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1
Tema: Implementering af Barnets Reform
.

Indstilling
Børne- og Fritidsforvaltningen indstiller, at
1. Børne-og Ungdomsudvalget tager orienteringen om implementeringen af
barnets Reform til efterretning
2. Udvalget beslutter at anmode Børne- og Fritidsforvaltningen om at fremlægge
et forslag til forebyggelsesstrategi inden sommerferien.
Sagsfremstilling
Den 1. januar 2011 trådte en lang række lovændringer i kraft inden for området for
børn og unge med særlige behov. De samlede lovændringer er blevet kaldet en
reform – Barnets Reform. Barnets Reform skal ses i sammenhæng med
Anbringelsesreformen, der trådte i kraft 1. januar 2006. Hvor Anbringelsesreformen
satte fokus på at styrke sagsbehandlingen og det faglige grundlag for at vurdere,
hvordan børnene, de unge og deres familier bedst kunne hjælpes, retter Barnets
Reform sit fokus på at sikre, at den indsats, der tilbydes, er den bedst mulige.
Derudover indeholder reformen en række ændringer som sigter på at styrke den
tidlige indsats og børns rettigheder
Notatet er en orientering om, hvordan Afdelingen for Børn og Familier vil
implementere Barnet Reform. Den overordnede strategi går ud på, at sætte et
massivt fokus på plejefamilieområdet og særligt fokus på unge, opfølgning og
efterværn. Der vil også være en del andre tiltag, som vil være en del af
implementeringen, men som løbende vil indgå gennem en opkvalificering af
sagsbehandlerne gennem uddannelse.
Afdelingen for Børn og Familier vil inden sommer 2011 vurdere hele
forebyggelsesområdet med henblik på at få optimeret indsatserne i henhold til
lovkravene i Barnets Reform, optimering af det faglige udbytte og med henblik på,
at få mest mulig udnyttelse af ressourcerne. Børne- og Ungdomsudvalget vil i den
forbindelse blive præsenteret for en forebyggelsesstrategi, som Børne- og
Fritidsudvalget vil blive bedt om at godkende.
Beslutningskompetence
Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget den 20. januar 2011:
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Sagen blev udsat til udvalgets møde i februar.
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2
Basisundervisning i dansk som andetsprog som velkomsthold
.

Indstilling
Børne- og Fritidsforvaltningen indstiller, at udvalget tager nedenstående orientering
til efterretning.

Sagsfremstilling
I forbindelse med Budget 2011-14 blev det besluttet at halvere finansieringen af
modtagelsesklasserne på Fuglsanggårdsskolen. Dette medfører, at
basisundervisning i dansk som andetsprog fra skoleåret 2011-2012 må omlægges.
Således ophører den nuværende organisering med modtagelsesklasser (M1 og M2)
placeret på Fuglsanggårdsskolen.
Børne- og Fritidsforvaltningen har i efteråret 2010 arbejdet med modeller for en ny
organisering. Arbejdet er bl.a. sket i dialog med Fuglsanggårdsskolen.
Det skal bemærkes, at det ikke er aktuelt at ændre den basisundervisning, som er
organiseret som modtagelsesklasser (M3 og M4) for elever fra cirka 14 år placeret i
Ungdomsskolen.
Det overordnede formål med en ny organiseringen har været at sikre, at tosprogede
elever med behov for basisundervisning i dansk som andetsprog modtager en
undervisning, som både sikrer elevernes sproglige og faglige udvikling.
Målet er, at eleverne skal forlade folkeskolen med fornødne kompetencer til at
påbegynde og gennemføre en ungdomsuddannelse.
Endvidere har målet været:
·
at etablere undervisningsforløb for den enkelte elev, som har et klart
inkluderende aspekt, således at eleven fra begyndelsen er indskrevet i en almen
klasse
·
at tilrettelægge en undervisning som inddrager elevernes faglige, såvel som
sproglige kompetencer
·
at nyttiggøre den viden på området som aktuelt findes blandt lærere og
pædagoger i kommunen
·
at etablere et tilbud som dels er placeret centralt i kommunen og som dels
samler de ressourcer, der stilles til rådighed.
Der etableres to velkomsthold på Lindegårdskolen.
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Elevantallet på hold er højst 7, der er til gengæld ingen begrænsning i spænd over
klassetrin.
Ressourcetildelingen udgør 22 lærertimer pr. hold, det vil sige i alt 44 timer og
2 x 25 pædagogtimer som pt. er placeret i SFO og klubregi ved
Fuglsanggårdsskolen. Placering af tjenestested skal således ændres.
Elever henvises efter kontakt til tosprogskonsulenten i skoleafdelingen i kommunen
til indskrivning på Lindegårdskolen. For at sikre det korrekte valg af
undervisningstilbud, kan der om fornødent gennemføres en sprogvurdering.
Eleverne indskrives fra begyndelsen i en almen klasse, på det klassetrin, der
aldersmæssigt passer til dem. Dette tillægges stor værdi, såvel sprogligt, fagligt som
socialt, og eleven skal som udgangspunkt følge denne klasse gennem hele
skoleforløbet.
I begyndelsen læser eleverne alle eller den overvejende del af deres timer på holdet,
de resterende timer læser eleven i den almene klasse.
Elevernes samlede timetal skal svare til det timetal, som skolens øvrige elever får
på det pågældende klassetrin. Timetallet kan dog i en kortere periode efter
påbegyndelsen af danskundervisningen, normalt højst 3 måneder, være lavere, dog
mindst 20 timer.
For elever, der er indskrevet i børnehaveklassen - 6/7. klasse, kan undervisningen
organiseres på følgende måder:
·
på holdet
·
i klassen med støtte fra lærer eller pædagog
·
i klassen.
Basisundervisningen ophører, når det vurderes, at eleven kan deltage i den almene
klasses almindelige undervisning med fornøden sprogstøtte og senest efter 2 års
forløb. Dette gælder dog ikke for elever, der optages i folkeskolen efter
afslutningen af de yngste klassetrin, og som ikke tidligere har modtaget
undervisning i at læse.
Det forventes, at eleven fortsætter sin skolegang på Lindegårdskolen efter ophør af
basisundervisning, således at fordelene ved inklusionen i den almene klasse kan
fortsætte. Det skal dog bemærkes, at eleven har ret til at blive overflyttet til sin
distriktsskole efter at behovet for basisundervisningen er ophørt.
Ved placering af basisundervisning i dansk som andetsprog på Lindegårdskolen
opnås:
·
En geografisk central placering af et undervisningstilbud, som tosprogede
elever fra samtlige skoledistrikter, kan henvises til efter behov.
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·
At den erfaring skolen har med denne elevgruppe nyttiggøres, qua at skolen har
cirka 13 % tosprogede elever.
·
At flere tosprogede elever får glæde af den positive holdning, der er på skolen
til netop denne elevgruppe.
·
At forældresamarbejdet med de tosprogede familier kan målrettes.
·
Dette giver gode muligheder at sætte fokus på tosprogede elevers læsning,
herunder læsning i fagene, da kommunens læsecenter er placeret på skolen.
·
At de tosprogede elever kan klasseplaceres, da der i de fleste klasser er plads til
flere elever.
Det skal dog bemærkes, at placering af basisundervisning på Lindegårdskolen
umiddelbart vil medføre nogle lokalemæssige problemer på kortere sigt. Disse vil
blive afhjulpet efter den kommende udbygning.
Det nuværende personale på Fuglsanggårdsskolen vil blive tilbudt overførsel til
Lindegårdsskolen.
Lindegårdsskolens ledelse er meget positive over for at varetage denne opgave.
Beslutningskompetence
Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget den 20. januar 2011:
Udvalget besluttede, at sagen blev en sag til beslutning. Et flertal i udvalget tiltrådte
sagen, herunder at der ønskes en evaluering af ordningen.
SF stemte imod, idet SF mener, at projektet ikke kan udfoldes ideelt grundet øvrige
generelle besparelser på skoleområdet og øgede krav til inklusion, hvilket i forvejen
er udtryk for et massivt pres på og krav til omorganisering af skolevæsenet.
Udtalelse fra Lindegårdsskolens skolebestyrelse blev omdelt i mødet.
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3
Tidlig SFO-indskrivning
.

Indstilling
Børne- og Fritidsforvaltningen indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget anbefaler
over for Økonomiudvalget:
1. Forslag om at indføre tidlig SFO-start på samtlige af kommunens skoler pr. 1.
maj 2011
2. At forslaget sendes i høring i samtlige bestyrelser og MEDudvalg med henblik
på endelig godkendelse i februar 2011.
3. At dagtilbuddene bibeholder de 144 helårspladser, som frigives ved tidlig
SFO-start.
4. At udvalget tager stilling til normeringsmodel, samt de deraf afledte
økonomiske konsekvenser
5. At de samlede økonomiske konsekvenser i forbindelse med etablering af tidlig
SFO-start og flere pladser i dagtilbud bearbejdes nærmere frem til
Økonomiudvalgets møde i februar.
Sagsfremstilling
På Børne- og Ungdomsudvalgsmødet d. 13. oktober 2010 gav Børne- og
Fritidsforvaltningen udvalget en orientering om pladsudviklingen på
dagtilbudsområdet og kortlagde udfordringerne med at få dækket kommunens
pasningsbehov inden for den nuværende kapacitet. I den forbindelse bad udvalget
Børne- og Fritidsforvaltningen at udarbejde en model for tidlig SFO-start på alle
skoler.
I 2009 og i 2010 har der været et stigende børnetal, der har afveget fra prognoser og
budgettildelingen. Det stigende antal børn skyldes både stigende antal fødsler og
stigende antal tilflyttere og medfører et øget tryk på det begrænsede antal pladser,
kommunen i dag har til rådighed.
Som det fremgår af sagen vedr. orientering om pladsudviklingen i dagtilbuddene, i
forlængelse af ovenstående mangler der i alt 265 vuggestuebørn pladser (forudsat at
alle skal have plads) og 111 børnehavebørn (heraf ca. 60 fra egne vuggestuer)
pladser i løbet af foråret 2011. I en situation med allerede fyldte dagtilbud (+38
vuggestuebørn og +58 børnehavebørn i kommunens dagtilbud pr. 1. januar 2011)
kan disse børn ikke passes inden for dagtilbuddenes eksisterende rammer. Det er
særlig dagtilbuddene i Virum og Lyngby, der er presset. Der har altid været pres på
pladser i foråret, men hvor det tidligere spidsede til i februar måned, er
merindskivningen i 2010 rykket fire måneder frem til allerede at opstå i visse
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dagtilbud pr. 1. november 2010.
Model for tidlig SFO-indskrivning
Tidlig SFO indskrivning vil være en løsningsmodel, der både på kort og på lang
sigt kan medvirke til at løse det aktuelle problem i dagtilbuddene. Samtidig viser
erfaringer fra andre kommuner, at den tidligere skolestart kan give børnene en god
og tryg skolestart og bidrage positivt til klassedannelsen.
I forlængelse af Børne- og Ungdomsudvalgets anmodning i september 2010
nedsatte Børne- og Fritidsforvaltningen en arbejdsgruppe, som fik til opgave at
afdække muligheder, logistiske udfordringer og pædagogiske hensyn, der er for
henholdsvis børnehaverne, skole/SFO og klubberne ved en tidlig SFO start.
Gruppen er bredt sammensat af fagpersoner fra alle tre involverede og formand for
gruppen er Bo Jansen, SFO leder på Fuglsanggårdsskolen.
Modellen forudsætter, at børnehavebørnene den 1. maj. 2011 flyttes til SFO og at 3.
klassesbørnene flyttes samtidig til klubberne. Arbejdsgruppen har forudsat, at
serviceniveauet bibeholdes, det vil sige,. at der fastholdes en børnehavenormering i
SFO, mens der i klubberne benyttes en klubnormering.
Arbejdsgruppen konkluderer, at en tidlig SFO start for børnehavebørn vil være
mulig, men ikke uden at det vil få konsekvenser i hele institutionssystemet.
Endvidere konkluderer gruppen bl.a. at (jf. i øvrigt bilag):
 Det er essentielt at der følger personaleresurser med til den nye institutions type,
der svarer til børnenes alder.
 Der er behov for særlig opmærksomhed på de børn der har behov for særlig
pædagogisk støtte, herunder overvejelse om at lade støttepædagoger følge med i
den første tid i SFO.
 Der bør genindføres morgenåbning på SFO fra kl. 7.00 i perioden fra børnene
starter til 1.august.
 Det bør overvejes at afsætte midler til pædagogisk udviklingsarbejde med
”tidlig SFO start”.
 Der bør indføres SFO åbningstid i fritidsklubberne i den periode af
skolesommerferien hvor 3. klasse børnene er der.
På den baggrund anbefaler Børne- og Fritidsforvaltningen, at der gennemføres
tidlig SFO-start på alle skoler efter ovenstående principper pr. 1. maj 2011, idet der
dog bør tages stilling til normeringsspørgsmålet, jf. nedenfor under økonomiske
konsekvenser.
Proces:
Forslaget sendes i høring i bestyrelserne i skoler og dagtilbud, samt relevante
MEDudvalg frem til primo februar.
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For at sikre en god og grundig planlægning i forbindelse med overgangen fra
børnehave til SFO og overgang fra SFO til klub og en velgennemarbejdet
information af forældrene er det vigtigt med en politisk beslutning senest i februar
2011.
Det giver forvaltning, dagtilbud, SFO’er og klubber to måneder til at foretage den
nødvendige forberedelse, herunder ansættelse af personale og information til
forældrene.
Økonomiske konsekvenser
Tidlig SFO-indskrivning på alle skoler frigiver 144 helårspladser i 2011 og årene
frem (varierer med årgangen, der skal i skole). Oprettelse af 144 helårspladser i
dagtilbuddene ville koste ca. 8,2 mio.kr. i 2011 i personalenormering. Hertil
kommer udgifter til udvidelse af den fysiske kapacitet, som fx udbygninger,
nybygninger, husleje samt etableringsomkostninger for eventuelle nye tilbud.
I forlængelse af sagen vedr. pladsudviklingen i dagtilbuddene forudsættes, at det
samlede antal pladser som frigøres på dagtilbudsområdet, bliver på
dagtilbudsområdet for at optage de mange nye børn.
Model 1:
Der anvendes børnehavenormering i SFO fra 1.5. til 31.7. Merudgift i 2011 og
årene frem forventes at blive i alt 4.138.441 kr.
Børne- og Fritidsforvaltningen forventer en merudgift i 2011 og årene frem på i alt
4.576.955,- kr. Der henvises til økonomibilag i sagen
1) Merudgift for pasning af 577 børn i tidsrummet kl.7-13 i 8 uger med
BH-normering 2.767.313 kr.
2) Merudgift på differencen mellem en børnehave og SFO normering på de 577
nye børn i tidsrummet kl. 13- 17 i 10 uger 258.150 kr.
3) Merudgift på differencen mellem BH-normering og SFO-normering ved
fællespasning svarende til antallet af nye børn på de 3 SFO-er som holder åbent
32.027 kr.
4) Merudgift til materiale, forplejning, rengøring mv. 270 kr. pr for perioden
155.790 kr.
5) Merudgift til pasning af 3. klassebørn til klubnormering kl. 13-17 (fredag 16) i 8
uger kr. 781.247 kr.
6) Merudgift for klubbernes ændrede åbningstid 2 uger i sommeren 14 timer pr.
uge 143.914 kr.
I alt merudgift 4.138.441
Nærmere bearbejdning af de samlede økonomiske konsekvenser ved etablering af
nye pladser udarbejdes frem til Økonomiudvalgets møder i januar og februar 2011.
Model 2:
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Der anvendes almindelig SFO-normering og almindelig klubnormering fra 1.
maj.Merudgift i 2011 og årene frem forventes at blive i alt 3.522.179 kr. Der
henvises i til ilt økonomibilag i sagen
1) Merudgift SFO for pasning fra 7.00-13.00 2.441.229 kr.
2) Merudgift til materiale, forplejning, rengøring m.v. 155.790 kr.
3) Merudgift Klub for pasning fra 13.00-17.00 (16.00 fre.) 781.247 kr.
4. Merudgift Klub ændret åbningstid 2 uger om sommeren 143.914 kr.
I alt merudgift 3.522.179 kr.
Nærmere bearbejdning af de samlede økonomiske konsekvenser ved etablering af
nye pladser udarbejdes frem til Økonomiudvalgets møder i januar og februar 2011.
Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen

Børne- og Ungdomsudvalget den 20. januar 2011:
Vedtoges at sende forslaget i høring.
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4
Analyse af de fysiske rammer - dagtilbud
.

Indstilling
Børne- og Fritidsforvaltningen indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget anbefaler
overfor øk en kombination af model 2 og 3, der dels
· Tilbageruller midler til en begrænset kompensation for få fysiske rammer på en
merudgift i 2011 på 507.873,- kr. netto og en årlig udgift fra 2012 på i alt
870.500,-.kr. netto til i alt 10 dagtilbud, dels
· Tilbageruller midler til afsættelse en mindre pulje på i alt 350.000,- til udbedring
af de fysiske rammer i dagtilbud, som gør det muligt at forbedre
børnenormeringerne.

Sagsfremstilling
I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2011-14 blev det besluttet at afskaffe
timerne til fysiske forhold (trapper, gruppestørrelser og annekser), som 22 dagtilbud
modtager i dag. Budgetaftalen betyder, at alle dagtilbud skal klare sig med den
samme ressourcetildeling uanset fysiske forhold. Samlet gav det en besparelse på
3,67 mio. kr. netto, dvs. at dagtilbuddene skal reducerer deres budgetter med 4,89
mio. kr. brutto.
I forbindelse med aftalen udtrykte budgetforligspartierne, at de er enige om, at se på
om fjernelsen af ressourcerne for de særlige fysiske rammer har utilsigtede
konsekvenser for seks institutioner (Carlshøj, Hjortholm, Emil Pipersvej,
Kaplegården, Taarbæk Børnehus (afd. Strand), Askevænget). Såfremt dette er
tilfældet tages dette op særskilt efterfølgende – med henblik på politisk stillingtagen
til eventuelle revurderinger.
Med udgangspunkt heri blev forvaltningen pålagt snarest efter budgetvedtagelsen at
igangsætte en analyse af dagtilbuddenes fysiske rammer, deres børnenormeringer –
samt eventuelle behov for revurdering af anvendelsen af de fysiske rammer, de
enkelte dagtilbuds børnenormering samt fordelingen af vuggestuebørn og
børnehavebørn.
På den baggrund nedsatte forvaltningen i slutningen af oktober 2010 en lille
analysegruppe, som har analyseret de 22 dagtilbuds normeringer, fysiske rammer
og budget. Analysen bygger på diverse dokumenter, et kortfattet spørgeark til alle
ledere og besøg i alle de berørte dagtilbud. Analysens resultater og indhold er
drøftet med lederne af de 22 dagtilbud på et møde den 17. december 2010. Desuden
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har alle ledere haft mulighed for at kommentere på 1. udkast af beskrivelsen af det
enkelte dagtilbuds fysiske rammer. Vedlagte notat indeholder den samlede analyse.
Analysen viser bl.a. at
· Suppleringstimerne til fysiske forhold har forbedret personalenormeringen
markant i en række dagtilbud, hvor suppleringstimerne i 9 dagtilbud hidtil har
udgjort mere end 5 % af deres personalenormeringer.
· Der har været en noget forskellig tildelingspraksis, hvor enkelte dagtilbud hidtil
har fået en ”large” tildeling – også på grund af manglende justering af
suppleringstimerne, som følge af ændrede forhold, fx nednormeringer,
ombygninger mv., samt uklarheder i forbindelse med definitioner, der er fx stor
forskel i definition af grupperum fra dagtilbud til dagtilbud.
· En kritisk revurdering af tildelingen til de fysiske rammer med udgangspunkt i
de hidtidige bestemmelser kunne have givet mindst 865.000 kr. i ren besparelse.
Dette dækker over at en del dagtilbud har fået for forhold, som andre dagtilbud ikke
har fået for og som ikke er omfattet af reglerne.
På baggrund af analysen har forvaltningen opstillet fire løsningsmodeller. Flere af
modellerne kan godt supplere hinanden. Modellen findes i nedenstående skema.
Besparelsen i 2011 er kun besluttet med 7/12, hvilket betyder at det er forudsat at
den implementeres fra 1. juni 2011. Følgelig er merudgifter i 2011 7/12 af den
årlige omkostning ved hver model.
Model
Model 1:
Fortsat kompensation efter
de gældende regler

Model 2:
Fortsat begrænset
kompensation for få
uhensigtsmæssige fysiske
rammer

Indhold
Modellen tager udgangspunkt
i en bevarelse af den
nuværende model men med
en kritisk revurdering af de
fysiske rammer.
12 dagtilbud har fået for
forhold, som andre dagtilbud
ikke har fået for og som ikke
er omfattet af reglerne. 20
dagtilbud vil fremover
modtage suppleringstimer for
fysiske forhold.
Modellen anerkender, at der
er et vist behov for
kompensation for fysiske
forhold, der i særlig grad
påvirker anvendelsen af ekstra
personaleressourcer. I den
forbindelse vurderes det at

Økonomi
Merudgifter i 2011 er 1,58
mio. kr. netto.
Fra 2012 og årene frem er den
årlige udgift på i alt kr. 2,7 kr.
netto.

Merudgifter i 2011 er
507.873,- kr. netto.
Fra 2012 og årene frem er den
årlige udgift på i alt 870.500,kr. netto.
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særligt vuggestuebørn på
flere etager forudsætter brug
af ekstra personaleressourcer.
Ligesom de helt små
gruppestørrelser på mindre
end 9 vuggestuebørn og 16
børnehavebørn er rigtig
vanskelige, at personaledække
hele dagen. Desuden
kompenseres for adskilt
anneks via offentlig vej og
adskilt legeplads.

Model 3:
Ændring af børnetal og
minimering af
uhensigtsmæssige fysiske
rammer (pulje til fysiske
forbedringer i 2011).

Modellen betyder, at i alt 10
dagtilbud i fremtiden modtage
suppleringstimer for de
begrænsede fysiske forhold.
En – eventuel supplerende –
løsning er at ændre børnetallet
eller børnesammensætningen
for ad den vej at udnytte de
fysiske rammer bedst muligt.
Det forudsætter mindre
ombygninger visse steder.
Der er særligt de små og store
grupperum, der knytter sig til
børnenormeringerne og kan
påvirkes af ombygninger mv.

Model 4:
Overgangsordning for de 6
dagtilbud i 2011

Personalenormeringerne kan i
5-6 dagtilbud udbedres efter
denne model.
Med anerkendelse af, at det er
vanskeligt på kort sigt at
omlægge dagtilbud med
markant færre
personaleressourcer indfases
besparelsen gradvist for de
seks dagtilbud over de
kommende to år med
bibeholdelse af midler
svarende til 50 % af
suppleringstimerne i 2011 og
25 % af suppleringstimerne i
2012.
I den forbindelse anbefales
det at anvende tallene fra den

Der afsættes midler til en
mindre pulje på 350.000,- kr.
til dette formål i 2011.
(Hertil kommer udgifter til
opnormering af stuerne i
dagtilbuddene) – findes i
forbindelse med de
nødvendige
kapacitetstilpasninger.

Merudgiften i 2011 er
380.142 kr. kr. netto.
Udgiften i 2012 er 325.836 kr.
netto.
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kritiske revurdering, således
at udgangspunktet for
indfasningen er et mere
korrekt niveau, end den
hidtidige tildeling.

Idet der vil være tale om individuelle løsninger tilpasset det enkelte dagtilbud, er
der ikke opstillet en generel model for tilpasningen af hverdagsstrukturen, som
fx samling af stuer i ydertimer mv. Med den reducerede normering er det
nødvendigt at arbejde med hverdagsstrukturen i alle dagtilbud – forvaltningens
pædagogiske konsulenter vil naturligvis være behjælpelig hermed.

Økonomiske konsekvenser
De økonomiske konsekvenser af analysen af de fysiske rammer afhænger af valget
af model. Følges forvaltningens indstilling vil der være en merudgift i 2011 på
507.873,- kr. netto og en årlig udgift fra 2012 på i alt 870.500,-.kr. netto til en
begrænset kompensation for få fysiske rammer i alt 10 dagtilbud, samt udgifter til
mindre pulje på i alt 350.000,- til udbedring af de fysiske rammer i dagtilbud i
2011.
Analysen og afledte økonomiske konsekvenser af eventuelle tilbagerulninger er
budgetforligsstof. Rent teknisk er ressourcerne fjernet fra b2011, hvorfor en
eventuel tilbagerulning af midlerne helt eller delvist forudsætter en tillægsbevilling.

Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen
Bilag
Analyse af de fysiske rammer i forbindelse med budget 2011 – 14.

Børne- og Ungdomsudvalget den 20. januar 2011:
Forvaltningen indledte med at præcisere, at der rettelig burde have stået i
indstillingen, at ”Børne- og Fritidsforvaltningen anbefaler at Børne- og
Ungdomsudvalget tager stilling til hvorvidt …
SF stiller forslag om, at model 2 og 3 vælges, dog således at kun den ca. ene million
der fra start har været givet fejlagtigt (uden belæg) som kompensation for fysiske
forhold forbliver som en besparelse. De resterende ca. 1,8 mio. kr. finansieres
sammen med de 870.500 kr. via en tillægsbevilling.
Et flertal i udvalget kan ikke tiltræde SF’s forslag.
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Et flertal i udvalget (A, C, R og V) anbefaler overfor Økonomiudvalget, at der
fortsat gives midler til en begrænset kompensation, model 2, samt at der afsættes
en mindre pulje til i alt 350.000 kr. til udbedring af de fysiske rammer i dagtilbud,
model 3, dog således at der ikke nednormeres institutioner uden politisk
stillingstagen. For så vidt angår finansiering af merudgifterne indstiller et flertallet i
udvalget at budgetaftalens fortolkningsbidrag vedr. de fysiske rammer følges.
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5
Ny model for ressourcetildeling på dagtilbudsområdet
.

Indstilling:
Børne- og Fritidsforvaltningen foreslår, at Børne- og Ungdomsudvalget godkender,
· at forslag til ny ressourcetildelingsmodel på dagtilbudsområdet sendes i høring
med henblik på endelig godkendelse i februar 2011. Modellen indebærer at:
a. de nuværende centrale puljer til dagtilbuddene vedrørende efteruddannelse af
pædagogisk personale, særlige løntillæg, annoncer og puljen til sikkerhed og
arbejdsmiljø (delvist) decentraliseres til dagtilbuddene.
b. suppleringstimer for de små dagtilbud og for vuggestuegrupper bortfalder og
omfordeles til alle dagtilbud.
c. en udvidet åbningstid kun afregnes med 50% (nedjustering af enhedsantallet
med 50 %.)
d. ekstra grundtilskud for ledelse på enkelte dagtilbud, som ikke indeholder flere
adskilte huse eller ressourcegrupper (på mere end 4 børn) bortfalder.
e. der etableres en pulje til dagtilbud med særlige sociale eller
integrationsmæssige udfordringer og denne opskrives med 50%. Puljen fordeles
hvert år.
f. der indføres en vippemodel med tilpasning af budget til faktisk børnetal hen
over året og med 50% afregning pr. enhed med årlig gennemsnitlig mer- eller
mindreindskrivning.
g. der etableres en samlet kapacitetstilpasningspulje på 2,2 mio.kr.
h. den oprindelige aftalte effektiviseringsgevinst på en mio. kr. i forbindelse med
en ny ressourcetildelingsmodel bortfalder.
i. den nye ressourcetildelingsmodel implementeres med bagudvirkende kraft pr.
1. januar 2011.
Sagsfremstilling:
Kommunalbestyrelsen besluttede i forbindelse med vedtagelse af Budget 2009 –
2012 at udarbejde en ny ressourcetildelingsmodel på dagtilbudsområdet. Modellen
sikrer på den ene side sikre en bedre overordnet styring, herunder en automatisk
tilpasning af budgettet som følge af udsving i børnetallet år for år. Og på den anden
side giver modellen institutionerne større frihed til at indrette institutionernes egen
drift, herunder at sikre institutionerne mulighed for at planlægge og give større
fleksibilitet. Med udgangspunkt heri skal modellen:
· give en bedre overordnet økonomisk styring af dagtilbuddene – herunder de
økonomiske konsekvenser af udsving af børnetallet mellem årene i form af en
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automatisk tilpasning af budget til faktisk børnetal.
· være enkel og gennemskuelig – og der skal tages udgangspunkt i en
tildelingsfaktor pr. barn.
· sikre et lokalt råderum i de enkelte dagtilbud inden for det eksisterende budgets
rammer. Der er således ikke tale om besparelser.
· tilgodese institutioner, som har særlige sociale eller integrationsmæssige
udfordringer.
I forlængelse heraf nedsatte Børne- og Fritidsforvaltningen en projektgruppe i
efteråret 2009, der fik til opgave at udarbejde et forslag til en ny model for
ressourcetildeling på dagtilbudsområdet. Projektgruppen bestod af repræsentanter
fra ledergruppen, Børne- og Fritidsforvaltningen, Økonomisk Forvaltning og
BUPL.
I forbindelse med vedtagelse af Budget 2011 – 14 og effektiviseringsprogrammets
2. bølge, er dagtilbuddenes ressourcetildeling ændret, således at puljen til
børnemiljøvurderinger bortfaldet, tid til andet arbejde er nedskrevet til 2 timer og
15 minutter og suppleringstimerne for fysiske rammer er bortfaldet, dog bad
budgetforligspartierne om en analyse i forbindelse med sidstnævnte. Der henvises
til anden sag på dagsordenen for denne. Derudover fordrer den aktuelle situation
med et pres på pladser en særlig opmærksomhed.
På den baggrund er det oprindelige notat vedr. ressourcetildelingen opdateret af
forvaltningen.
Beregningerne af den nye ressourcetildelingsmodel viser at:
· 3 ud af 4 dagtilbud får flere ressourcer end i dag ved indførelse af en ny
ressourcetildelingsmodel.
· Alle rene børnehaver får forbedret deres økonomi markant - 5 børnehaver får mere
end 5% bedre budget end i dag.
· En fjerdedel af dagtilbuddene får færre ressourcer ved den nye
ressourcetildelingsmodel end i dag, heriblandt taber to børnehuse mere end 5% på
den nye ressourcetildelingsmodel.
Der er udarbejdet et særskilt notat om konsekvenserne af den nye
ressourcetildelingsmodel (lukket sag).
Baggrund
Den nugældende ressourcetildelingsmodel blev vedtaget i 1998 – og er siden flere
gange blevet justeret og udbygget. Bl.a. i fleksibilitetsaftalen fra 2002, som indførte
en begrænset fleksnormering i nogle dagtilbud, men langt fra dem alle. Samtidig
har nye organiseringer gennem årene, som fx fusionerne, medført forskellige
særaftaler, som komplicerer modellen og i dag stiller dagtilbuddene forskelligt.
Senest har gennemførelse af lønsumsstyring på dagtilbudsområdet fra årsskiftet
2010 markant ændret ressourcetildelingen fra et timetalsstyret system til et
lønsumsbaseret system, som nødvendiggør en retænkning af selve
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tildelingsmodellen. Det betyder også, at kommunen fremover ikke vil stå i en
situation som i de seneste år, hvor nogle dagtilbud har overført mindreforbrug,
samtidig med at området set under et har et merforbrug. Endelig stiller kommunens
model for økonomistyring anderledes krav til ressourcetildelingen på dagtilbuddene
end for 12 år siden.
Dagtilbuddenes ressourcetildeling er derfor i dag styret efter en uhensigtsmæssig
model, som vanskeliggør en gennemsigtig, effektiv og fleksibel ressourcetildeling
til dagtilbuddene. Og betyder store afvigelser i serviceniveauet mellem de enkelte
dagtilbud. Den nye ressourcetildelingsmodel tilpasser dagtilbuddenes
ressourcetildeling til de nugældende forhold vedr. bl.a. lønsumsstyring og
økonomistyring i Lyngby-Taarbæk Kommune.
Samtidig har det i løbet af de seneste år vist sig, at den meget faste normering i
dagtilbuddene med begrænset fleksibilitet hen over året gør det vanskeligt for
kommunen at sikre pladser i foråret. Den nye vippenormeringsmodel
imødekommer dette problem ved at indføre en langt mere fleksibel normering i alle
dagtilbud.
Endelig bygger det nuværende tildelingssystem på en lang række centrale puljer,
som fordeles med forskellige intervaller. Det betyder, at dagtilbudsafdelingen
løbende hele året omplacerer en række midler mellem de centrale konti og
dagtilbuddene. Der er tale om et meget tidskrævende system, der lægger beslag på
medarbejderressourcer i afdelingen, samtidig med at det begrænser dagtilbuddenes
overblik over deres faktiske budget og deres faktiske råderum.

Ny ressourcetildelingsmodel
Forslaget til en ny ressourcetildelingsmodel bygger på følgende
tildelingsprincipper, hvor alle dagtilbud får:
· Et grundtilskud, som knyttes til de bygningsmæssige rammer for dagtilbuddene.
· Et børnetalsafhængigt tilskud, der tildeles som et enhedsbeløb pr. barn.
Enhedsbeløbet pr. barn dækker de udgifter, der grundlæggende er afhængige af
børnetallene i de enkelte institutioner (hovedparten af dagtilbuddets midler).
· Et ledelsestilskud til ledelse.
· Og mulighed for tilskud til sociale og integrationsmæssige udfordringer
afhængigt af børnesammensætningen.
Dagtilbudsområdet er i dag normeringsstyret, dog siden årsskiftet 2010 med en
decentral lønsumsstyring. Med den nye ressourcetildelingsmodel gennemføres en
ny måde at tildele dagtilbuddene i Lyngby-Taarbæk Kommune budgetter på, som
får en række konsekvenser for de enkelte dagtilbud såvel som for den samlede
sektor:
· Gennem decentralisering af en række centrale puljer (efteruddannelse af
pædagogisk personale, særlige løntillæg, annoncer og puljen til sikkerhed og
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arbejdsmiljø (delvist)) for i alt 1,9 mio. kr. sikrer modellen et lokalt råderum i de
enkelte dagtilbud inden for det eksisterende budgets rammer og letter samtidig
administrationen. Med flere decentrale midler følger naturligvis også forpligtelsen
til at varetage opgaverne.
· Modellen gør op med de mange kompensationer, som hidtil er givet som
suppleringstimer og samler stort set alle poster i en tildelingsfaktor pr. barn for at
sikre enkelhed og gennemskuelighed og et ens serviceniveau for alle børn i
Lyngby-Taarbæk Kommune. Derved bortfalder suppleringstimerne for små
institutioner og for vuggestuegrupper og midlerne omfordeles til alle dagtilbud.
Suppleringstimerne til de fysiske rammer blev fjernes i forbindelse med Budget
2011 – 14, dog bad forligspartierne om en analyse heraf, se anden sag på Børne- og
Ungdomsudvalgets møde.
· Modellen tager højde for de forskellige ledelsesstrukturer på dagtilbudsområdet og
giver lige vilkår til de forskellige organiseringsprincipper.
· Modellen forhøjer de samlede midler til tilskud til dagtilbud med særlige sociale
eller integrationsmæssige udfordringer. med 50% og indfører et mere fleksibelt
tildelingssystem, der sikrer at midlerne løbende målrettes dagtilbud med behov.
· Modellen indfører en såkaldt vippemodel sikres bedre overordnet økonomisk
styring af dagtilbuddene – herunder de økonomiske konsekvenser af udsving af
børnetallet i løbet af året i form af en automatisk tilpasning af budget til faktisk
børnetal. Der var i modellen oprindeligt lagt op til en fuld afregning pr. barn ved
mindre- eller merindskrivning. Set i lyset af de finansieringsmæssige udfordringer
af, at børnetallet stiger, jf. sagen vedr. kapacitetsudfordringerne, kan det overvejes
at nedsætte beløbet til 50% af prisen pr. barn. Dette sker også i erkendelse af, at et
ekstra barn i en gruppe ikke nødvendigvis koster det samme, idet der kan være
visse stordriftsfordele ved de sidst indmeldte børn i en gruppe/institution. I dag
afregnes mer- og mindreindskrivning med et beløb svarende til forældrebetalingen
(25% af omkostningerne ved dagtilbuddene). Beløbet bliver lidt højere i fremtiden.

· Modellen ændrer ikke det samlede serviceniveau i dagtilbuddene – og der er
således ikke tale om besparelser. Men modellen medfører en omfordeling af
midlerne mellem de enkelte dagtilbud således at børn har samme serviceniveau
uanset på hvilket dagtilbud, de passes.
· Det anbefales derfor, at modellen indføres i forbindelse med årsskiftet 2011, og
således er sammenfaldende med et nyt budgetår. Det sikrer en mere hensigtsmæssig
administrativ tilde-ling, ved bl.a. at hindre, at nogle udgifter en del af året bliver
dækket af centrale puljer, for senere at indgå i institutionens budget. Idet modellen
tidligst kan besluttes i Kommunalbestyrelsen ultimo februar 2011 betyder det, at
ressourcetildelingsmodellen gennemføres med bagudvirkende kraft. Det vil give
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uklarhed over dagtilbuddenes budgetter i januar og februar, men vurderes dog ikke
markant større end den usikkerhed, der er i forbindelse med de store
budgetomlægninger i forbindelse med implementering af budget 2011 – 14, der på
samme tid pågår på dagtilbudsområdet.
Justeringer af model på baggrund af Børne- og Ungdomsudvalgets tidligere
drøftelser i sagen
Et flertal i Børne- og Ungdomsudvalget besluttede den 18. august 2010 at udsætte
sagen med henblik på, at forvaltningen indarbejder udvalgets bemærkninger.
Bemærkningerne omhandlede fortrinsvist efterspørgsel af en model for yderligere
aldersdifferentiering i forbindelse med tildeling af det børnetalsafhængige tilskud
og et ønske om at udtage effektiviseringsgevinsten af modellen.
Effektiviseringsgevinsten er udtaget af selve modellen, men der mangler en egentlig
politisk beslutning herom. Derfor ingår den oprindelige effektiviseringsgevinst som
en del af indstillingen i denne sag.
I den foreslåede ressourcetildelingsmodel skelnes mellem vuggestuebørn på 0-3 år,
som tæller 2 enheder, og børnehavebørn på 3-6 år, der tæller en enhed. Inddelingen
er dermed en videreførelse af den nuværende inddeling. På Børne- og
Ungdomsudvalgets møde den 1. november 2010 besluttede udvalget ikke at
differentiere enhedsinddelingen yderligere.
Økonomiske konsekvenser
Ressourcetildelingsmodellen finansieres inden for de nuværende budgetter på
dagtilbudsområdet, idet der er alene tale om en omfordeling af midler.
Konsekvensberegningerne er beregnet på baggrund af 2011-tal – og tager derfor
udgangspunkt i reduktioner på dagtilbuddene som følge af budgetaftalen for
2011-14.
Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen
Bilag
-Revideret ressourcetildelingsmodel (december 2010)
Konsekvenser af ny ressourcetildelingsmodel (lukket bilag)

Børne- og Ungdomsudvalget den 20. januar 2011:
Godkendtes at sende forslag til ny ressourcetildelingsmodel i høring med henblik
på endelig godkendelse i februar 2011. Der udarbejdes i den forbindelse til
høringen et uddybende notat om de økonomiske konsekvenser af dels ny
ressourcemodel, dels de besluttede besparelser.
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6
Fælles pasning i dagtilbud i sommerferien
Børne- og Fritidsforvaltningen indtiller, at Børne- og Ungdomsudvalget tager
processen om tilrettelæggelse af fælles pasning til efterretning.

I forbindelse med aftalen om budget 2011- 2014 blev det besluttet at indføre fælles
pasning i Lyngby- Taarbæk Kommunes daginstitutioner 3 uger i sommerferien.
Fælles pasning foregår for første gang i sommeren 2011 i ugerne 28, 29 og 30.
Formålet med den fælles pasningsordning er at tilbyde pasning til børn med
pasningsbehov og samtidig reducere antallet af dagtilbud, som holder åbent i
ugerne, hvor der er en lav fremmødeprocent. I alle tre uger er der personale med fra
samtlige daginstitutioner, hvor der er børn med pasningsbehov. Således at børn der
passes, møder en kendt voksen fra egen institution i de nye omgivelser.
Forslaget erstatter muligheden for at holde lukket i ugerne 30 eller 42. Dog har
daginstitutionerne fortsat selv mulighed for at placere 5 lukkedage indenfor de
kommunalt vedtagne rammer.
Planlægningen foregår i de lokale netværk og områder i samarbejde med de lokale
selvejende institutioner. På baggrund af forældrenes tilbagemelding om ferie,
planlægges i hvert netværk eller område i samarbejde med de selvejende dagtilbud,
hvilket hus eller huse der bliver fælles pasningshus. Der udarbejdes ligeledes en
plan for bemanding, udpeges en leder, fordelingen af stuerne og hvilke aktiviteter,
der skal foregå i de tre uger.
Principper for fælles pasning:
-Kendt personale fra egen institution følger med børnene
-Børn fra samme daginstitution passes i samme fælles pasningsinstitution
-Børn, der i dag kan møde kl.6.00 kan fortsat møde kl. 6.00 i fælles
pasningsinstitutionen.
-De institutioner, der ikke har børn, der deltager i den fælles pasning i ugerne,
holder lukket og personalet holder ferie.
Når de fælles pasningsuger er afholdt, udsender Børne- og Fritidsforvaltningen et
spørgeskema til de forældre, personaler og ledere, som har deltaget i den fælles
pasning. Besvarelserne vil indgå i forvaltningens opsamling og evaluering.

Økonomiske konsekvenser
Internt i netværk og områder med selvejende institutioner aftales, hvordan de
institutioner der holder åbent kompenseres af de øvrige.
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Bilag 1: Intern vejledning om fælles pasning i dagtilbud i Lyngby-Taarbæk
Kommune
Bilag 2: Eksempel på brev til forældre angående. fælles pasning

Børne- og Ungdomsudvalget den 20. januar 2011:
Udvalget tog processen om tilrettelæggelse af fælles pasning til efterretning.
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7
Orientering om budgetaftale 2011-2014 - reduktion på dagplejen - den
såkaldte "Koldingmodel"
.

Indstilling
Børne- og Fritidsforvaltningen anbefaler, at Børne- og Ungdomsudvalget tager
orienteringen om mulighederne for at erstatte den besluttede budgetreduktion på
dagplejen i forbindelse med budgetaftalen 2011 – 14 med den såkaldte
Koldingmodel til efterretning.
Sagsfremstilling:
I forbindelse med budgetaftalen for 2011 – 14 besluttede aftalepartierne at ændre
enhedsprincipper ved opgørelse af antal børn, der passes hos dagplejen. Ændringen
medfører, at den tidligere regel om, at børn under 15 måneder tæller for 2 enheder,
nedsættes således at børn under 12 måneder fra 2011 tæller for 2 enheder.
Regelændringen reducerer pladsbehovet med 8 pladser, svarende til ca. 2 dagplejere
og derved sparres årligt kr. 525.000,- fra 2011. Besparelsen er udmøntet.
I forbindelse med aftalen aftalte partierne dog at undersøge, om der i stedet kunne
gennemføres en alternativ besparelse. I den forbindelse var der tænkt på den
såkaldte Kolding-model.
Koldingmodellen
I forlængelse heraf har Børne- og Fritidsforvaltningen undersøgt om besparelsen
alternativt kan findes ved at implementere en model, som tidligere har været
anvendt i Kolding. Kolding-modellen indebærer forældrene selv lønnes for at passe
deres børn i forbindelse med en dagplejers fravær. Forældrene får en kompensation
på ca. 80 kr. pr. dag for at passe eget barn, og derved undgås at udbetale et
gæstevederlag på 322 kr. (+ ferie og pension) pr. dag.
I Lyngby-Taarbæk Kommune har dagplejen faste gæsteplejere ansat og udbetaler
derfor meget sjældent gæstevederlag. Ordningen afhænger desuden af om
forældrene er villige til ved kort varsel selv at passe egne børn. Dagplejen vurderer,
at forældrene i Lyngby Taarbæk Kommune kun i meget begrænset omfang vil have
mulighed herfor, qua kommunens borgersammensætning med rigtig mange ”2karriererfamilier”.
Dagplejen i Lyngby-Taarbæk Kommune har været i kontakt med lederen af
dagplejen i Kolding Joan Lindskov, som oplyser, at Kolding Kommune nedlagde
ordningen for et par år siden og derved sparede 2,4 mio. kr. Der var således tale om
en dyrere ordning, end ved alternative løsninger ved en dagplejers fravær.
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Kommunen genopliver nu ordningen uden tilbagebetaling i juli og august.
I forlængelse af ovenstående og idet der ikke er tale om en besparelse vurderer
Børne- og Fritidsforvaltningen ikke, at ”Koldingmodellen” kan ikke anvendes som
alternativ til de ændrede enhedsprincipper ved opgørelse af antal børn der passes
hos dagplejerne, som er besluttet i forbindelse med budgetaftalen.
Til orientering oplyste Socialministeriet i øvrigt i forbindelse med et temamøde i
Kommunernes Landsforening om tilrettelæggelse af gæstedagpleje den 2.
november 2010, at de ikke godkender tilbagebetaling til forældre i forbindelse med
dagplejerens fravær.
Børne- og Fritidsforvaltningen planlægger en analyse af dagplejens
ressourcetildeling i 2011, som bl.a. også omfatter brug af gæstedagplejere mv.
Beslutningskompetence
Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget den 20. januar 2011:
Udvalget tog orienteringen til efterretning.
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8
Orientering om pladsudvikling på dagtilbudsområdet
.

Indstilling:
Børne- og Fritidsforvaltningen forslår, at Børne- og Ungdomsudvalget
- Tager orienteringen vedr. pladsudviklingen i dagtilbuddene, herunder de
igangsatte aktiviteter, til efterretning.
- Økonomiudvalget vil få forelagt de økonomiske konsekvenser i forbindelse
med udvalgets drøftelser af de økonomiske udfordringer i forbindelse med budget
2011 i februar 2011.
- Igangsætter en analyse af hele daginstitutionsstrukturen og mulighederne for
udbygning undersøges. Analysen skal forelægge forud for budget 2012, senest i
august 2011.
Sagsfremstilling:
I oktober 2010 orienterede Børne- og Fritidsforvaltningen Børne- og
Ungdomsudvalget om pladsudviklingen i dagtilbuddene, og annoncerede at
forvaltningen fremover ville orientere udvalget om pladsudnyttelsen hvert kvartal. I
forbindelse med behandlingen af sagen bad Børne- og Ungdomsudvalget
forvaltningen om bl.a. at få en sag på vedrørende tidlig indskrivning i SFO på alle
kommunens skoler. Sagen fremlægges sammen med nærværende sag på Børne- og
Ungdomsudvalgets møde den 20. januar 2011.
Pladssituationen i dagtilbuddene i 2010
Børne- og Fritidsforvaltningen har udarbejdet et notat med en oversigt over den
gennemsnitlige pladsudnyttelse i dagtilbuddene i 2010. Derudover indeholder
oversigten en kolonne over indskrevne pr. 1. januar 2011. Oversigten er udarbejdet
på baggrund af ”fleksbankbogen” og institutionssystemets ventelistestatistikker
(vedlagt). Dagtilbuddene er normeret til 937 vuggestuepladser og 1796
børnehavepladser, svarende til i alt 3670 enheder eksklusiv dagplejen (se vedlagte
bilag).
Notatet viser, at kapaciteten på dagtilbudsområdet er under voldsomt pres.
 Fødselstallet er steget med knap 20 % siden 2008. Der kom i 2009 ca. 100
børn flere end året før – en udvikling som i 2010 er fortsat med på samme niveau.
Dvs. at hvor dagtilbuddene i 2010 skulle rumme 100 småbørn flere end året før skal
dagtilbuddene i løbet af 2011 rumme yderligere 100 børn mere end i 2009.


Der er igen godt gang i boligmarkedet. Til illustration var der 109 børn
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Virum i de første ni måneder af 2010, mens befolkningsprognosen for distriktet kun
forventede 15 børn i løbet af hele året.
 For første gang i mange år er kapaciteten i dagtilbuddene i 2010 udnyttet
fuldt ud – og meget mere til. Det har betydet en betydelig merindskrivning i
dagtilbuddene på gennemsnitligt 62 ekstra pladser pr. måned i 2010 svarende til 89
enheder (dækker over en betydelig merindskrivning i foråret, og intet fald i efteråret
som det ellers normalt forudsættes for at sikre den gennemsnitlige årsnormering).
 De 62 ekstra pladser over hele året dækker over en stigning i både
vuggestuebørn og børnehavebørn fordelt med 27 ekstra vuggestue pladser og 35
ekstra børnehavepladser. Ifølge prognoserne skulle der ske en stigning i
vuggestuebørn i 2010 og 2011, mens antallet af børnehavebørn skulle falde. De
faktiske udnyttelsestal viser, at der ikke er et forventet fald i børnehavepladser –
tværtimod en markant stigning.
 Der mangler især pladser i Virum og i Lyngby. I Lyngby blev der i
gennemsnit i 2010 passet 7 vuggestuebørn og 18 børnehavebørn mere end der er
normeret til, i Virum er de tilsvarende tal 4 vuggestuebørn og 24 børnehavebørn. I
Lundtofte og i Taarbæk synes normeringerne bedre at passe – dog med en smule
overskydende kapacitet i børnehavegrupperne. De 14 vuggestuepladser, som i
Lundtofte i 2010 er udnyttet ud over normeringerne vurderes i høj grad anvendt til
garantibørn fra andre distrikter.
Pladssituationen i dagtilbuddene foråret 2011
 Presset på pladser betyder, at 100 børn med et aktuelt pasningsbehov ikke
bliver passet i dag (optalt frem til 31. januar 2011). Tallet dækker over 51
vuggestuebørn og 48 børnehavebørn. De 51 vuggestuebørnene er børn af forældre,
som ikke har ønsket pasningsgaranti – og derfor på grund af presset på pladser ikke
kan forvente at få plads før til august 2011 (med mindre de opskriver børnene til
pladsgarantien). Det betyder, at forældrene selv er nødsaget til at finde andre
løsninger til at få passet børnene frem til efter sommerferien. Pladsanvisningen
oplever en stigende frustration i denne forældregruppe, som havde en forventning
om at få plads i løbet af foråret.
 Alle dagtilbud er mere end fyldt op pr. 1. januar 2011. Samlet er der pr. 1.
januar 2011 en merindskrivning på 38 vuggestuebørn og 58 børnehavebørn i
kommunens dagtilbud. Til sammenligning var de tilsvarende tal pr. 1. januar 2010
en merindskrivning 43 vuggestuebørn, men en mindre indskrivning på 12
børnehavebørn. Det bekymrende i denne sammenhæng er især, at der ikke er
børnehavepladser til de mange børn, der i løbet af foråret fylder tre år. Det betyder
nemlig, at de treårige ikke kan flyttes fra vuggestuerne og dermed skabe rum for de
mange nye småbørn med et pasningsbehov.


Samtidig benytter langt flere forældre end tidligere pasningsgarantien.
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Knap 50 % af alle småbørn opskrives i dag til pasningsgarantien. Det kunne bl.a.
skyldes krisen, hvor forældre er langt mere opmærksomme på at komme tilbage på
arbejdsmarkedet end tidligere. Men også pladspresset betyder, at mange forældre
ikke kan vente helt sommer med at få en plads.
 46 garantibørn skal have plads den 1. februar 2011. Og yderligere 90
garantibørn venter i dag plads i løbet af foråret. Kommunen er forpligtet ifølge
lovgivningen til at give garantibørn en plads.
 Hertil kommer yderligere 88 vuggestuebørn med et pasningsbehov i løbet af
foråret, som reelt ikke kan få plads før 1. august 2011– og dermed må vente i op til
mere end et halvt år før de kan få deres børn passet. En del af disse forældre
forventes dog at opskrive børnene til pasningsgarantien i løbet af foråret (3
måneders opskrivningsfrist).
 I forlængelse af ovenstående mangler der i alt 265 vuggestuebørn pladser
(forudsat at alle skal have plads) og 111 børnehavebørn pladser (heraf passes ca. 60
børn allerede i vuggestuer) i løbet af foråret 2011. I en situation med allerede
opfyldte dagtilbud (+38 vuggestuebørn og +58 børnehavebørn i kommunens
dagtilbud pr. 1. januar 2011) kan disse børn ikke passes inden for dagtilbuddenes
eksisterende rammer.
Institutionsprognosen set i forhold til institutionssystemets ventelistestatistik
Ovenstående tal er baseret på institutionssystemets ventelistestatistik, som opgøres
på baggrund af indskrevne børn. Udfordringerne ved at anvende denne form for
statistik er at forældrene først skriver børnene ind et halvt år før de ønsker plads og
at den ikke tager højde for eventuelle tilflyttere, som endnu ikke har opskrevet
deres børn. Statistikken kan derfor ikke anvendes til at forudsige behovet længere
frem end et halvt år, men statistikken giver et mere nuanceret billede af behovet end
Institutionsprognosen.
Institutionsprognosen baserer sig på befolkningsprognosen for 2010. Det særlige
ved Befolkningsprognose 2010 er, at det har været yderst vanskeligt at vurdere,
hvornår der igen vil være nettotilflytning til Lyngby-Taarbæk Kommune som følge
af, at der igen kommer gang i boligmarkedet. Det er sket i løbet af 2010, hvilket
naturligt nok, har konsekvenser for de forudsætninger der er lagt ind i prognosen i
forhold til til- og fraflytningsmønsteret.
Samtidig skal det nævnes, at institutionsprognosen justeres hvert kvartal, hvilket er
en styrke i forhold til planlægningsgrundlaget. Institutionsprognosen har vist, at der
er væsentligt flere tilflytninger (dvs. nettotilflytning) end det har været muligt at
forudsige og dermed indkalkulere i befolkningsprognosen, da denne blev genereret.
Nedenfor ses en sammenligning mellem det prognosticerede pladsbehov og det
faktisk pladsbehov på baggrund af ventelistestatistikken for de første 7 måneder af
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2011 (opgørelsestidspunkt: 1. januar 2011).

Institutionsprognose
n
Behov på baggrund
af ventelister
Difference

jan11
4.15
5
4.27
2
-117

feb11
4.20
1
4.47
4
-273

mar11
4.247
4.533
-286

apr11
4.30
5
4.59
1
-286

maj11
4.354
4.673
-319

jun11
4.35
1
4.70
5
-354

jul11
4.36
7
4.76
0
-393

aug11
3.887

sep11
3.97
5

okt11
3.98
9

nov11
4.00
6

Som det fremgår af tabellen ovenfor er der en difference mellem
institutionsprognosen og behovet opgjort på baggrund af ventelister på
gennemsnitligt 290 pladser i årets første 7 måneder. De sidste 5 måneder af 2011 er
ikke medtaget i opgørelsen, fordi det vurderes, at usikkerheden på tallene er for
stor.
Det faktiske pladsbehov viser de børn, der allerede er indskrevet i en institution i
dag samt de børn der står på venteliste. Tallet dækker både over garantibørn og
behovsbørn. I bilaget i tabel 3-5 kan ses det eksakte antal af børn på venteliste.
Som det fremgår af tabellen kan man allerede se, at der i januar 2011 er en
difference på 117 børneenheder (vuggestuebørn tæller for 2 og børnehavebørn for 1
enhed) i forhold til det budgetterede pladsbehov. Forskellen mellem det
budgetterede pladsbehov og faktiske pladsbehov stiger i løbet af foråret frem til
juli, hvor pladsbehovet vil være på 393 flere børneenheder end det budgetterede
pladsbehov ifølge Pladsanvisningens opgørelse. Dette tal er såfremt der er plads til
at alle børn kan blive passet. Frem til juli vil der i gennemsnit være behov for at
passe 290 børneenheder mere end der er afsat budget til.
Initiativer til imødekommelse af pladsbehovet i dagtilbuddene
Presset på pladser betyder at:
 Den forudsatte nednormering på ca. en halv mio. kr på budget 2011
gennemføres ikke. Som det fremgår ovenfor er der derimod brug for en markant
opnormering af især børnehavepladser.
 Forvaltningen undersøger pt. alle muligheder for at opnormere de
eksisterende dagtilbud. I den forbindelse er Børnehuset Bøgely i Virum pr. 1.
januar opnormeret med 10 børnehavepladser og Børnehuset Børnely med 4
vuggestuepladser pr. 1. januar 2011. Det forventes at kunne finde yderligere ca. 15
– 20 pladser ved opnormering af eksisterende tilbud. Derudover søger dagplejen
efter nye dagplejere.
 Der styres fortsat meget stramt i anvisningen, således at alle dagtilbud
udnytter deres kapacitet fuldt ud på årsbasis – modsat tidligere, hvor der var en
større frihed i dagtilbuddenes kapacitetsudnyttelse.

dec11
4.02
7
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 Der planlægges en forårsordning i samarbejde mellem
områdeinstitutionerne i Ulrikkenborg og Frilandsmuseet for ca. 30
børnehavebørn i Ulrikkenborg pr. 26. april – 10. juli 2011. Det er forudsat, at der
samtidig kan indskrives 30 nye vuggestuebørn i perioden 1. april 2011 – 1. maj
2011.
 Samtidig arbejdes der med at etablere forårsordninger for andre
børnehavegrupper i tomme bygninger som fx det Lyserøde Hus, Skovhuset,
spejderhytter mv. Det er forudsat, at der samtidig kan indskrives nye
vuggestuebørn. Det undersøges endvidere pt. om det er muligt at leje Rudersdals
Kommunes tidligere institution Parcelvej i Virum (ca. 200 m. på den anden side af
kommunegrænsen) i foråret.
 Samtidig er det muligt med relativ kort varsel at etablere en midlertidig
vuggestue i Kongevejens Legestues lokaler i Virum. Kongevejens Legestue har
tidligere været anvendt til en midlertidig vuggestuegruppe og kan rumme ca. 15
vuggestuebørn. Huset har stort set den fornødne indretning til, at der relativt hurtigt
kan etableres en midlertidig vuggestue. Vuggestuen kan etableres som et anneks til
Vuggestuen Børnereden.
Behov for mere varige løsninger, som fx tidlig SFO-indskrivning
Ovenstående initiativer er ikke tilstrækkeligt, men der er behov for mere varige
løsninger. Tidlig SFO-start vil imødekomme pladspresset både på kort og
mellemlag sigt. På kort sigt vil tidlig skolestart på alle skoler pr. 1. maj frigive 577
pladser, på årsbasis giver det 144 enheder i dagtilbuddene, hvilket både i 2011 og
de kommende år vil forbedre kapaciteten på dagtilbudsområdet markant.
Der henvises til sagen om tidlig SFO- start på Børne- og Ungdomsudvalgets
dagsorden i januar 2011.
På den lange bane bør hele strukturen afdækkes og mulighederne for udbygning
undersøges. Børne- og Fritidsforvaltningen forventer i løbet af foråret at igangsætte
en analyse af mulighederne herfor. Analysen skal forelægge forud for budget 2012,
senest i august 2011.
Økonomiske konsekvenser
Ovenstående bygger på Institutionsprognosen udarbejdet i juli 2010. Børne- og
Fritidsforvaltningen forventer en revideret institutionsprognose i midten af januar
2011 og vil på baggrund af denne og ovenstående samle op på de økonomiske
konsekvenser til Økonomiudvalgets drøftelser af de økonomiske udfordringer
primo 2011 på Økonomiudvalgets møde i februar 2011.
Bilag
Notat om fødselstal, kapacitet og pladsudnyttelse i 2010 og januar 2011 og
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forventet behov for pladser foråret 2011

Børne- og Ungdomsudvalget den 20. januar 2011:
Godkendtes som foreslået af forvaltningen.
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8
Anmodning fra optagelse af sag på dagsordenen om Kommunikation,
delgation og rollefordeling mellem udvalg og forvaltning
.

Morten Norman Jørgensen (F) har i mail af 10. januar .2011 anmodet om optagelse
af følgende sag på Børne- og Ungdomsudvalgets dagsorden:
”Kommunikation, delegation og rollefordeling mellem udvalg og forvaltning”.
Det første år i valgperioden er gået, og jeg finder det derfor fornuftigt at udvalget
sammen med forvaltningen påbegynder en evaluering af det løbende politiske og
administrative arbejde i det forgangne år, naturligvis med henblik på at forbedre de
fremadrettede samarbejder og arbejdsgange mest muligt. Da vi i SF har fået den
opfattelse, at der dels politikerne i udvalget i mellem, dels mellem udvalget og
forvaltningen, flere gange har været uoverensstemmelser mellem forståelsen af
optimal arbejds- og rolledeling, beslutningskompetence, grad af delegation og
styring mm., finder vi det hensigtsmæssigt, at udvalget og forvaltningen i
fællesskab indleder nogle generelle drøftelser om hvor der er rum for forbedringer,
og hvilke nye tiltag der kan mindske eventuelle hindringer for et forbedret
samarbejde mellem udvalget og forvaltningen. Hensigten er derudover, at udvalget
med en sådan generel drøftelse kan mindske omfanget af lignende, men dog
mindre, processuelle og metodiske drøftelser under de øvrige sager, hvor alle bør
være interesseret i at substans og faglighed sættes i højsædet.
Det kunne endvidere forestilles, at drøftelsen på nogle strækninger kunne lede til en
konsensus, som ville være hensigtsmæssig at tage med videre til de kommende
drøftelser blandt alle kommunalbestyrelsens medlemmer i februar, hvor blandt
andet beslutningerne i det tidligere paragraf 17 stk. 4 udvalg genovervejes."

Børne- og Ungdomsudvalget den 20. januar 2011:
Udsattes til Børne- og Ungdomsudvalgets møde i februar 2011.
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10
Meddelelser januar Børne- og Ungdomsudvalget
.

Indstilling
Børne- og Fritidsforvaltningen indstiller, at orienteringen tages til efterretning
Sagsfremstilling
Meddelelser fra formanden og forvaltningen.
1. Taarbæk Skole
Taarbæk Skole anmoder om accept af at påbegynde rullende indskoling som
beskrevet i notat af 14. december 2010. Notatet er udsendt til
kommunalbestyrelsens medlemmer.
Sagen forelægges til orientering, idet forvaltningen vil foranstalte en høring af
forældrebestyrelserne i Taarbæks daginstitutioner. Der orienteres i februar-mødet
om resultatet af denne høring.
2. Styringsprincip om rammestyring på det specialiserede socialområde
Notat om Forberedelse af sag om fortolkningen af styringsprincip om rammestyring
på det specialiserede socialområde af 10. januar 2011 er udsendt til
kommunalbestyrelsens medlemmer.
3. Børnekonferencen 2011
Indbydelse og program er udsendt til udvalgets medlemmer
4. Lukket sag. Effektiviseringsforslag på skoleområdet
Notat af 7. januar 2011 er udsendt til kommunalbestyrelsens medlemmer
5. Lukket sag. Orientering om genforhandling af arbejdstidsaftale på lærerområdet
Notat af 11. januar 2011 er udsendt til kommunalbestyrelsens medlemmer

Børne- og Ungdomsudvalget den 20. januar 2011:
Taget til efterretning, dog således at punkt 1. sættes på dagsordenen som
beslutningssag i udvalgets møde i februar 2011

