lyngby-Taarbæk
Kommune som høringsgrundlag og sender det i høring i Småbørnsrådet,
Handicaprådet, forældrebestyrelserne på dagtilbudsområdet, samt i MED-udvalgene
på dagtilbudsområdet med henblik på endelig godkendelse i juni 2011.
Sagsfremstilling:
Lyngby-Taarbæk Kommune ønsker, at alle dagtilbud skal arbejde målrettet med
inklusion af børn med særlige behov. I forlængelse heraf bad Børne- og
Ungdomsudvalget i august 2010 Børne- og Fritidsforvaltningen om at udarbejde et
forslag til en konkret omlægning af specialområdet med udgangspunkt i PA
Consultings analyses decentrale model.
Børne- og Fritidsforvaltningen fremlagde i oktober 2010 et forslag til 4 overordnede
modeller for den fremtidige organisering af specialindsatsen på dagtilbudsområdet.
Børne- og Ungdomsudvalget udsatte sagen, idet et flertal af udvalget bad
forvaltningen om at udarbejde en model som tydeligt bygger på et fagligt grundlag
med udgangspunkt i en definering af begrebet inklusion.
I forlængelse heraf har forvaltningen med afsæt i Børne- og Ungdomsudvalgets
temadrøftelse den 28. marts 2011 udarbejdet et forslag til en egentlig tværgående

Åbent punkt Børne- og Ungdomsudvalget den 19-05-2011, s.16

inklusionspolitik (der henvises til særskilt sag herom andet sted på dagsordenen),
der klart definerer inklusion.
Budgetaftalen for 2011 – 2014 lægger ligeledes op til at intensivere arbejdet med
inklusion i dagtilbuddene, således at flere børn fremover rummes i de almindelige
dagtilbud. Det sker ved en delvis omfordeling af midler fra støtteområdet til
normalområdet. Der er i modelforslagene taget højde for budgetaftalens
konsekvenser. Se anden sag på dagsordenen for udmøntning af budgetaftalen.
Med udgangspunkt i ovenstående har forvaltningen udarbejdet en handleplan for
inklusion på dagtilbudsområdet, som også omfatter udmøntning af budgetaftalen for
2011-14.
Handleplan for inklusion på dagtilbudsområdet
Formålet med handleplanen for inklusion på dagtilbudsområdet er, at decentralisere
specialindsatsen, således at børn med særlige udfordringer i fremtiden i højere grad
inkluderes naturligt i dagtilbuddet, og dagtilbuddet har et klart ansvar for indsatsen
over for børn med særlige behov. Samtidig sikres de enkelte dagtilbud rammer for
og muligheder til at udnytte deres viden, kompetencer og erfaringer til at
tilrettelægge og gennemføre indsatsen i forhold til disse børn.
Målet er, at (stort set) alle børn kan være en del af det almindelige fællesskab og
udvikle sig der. Og at ressourcerne følgelig skal trækkes til institutionerne – frem
for at det er børnene der skal trækkes til ressourcerne. Det forudsætter, at
institutionerne anvender en pædagogik, som også kan imødekomme børn med
særlige behov. Derfor er en tilpasning af det pædagogiske arbejde i form af et større
fokus på børns relationer og intentioner en nødvendig forudsætning for omlægning
af indsatsen.
For at understøtte dagtilbuddenes arbejde med inklusion decentraliseres
specialpædagogerne til dagtilbuddene i tråd med Børne- og Ungdomsudvalgets
beslutning i august 2010. Det betyder, at specialopgaven udlægges til områder og
netværk, som i forlængelse heraf selv organiserer opgaven med at understøtte børn
med særlige behov og oparbejde inkluderende miljøer. Dvs. at specialpædagogernes
ressourcer (medarbejderne) fordeles efter de eksisterende forholdstal til områder og
netværk og dermed får dagtilbuddene yderligere ressourcer til at varetage opgaven
med at inkludere børnene i dagtilbuddene.
Udmøntning af budgetaftalen for 2011-14
Børn med særlige behov skal i videre omfang understøttes i eget miljø og dagtilbud.
Med budgetaftalen for 2011 – 2014 ønsker budgetforligspartierne at intensivere
arbejdet med rummelighed og inklusion i dagtilbuddene, således at flere børn
fremover rummes i de almindelige dagtilbud. Dette sker ved en delvis omfordeling
af midler fra støtteområdet til normalområdet. Budgetreduktionen indebærer således
at ressourcepladser nedlægges, samtidig med at der sker en øget indsats for
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inklusion i dagtilbuddene.
I forlængelse af budgetaftalen om nedlæggelse af en ressourcegruppe foreslås to
modeller:
• Nedlægge ressourcepladserne i Børnehusene Vandpytten og Troldebo pr. 1.
august 2011
• Nedlæggelse af ressourcegruppen i Børnehuset Åkanden pr. 1.august 2011
Idet behovet og presset (bl.a. via ventelisterne) er mindst for ressourcepladserne i
model C anbefaler forvaltningen at ressourcegrupperne i børnehusene Troldebo og i
Vandpytten nedlægges. Børnene i disse grupper er i forvejen integreret på stuerne –
og kan støttes via en intensiveret indsats her.
Større sammenhæng i indsatsen
For at styrke den lokale sammenhæng mellem ressourcegrupper og normalgrupper i
de huse, der huser ressourcegrupperne udlægges budget til og ledelse af
ressourcegrupperne til disse huse. Dermed bevares det velfunderede faglige miljø
og kompetencer, samtidig med at der skabes en større pædagogisk og
planlægningsmæssig sammenhæng mellem dagtilbuddet, der huser gruppen og de
øvrige børnegrupper – og dermed en bedre basis for en større inklusion på sigt.
Samtidig sigter handleplanen på at sikre en større sammenhæng i specialtilbud på
det specialiserede børneområde og specialtilbuddene på almenområdet. Derfor
flyttes forvaltningen af ophold i særlige dagtilbud § 32 flyttet fra det specialiserede
børneområde til dagtilbudsafdelingen. Overflyttelse af administration og budget vil
samtidig sikre bedre sammenhæng mellem visitationen til § 32 og bevilling.
Handleplanen lægger op til en mere målrettet kvalitetssikring og
kompetenceudvikling af dagtilbuddenes specialindsats via en klarere
ansvarsfordeling af det inkluderende arbejde, krav om større dokumentation og en
mere målrettet kompetenceudvikling.
Handleplanen lægger også op til en mere kontinuerlig visitation, der samler ansvaret
for visitation og budgetansvar. Samtidig lægges der op til at området i fremtiden går
væk fra de en specifik timetildeling i forbindelse med specialindsatsen og i stedet
lægges der op til en model med en højere grad af generel ressourcetildeling med
udgangspunkt i børnetallet – dermed tildeles ressourcer på samme måde som det
øvrige dagtilbudsområde, hvor pengene følger barnet.
Økonomiske konsekvenser
Omlægningen finansieres inden for den nuværende ramme for specialindsatsen og i
tråd med Budgetaftalen for 2011-14:
I forbindelse med budgetaftalen for 2011-14 besluttede budgetforligspartierne at
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reducere antallet af ressourcepladser, svarende til 400.000,- kr. netto i 2011 og
800.000,- kr. netto i 2012. Det betyder en bruttobesparelse på henholdsvis 533.333,kr. i 2011 og 1.066.667,- kr. fra 2012 og i de følgende år.
Samtidig blev det besluttet, at dagtilbuddene på normalområdet tilføres 400.000,brutto fra 2011 og i de følgende år.
På grund af den sene implementering af budgetreduktionen, kan det ikke nås i 2011
at realisere hele besparelsen. Det foreslås, at besparelsen enten a) findes et andet
sted inden for Børne- og Fritidsforvaltningen område eller b) overføres til 2012.
Beslutningskompetence:
Kommunalbestyrelsen
Børne- og Ungdomsudvalget, den 19. maj 2011:
Godkendtes at sende materialet i høring.
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6
Samarbejdsaftale mellem Lyngby-Taarbæk Kommune, Børnehuset
Lærkereden og Haldor Topsøe A/S
.

Indstilling:
Børne- og Fritidsforvaltningen indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget
-

godkender allonge til driftsoverenskomsten mellem Kommunalbestyrelsen i
Lyngby Taarbæk Kommune og bestyrelsen for Børnehuset Lærkereden,
beliggende på Nymøllevej 38. 2800 Lyngby.

Sagsfremstilling
Den selvejende institution Børnehuset Lærkereden har siden 1996 haft en aftale
med Haldor Topsøe A/S om at 12 af deres i alt 64 pladser er reserveret til ansatte i
Haldor Topsøe A/S. I forbindelse med den oprindelige aftale betalte Haldor Topsøe
2 mio. kr. til Børnehuset Lærkereden. Samtidig har Haldor Topsøe finansieret en
tilbygning til Lærkereden.
I det aftalen udløber den 30. juni 2011 rettede bestyrelsen i Lærkereden henvendelse
til Forvaltningen i sommeren 2010. Og forvaltningen, bestyrelsen og Haldor Topsøe
A/S har i samarbejde udarbejdet et nyt udkast til et tillæg – allonge – til
driftsoverenskomsten, der fornyer samarbejdsaftalen mellem Lyngby-Taarbæk
Kommune, Børnehuset Lærkereden og Haldor Topsøe A/S i 5 år frem.
Aftalen erstatter delvist § 1, samt § 1 stk.2 og § 2 i aftalen fra 31. januar 1996
indgået mellem Haldor Topsøe, Lyngby Taarbæk Kommune og Lærkeredens
bestyrelse, samt brev af den 19. september 2006 fra Lyngby Taarbæk Kommune, og
brev af den 15. september fra Haldor Topsøe. Aftalen indebærer at






Firmaet Haldor Topsøe A/S gives fortrinsret til 12 af børnehusets pladser til de
ansattes børn. Ansatte i Haldor Topsøe har generelt gjort brug af aftalen i løbet af
årene. I de seneste år har ca. halvdelen af de ansatte, der har haft børn i Lærkereden
også været bosiddende i Lyngby-Taarbæk Kommune.
Hvis ansættelsesforholdet i firmaet Haldor Topsøe A/S ophører, kan barnet beholde
pladsen, såfremt forældrene ønsker det. Aftalen betyder, at indskrevne børn kan
forblive i Lærkereden indtil skolestart. Aftalen ligger i tråd med lovgivningens
fritvalgsregler, som betyder at vuggestuebørn fra andre kommuner kan forblive i
vuggestuen til børnehavestart, og børnehavebørn kan blive til skolestart i
Lyngby-Taarbæk Kommunes dagtilbud.
Pladsanvisningen står for anvisningen af børnene. Børnene anvises efter samme
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procedure som andre børn. Pladserne er takstfinansieret.
Aftalen gælder fra 1. juli 2011 til 30. juni 2016, og genforhandles et år før udløb.
Kontraktperioden løber fem år frem. Alle tre parter har ønsket en kortere
kontraktperiode.
Haldor Topsøe finansierer aftalen med i alt 750.000 kr. over de næste 5 år.
Midlerne forventes anvendt til vedligeholdelse af Lærkereden og aktiviteter, der
støtter den pædagogiske linje i institutionen. Anvendelse af midlerne skal årligt
dokumenteres. Idet det er kommunen som mister pladserne som skal oprettes et
andet sted, men er Lærkereden som får midlerne for aftalen, er det aftalt med
formanden for bestyrelsen, at Lærkereden i de kommende 5 år selv finansierer
mindre vedligeholdelser og renoveringer.
Lærkereden forpligter sig til i begrænset omfang at muliggøre begrænset
markedsføring af Haldor Topsøe (på eksempelvis en opslagstavle i institutionen).
Desuden tillades at Haldor Topsøe på sin hjemmeside må henvise til aftalen, i
forbindelse med rekruttering af nye medarbejdere.
Til udvalgets orientering er Lundtofte distriktet, hvor Børnehuset Lærkereden er
placeret, blandt de mindst pressede distrikt i kommunen, hvad angår mangel på
pladser. Bortset fra i Taarbæk er ventelisterne pt. lukket for borgere fra andre
kommuner.

Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen
Børne- og Ungdomsudvalget, den 19. maj 2011:
Anbefales overfor Økonomiudvalget som foreslået af forvaltningen.
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7
Evaluering af aftalerne om overgange mellem tilbud på børne- og
ungeområdet
.

Indstilling
Børne- og Fritidsforvaltningen foreslår, at anbefalingerne i ”Notat om evaluering af
aftalerne om overgange mellem tilbud” godkendes og indgår som grundlaget for
overgangene fra august 2011, som forpligtende retningslinier.
Sagsfremstilling
Baggrund
Der har siden 2004 været arbejdet med at forbedre procedurerne i forbindelse med
overgangene mellem de forskellige tilbud på børne- og ungeområdet. De første
procedurer blev vedtaget i 2005 i form af et sæt anbefalinger. Herefter blev disse i
20xx revideret, således at de anbefalinger, der tidligere var vedtaget, blev erstattet
af mindstekrav. Det blev endvidere vedtaget at regelsættet skulle evalueres i 2009.
Der har været nedsat en arbejdsgruppen, som fik til opgave at foretage en egentlig
evaluering af, om de anbefalinger, der ligger for den enkelte overgang, er fulgt og
om der er forslag til forbedringer, præciseringer eller lignende.
Herudover skulle arbejdsgruppen fokusere på overgange og problemstillinger i
forbindelse med
1. børn med særlige behov og
2. tosprogede børn
3. problemstillinger, der kan ligge i overgange set i forhold til det nye projekt
Børn og Unge på Tværs, jf. kommissorium, som er vedlagt sagen,
Arbejdsgruppen har bestået af medarbejdere ved skoler og daginstitutioner.
Arbejdsgruppen har gennemført en spørgeskemaundersøgelse i samtlige
institutioner i kommunen vedrørende krav og anbefalinger til overgange.
På baggrund af denne har arbejdsgruppen udarbejdet anbefalinger på to områder.
Dels hvor der ikke er kommet nye regelsæt, dels på områder, hvor der er kommet
nye regler siden november 2008.
Hvor der ikke er kommet nye regelsæt er der foreslået,
- at der ændres i samtaleskemaerne, jf. disse og
- ændringer barnets lejlighed til at besøge skolen herunder SFO.
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Hvor der er kommet nye regler siden november 2008 er der foreslået
- tosprogede børn
- ændringer omkring § 4a og modtagelsesklasser
- krav i forbindelse med Børn og Unge på Tværs - - stafetlog m.v.
- ændrede terminer, skolebestyrelsesvalg, indskrivning og andet
- ændret procedure vedrørende udsættelses af skolestart
- børn med særlige behov og eventuelt tilkendt støtte
- tidlig start i SFO.
Arbejdsgruppen har endeligt sammenskrevet evalueringsskemaet, således at
statusevalueringen fremgår samlet for hver af de deltagende institutioner, jf. det i
sagen vedlagte.
Det er forvaltningens vurdering, at der skal være tale om forpligtende retningslinier
for dermed at sikre, at anbefalingerne om overgange mellem tilbud følges på alle
institutioner, skoler og klubber.
Økonomiske konsekvenser
Ingen
Beslutningskompetence
Børne- og Ungdomsudvalget
Børne- og Ungdomsudvalget, den 19. maj 2011:
Godkendtes foreløbig. Sagen forelægges udvalget igen i september 2011 i
forbindelse med evaluering af tidlig start i SFO.
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8
Handleplan for inklusion i skolevæsenet
.

Indstilling
Børne- og Fritidsforvaltningen indstiller, at
1. handleplanen for inklusion i skolevæsenet danner baggrund for indsatsen med
løbende at udvikle et inkluderede skolevæsen frem til 2015
2. udvalget godkender det overordnede mål om at nedbringe andelen af
ekskluderede børn til 3% i 2020
3. handleplanen for inklusion på skolevæsenets område udsendes til høring blandt
skolebestyrelserne og andre relevante høringsparter.
4. den i budget 2011-2014 vedtagne reduktion på specialområdet med 4 mio. kr.,
hvoraf de 2 mio. kr. tilføres almenområdet, udmøntes som foreslået i handleplan for
inklusion på skoleområdet.
Sagsfremstilling
Baggrund
Kommunalbestyrelsen vedtog i januar 2009 en strategi for specialtilbud på
skoleområdet. Denne rapport har siden da været udgangspunktet for udviklingen af
området. Nærværende handleplan for inklusion er således udarbejdet af
specialtilbudsudvalget, som består af en række repræsentanter for skoler,
specialskoler og forvaltning.
I handleplanen er indarbejdet det fastsatte mål for Kommuneaftalen mellem KL og
finansministeren på 3% i 2020 og budgetbesparelsen på 4 mio. kr., hvoraf de 2 mio.
kr. skulle tilbage til almenområdet, som blev vedtaget af kommunalbestyrelsen i
forbindelse med budget 2011 og overslagsårene.
Endelig skal handleplanen ses som en direkte konsekvens af vedtagelsen af en
fælles inklusionsstrategi på børneområdet.
Sagsindhold
Handleplanen indeholder to væsentlige bevægelser: dels fra rummelighed til
inklusion og dels fra specialtilbud til almentilbud. Rummelighed forstås som en
given elevs tilstedeværelse i et alment skoletilbud på skolens præmisser. I en
rummelig skole lægges der ikke vægt på elevens oplevelse af sin situation i
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fællesskabet.
Bevægelsen fra specialtilbud til almentilbud betyder, at en række af de børn, der
tidligere har modtaget et tilbud i et af vores specialtilbud, fremadrettet vil komme
på deres distriktsskole og her blive inkluderet i undervisning og skole.
Ved at øge inklusion gives alle børn mulighed for at møde en større variation af
børn også børn i andre vilkår end dem selv. Ligeledes viser forskning, at inklusion
og øget kompetence til at arbejde i et felt med større variation i børns kompetencer
betyder, at niveauet i alle elevers færdigheder og kompetencer øges. Det vil sige, at
de dygtige bliver dygtigere og de svageste profiterer fagligt af at forblive i gruppen i
stedet for at blive udskilt til et mere homogent tilbud.
Handleplanen har et delmål i 2015, hvor målet vil være at nedbringe udskillelsen til
4%. Det endelige mål i 2020 vil være en udskillelse på 3%. Dette betyder,
·

at langt flere elever inkluderes på almenskolerne med forskellige støttesystemer

·

at der etableres en ny og mere fleksibel specialtilbudsstruktur på færre skoler

·
at en ændring af mønstret med at placere elever udenfor kommunen, således at
langt flere holdes indenfor kommunens grænser og endelig
·
en fortsat og differentieret kompetenceudvikling af det samlede skolevæsen og
særlige specialist- og ledelsesgrupper.
I henhold til planen skal der etableres nye fælles initiativer og initiativer på den
enkelte skole med henblik på at kunne inkludere eleverne på almenskolerne.
På specialområdet vil eleverne blive samlet på Sorgenfriskolen og Heldagsskolen
samt Hummeltofteskolen. Målgrupperne for disse tre specialtilbud vil blive
præciseret. Tilbuddene skal gøres mere fleksible i forhold til at kunne inkludere
elever i så særlige vanskeligheder, at de i en periode eller igennem en større del af
deres skoleforløb profiterer af et specialiseret skoletilbud. Dette vurderes konkret i
visitationsudvalget i forhold til hver enkelt elev.
Samlet set medfører handleplanen, at antallet af børn/pladser på specialtilbuddene
nedsættes fra 319 til 218 i perioden 2011-2015.
Der skal satses på dels en fortsættelse af SAL-projektet for samtlige medarbejdere
og ikke mindst en mere differentieret indsats i forhold til nærmere definerede
målgrupper. Der skal også satses målrettet på etablering af egentlige
forældre/klassekurser, således at intentionen med inklusion og konsekvenserne
heraf udbredes med henblik en generel accept.
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Økonomiske konsekvenser
De umiddelbare konsekvenser af handleplanen vil være, at ca. 100 pladser på
specialområdet udfases og at de midler, der herved omfordeles/frigives, foreslås
tilført almenområdet til at støtte inklusionsarbejdet på de almindelige skoler.
I budgetaftalen for budget 2011-2014 blev det besluttet at spare 4 mio. kr. på
specialområdet, hvoraf 2 mio. kr. skulle tilbageføres til almenområdet. Besparelsen
og omfordelingen indfases over tre år: 2012, 2013 og 2014.
Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen
Børne- og Ungdomsudvalget, den 19. maj 2011:
Godkendtes at sende handleplanen i høring
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9
Godkendelse af anlægsregnskab for genhusning på Lindegårdsskolen
.

Indstilling
Børne- og Fritidsforvaltningen foreslår, at anlægsregnskab vedrørende genhusning i
forbindelse med stabilisering af Lindegårdsskolen godkendes.
Sagsfremstilling
Genhusning i forbindelse med stabilisering Lindegårdsskolen er nu afsluttet og det
endelige anlægsregnskab fremlægges til godkendelse.
Kommunalbestyrelsen har tidligere givet anlægsbevilling på i alt 2.800.000 kr. Det
samlede forbrug på anlægssagen udgør 2.336.000 kr., hvilket giver et
mindreforbrug på 464.000 kr. Der henvises i øvrigt til endeligt regnskab udarbejdet
af Teknisk Forvaltning.

Økonomiske konsekvenser
Ingen
Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen
Børne- og Ungdomsudvalget, den 19. maj 2011:
Anbefales overfor Økonomiudvalget som foreslået af forvaltningen, herunder at
mindreforbruget på 464.000 kr. tilføres kassen.
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10
Ungepakken, udmøntningen af ny lovgivning på 15 - 17 års området
.

Indstilling
Børne- og Fritidsforvaltningen foreslår, at Børne- og Ungdomsudvalget med
udgangspunkt i "Rapport vedrørende Ungepakkens udmøntning i Lyngby-Taarbæk
Kommune" godkender
1. arbejdsgruppens forslag til organisering af de nye tilbud for den beskrevne
målgruppe
2. arbejdsgruppens økonomiforslag for 2011 og 2012
3. at den foreslåede styregruppe for Ungepakken, primo 2012 får til opgave at sikre
økonomien fra 2013 indenfor det samlede budget på området, alternativt at beskrive
behovet for eventuelt justering af budgettet, således at det kan indgå i
budgetlægningen for 2013-2016

Sagsfremstilling
I efteråret 2009 blev en række nye love, samlet kaldet Ungepakken, besluttet i
Folketinget. Baggrunden for ny lovgivning på 15 - 17 års området var aftalen om
"Flere Unge i Uddannelse og Job" og aftale om ungeydelse for de 15 - 17 årige.
Overordnet betyder Ungepakken, at kommunerne på en række områder skal skærpe
deres indsats overfor unge, så de har optimale muligheder for at kunne gennemføre
en ungdomsuddannelse og / eller komme i varig beskæftigelse.
Kommunen skal udarbejde en uddannelsesplan for alle unge og herunder sikrer sig,
at den unge er uddannelsesparat og om nødvendigt iværksætte særlige
undervisningsforløb og mentorordning for at opnå denne parathed.
Loven tilsiger, at alle 15 - 17 årige har pligt til at være i uddannelse, beskæftigelse
eller anden aktivitet og kommunen pålægges at kontrollere, at den unge overholder
denne pligt. Hvis pligten ikke overholdes kan der blive tale om at inddrage
ungeydelsen.
I Lyngby-Taarbæk Kommune førte ovennævnte lovændringer til, at der i 2010 blev
nedsat en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra UU-Nord, LTU,
Jobservice, Borgerservice, Børn og familie og skoleafdelingen. Der blev udarbejdet
et kommissorium for arbejdsgruppen. Kommissoriet er vedlagt sagen.
Arbejdsgruppens endelige "Rapport vedrørende Ungepakkens udmøntning i
Lyngby-Taarbæk Kommune" fremlægges hermed for udvalget.
Arbejdsgruppen skitserer i rapporten omfanget og indholdet af Ungepakken,
herunder de væsentligste problemstillinger i udmøntningen.
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Målgruppen for den særlige indsats i forhold til "uddannelsesparathed" bliver
fastlagt, idet arbejdsgruppen peger på, at især to grupper unge kan profitere af
tiltagene i Ungepakken - "Den blinde passager", unge som undgår voksenkontakt og
krav og "Daglejeren", unge som er "ikke boglig stærke" og skoletrætte. Desuden er
der i rapprten beskrevet yderligere 5 lokalt kendte katagorier af unge, som også vil
kunne afhjælpes ved de nye tiltag.
Forslag til udmøntning af Ungepakken i Lyngby-Taarbæk Kommune indeholder
derfor flere forskellige aspekter.
- en udvidet mentorordning & vejledning for målgruppen v/ UU-Nord
- en stærkere satsning på muligheden for og fastholdelse i virksomhedspraktikforløb
v/ Jobcenter
- særlige undervisningsforløb i skolefag / valghold i 10. klasse / Ungdomsskole regi
- tilkøb af individuelle afprøvningsforløb / eventuelt flere EGU pladser.
Arbejdsgruppen foreslår, at der nedsættes en permanent Ungepakke-arbejdsgruppe
med deltagere fra de berørte områder, så der løbene sikres et samarbejde omkring
tiltagene for den enkelte Unge.
Arbejdsgruppen foreslår tillige, at en styreguppe nedsættes for at sikre en
koordinering af den overordnede indsats indenfor Ungepakkens område.
Økonomiske konsekvenser
Til budgetår 2010 - 2014 blev der via DUT midler gives følgende beløb til
finansiering af ny lovgivning i forbindelse med Ungepakken:
2010 - i alt 496.000 kr. Beløbet indgik som mindreudgift i forbindelse med 3.
anslået regnskab 2010.
2011 - i alt 834.000 kr. svarende til arbejdsgruppens forslag til Ungepakkens
udmøntning, idet økonomien dækker tilbud fordelt mellem UU-Nord, Jobcenter,
LTU og individuelle undervisningsforløb. Det vurderes, at der i 2011 vil blive tale
om udgift svarende til et år, selvom der er gået 4 måneder, idet mange af disse tiltag
pågår fra slut 9. / 10. klasse og hen på efteråret.
2012 - ialt 1.349.000 kr. Arbejdsgruppen foreslår, at tilbuddet fra 2011 videreføres i
2012 indenfor samme økonomiske ramme. De resterende midler 515.000 kr. indgår
som mindreudgift ved budgetlægning 2012 - 2015.
Fra 2013 er de nye tilbud ikke finansieret via DUT midler, hvorfor der skal findes
ny løsning for forsat finansiering og eventuelt reorganisering på dette område fra
2013.
Beslutningskompetence
Økonomiudvalget
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Børne- og Ungdomsudvalget, den 19. maj 2011:
Anbefales overfor Økonomiudvalget som foreslået af forvaltningen.
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11
Venstre ønsker sag på dagsordenen: Antallet af vikartimer i Lyngby-Taarbæk
Kommunes folkeskoler
.

Christina Stenberg-Lillie (V) har i mail af 29. april 2011 anmodet om, at følgende
sag optages på dagsordenen:
"Vi har mødt forældre og skoleelever, der synes der er mange vikartimer. Timer,
hvor børnene ikke altid får en lærer som underviser, men en voksen de ikke altid
kender og med begrænset udbytte af timen. Forældre, der må minde en ung vikar
om at tælle børnene, inden han tager dem med på tur. Og så en generel usikkerhed
hos forældre omkring det reelle omfang af vikarer.
Senest har formanden for det fælles elevråd i Lyngby-Taarbæk Kommune udmeldt,
at vikartimer også er en af elevernes mærkesager - Se artikel i Det Grønne
Område (12/4-11 uge 15)
Vi ønsker at få afdækket omfanget af vikarer, årsager og hvad vi kan gøre for at
minimere antallet af vikartimer igennem et barns skolegang. Er der meget
sygdomsfravær, hvad kan vi så gøre for at minimere det? Kan planlægningen
gøres anderledes, så der bliver færre fraværstimer for de faste lærere? Og hvordan
griber man begrebet "skemalagte vikartimer" an ude på skolerne? "

Børne- og Ungdomsudvalget, den 19. maj 2011:
Udvalget var enige om at have særligt fokus på vikartimer og aflyste timer i
skolerne i forbindelse med den årlige UNI-C-undersøgelse og Kvalitetsrapporten på
skoleområdet.
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12
Meddelelser maj 2011 - Børne- og Ungdomsudvalget
.

Indstilling

Sagsfremstilling
Meddelelser fra formanden og forvaltningen
1. Orientering om aftale om lærernes arbejdstid 2011-2013 samt udmøntning
budget 2011 på skoleområdet.
Bilag: Kopi af sag nr. 10 på Økonomiudvalgets møde den 26. april 2011 er udsendt
til udvalgets medlemmer
.
2. Indmeldelsestal og ventelister i dagtilbud i april 2011
Til udvalgets orientering forelægges oversigter over dels indmeldelsestal og
ventelister i dagtilbud i april 2011, dels udviklingen i indmeldte i dagtilbud i 2010
og 2011 (til og med april måned) og ventelisten frem til 31. juni 2011. Faldet i
antallet af børn på ventelisten i foråret 2011 skyldes, at sommervisiteringen er i fuld
gang og at mange
børn følgeligt er anvist plads fra enten 1. maj 2011 (distrikter med tidlig SFO-start)
eller 1. august 2011
Bilag: Indmeldelsestal i dagtilbud i marts 2011, samt venteliste (april) og
Udviklingen i indmeldte i dagtilbud i 2010 og 2011 (til og med marts måned) er
udsendt til udvalgets medlemmer.
3. Orientering om fælles pasning
Børne- og Ungdomsudvalget bad på mødet den 14. april om at få en orientering om
udmøntningen af den fælles pasning på dagtilbudsområdet. Forvaltningen har derfor
udarbejdet et kortfattet notat herom, som er udsendt til udvalgets medlemmer..
Umiddelbart efter ugerne med fælles pasning, spørges de forældre, som har benyttet
ordningen, ledere og medarbejder om deres erfaringer med fælles pasning 2011. På
baggrund af de samlede erfaringer udarbejder forvaltningen en evaluering, som
forelægges Børne- og Ungdomsudvalget i september 2011.
4. Konvertering af børnehavepladser til vuggestuepladser i Børnehuset
Grønnevej
Idet der er et meget stort pres på vuggestuepladser i Virum har forvaltningen pr. 1.
maj 2011 konverteret en børnehavestue med 12 børnehavebørn til en vuggestuestue
med 6 børn. Herefter er normeringen i Børnehuset Grønnevej 25 børnehavebørn og
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18 vuggestuebørn. Konverteringen sker inden for Børnehusets Grønnevejs
økonomiske ramme.
5. Bytinget
Bytinget afholdes fremover som en fast årlig begivenhed
Børne- og Ungdomsudvalget, den 19. maj 2011:
Taget til efterretning.

