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1
3. anslået regnskab 2010, Børne- og Ungdomsudvalget
.

Indstilling
Forvaltningen foreslår, at
1. redegørelsen vedr. 3. anslået regnskab 2010 for Børne- og Ungdomsudvalgets
aktivitetsområder tages til efterretning.
2. afvigelserne anbefales over for Kommunalbestyrelsen.
Sagsfremstilling
Økonomiudvalget behandlede en samlet oversigt vedr. 3. anslået regnskab 2010 den
22. november 2010 og besluttede at tage redegørelsen til efterretning og oversende
redegørelsen til de enkelte fagudvalg med henblik på behandling.
Resultatet af fagudvalgenes behandling oversendes til Økonomiudvalgets møde den
13. december 2010 med henblik på at bringe bevillingerne på plads på
Kommunalbestyrelsens møde den 20. december 2010.
Der er i 3. anslået Regnskab 2010 nærmere redegjort for de enkelte afvigelser i
forhold til korrigeret Budget 2010, jf. det sagen vedlagte og tidligere udsendte
materiale.
I. Driftsvirksomheden:
Resultatet af budgetopfølgningen fremgår af følgende oversigt:
1.000 kr. (netto)

Skoler
Børn
Børne- og Ungdomsudvalget i alt

Budget
2010

Korrigeret budget
2010

488.546
351.860
840.406

484.688
372.241
856.929

Budgetopfølgning
31.10.2010

Afvigelse
fra korrigeret
budget 2010

488.073
371.854
859.927

Afvigelser: -=mindreudgift/merindtægt og +=merudgift/mindreindtægt

Der skønnes et samlet merforbrug på ca. 3 mio. kr.
På skoleområdet vedrører merforbruget følgende poster:



Øget antal langtidssygemeldinger på skoler og SFO (0,4 mio. kr.)
UU-Nord, Ungepakken - DUT-midler. De ændrede vejledningsprincipper får
først virkning fra 2011 (-0,5 mio. kr.)

3.385
-387
2.998
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Betaling for SFO vedrørende udsatte børn (3,5 mio. kr.). Merforbruget er
overført fra området Udsatte børn og unge, særlige dag- og klubtilbud som følge
af, at udgifter til en række SFO-tilbud, som tidligere har været drevet efter
servicelovens § 36, men som nu er omdannet til skolefritidstilbud efter
folkeskoleloven.

På børneområdet er der et samlet mindreforbrug på 0,4 mio. kr., der vedrører
følgende poster:












Merindskrivninger i dagtilbud 2010 (0,8 mio. kr.)
Driftstilskud til puljeordninger (0,7 mio. kr.)
Mindreindtægt på forældrebetaling i Dagplejen (0,4 mio. kr.)
Tilskud til privat pasning - merudgift (0,2 mio.kr.)
Forældrebetaling - merindtægt på dagtilbud (-0,8 mio. kr.)
Fleksibilitetspulje - overskud (-1,3 mio. kr.)
Grundet fuld udnyttelse af pladskapaciteten forventes der ingen manglende
forældrebetaling i 2010 (-1,0 mio. kr.)
Mindreforbrug på særlige dag- og klubtilbud, hvoraf 3,5 mio. kr. er overført til
Skoleområdet (-4,5 mio. kr.)
Merforbrug på plejefamilier og opholdssteder hovedsageligt grundet dyrere
anbringelser og anbringelser tilbage fra 2009 (4,3 mio. kr.)
Opbremsning i udgifterne på forebyggende foranstaltninger (-4,4 mio. kr.)
Merforbrug på døgninstitutioner grundet dyrere anbringelser og anbringelser
foretaget i 2009 (5,2 mio. kr.)
Der skal gøres opmærksom på, at der i 2011 som følge af manglende
effektivisering vedrørende ny ressourcetildelingsmodel skal findes 1 mio. kr. i
alternative tiltag.

II. Anlægsvirksomheden
Resultatet af budgetopfølgningen fremgår af følgende oversigt, og giver anledning
til bevillingsmæssige ændringer på -6,9 mio. kr.
1.000 kr. (netto)

Skoler
Børn
Børne- og Ungdomsudvalget i alt

Budget
2010

Korrigeret budget
2010

25.970
1.453
27.423

19.481
5.790
25.271

Budgetopfølgning
31.10.2010
13.521
4.890
18.411

Afvigelse
fra korrigeret
budget 2010
-5.960
-900
-6.860

Afvigelser: -=mindreudgift/merindtægt og +=merudgift/mindreindtægt

På skoleområdet forventes tidsforskudt 5,5 mio. kr. til 2011. Det bemærkes, at det
tidligere er besluttet, at eventuelt mindreforbrug på stabilitetsarbejderne på
Lundtofte Skole og Hummeltofteskolen kunne tilbageføres til Hummeltofteskolen.
På nuværende tidspunkt forventes der et samlet mindreforbrug på 3 mio. kr. på
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stabilitetsarbejderne.
Der er til genhusning på Lindegårdsskolen i forbindelse med ombygning et
restrådighedsbeløb på 0,5 mio. kr. Konkursboet er nu afsluttet, og det resterende
rådighedsbeløb tilgår kommunens kasse.
På børneområdet tidsforskydes 0,9 mio. kr. til 2011 vedrørende udbygning af
køkkenerne i daginstitutionerne.

Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.
Børne- og Ungdomsudvalget, den 8. december 2010:
Forvaltningens indstilling anbefales overfor Økonomiudvalg og
Kommunalbestyrelse.
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2
Strategi og plan for konkurrenceudsættelse 2011 - 2013
.

Indstilling
Forvaltningen foreslår, at strategi og plan for konkurrenceudsættelse 2011 – 2013
drøftes med henblik på anbefaling over for Økonomiudvalget.
Sagsfremstilling
I forlængelse af Økonomiudvalgets behandling af emnet den 29. marts og den 21.
juni 2010 behandlede Økonomiudvalget den 22. november 2010 det af
forvaltningen udarbejdede forslag til dels kommunens strategi for
konkurrenceudsættelse, dels planen for konkurrenceudsættelse. I behandlingen
indgik endvidere de retningslinier, som efter forvaltningens opfattelse bør lægges til
grund for selve gennemførelsen af det enkelte udbud.
Protokollaterne fra de tre nævnte udvalgsbehandlinger er vedlagt sagen, ligesom
som bilagsmaterialet fra behandlingen den 22. november 2010 er vedlagt sagen.
På sidstnævnte møde fandt Økonomiudvalget, at der forinden endelig stillingtagen i
Økonomiudvalget og i kommunalbestyrelsen bør ske en drøftelse af strategien for
konkurrenceudsættelse og planen for konkurrenceudsættelse i hver af de berørte
fagudvalg, d.v.s. Teknik- og miljøudvalget, Social- og sundhedsudvalget, Kulturog fritidsudvalget samt Børne- og ungdomsudvalget. På Børne- og
Ungdomsudvalgets område drejer det sig om Uddannelsestilbud til 10. klasse.
Forvaltningen forelægger hermed strategien og planen for konkurrenceudsættelse
2011 – 2013 til drøftelse med henblik på anbefaling over for Økonomiudvalget.
Økonomiske konsekvenser

Beslutningskompetence
Økonomiudvalget
Børne- og Ungdomsudvalget, den 8. december 2010:
Et flertal i udvalget bestående af V, C og R har drøftet sagen og er umiddelbart
skeptiske overfor en konkurrenceudsættelse af Uddannelsestilbud til 10. klasse
Socialdemokraterne og SF kan ikke anbefale, hverken afdækning af mulighederne
eller en konkurrenceudsættelse.

Åbent punkt Børne- og Ungdomsudvalget den 08-12-2010, s.8

Åbent punkt Børne- og Ungdomsudvalget den 08-12-2010, s.9

3
Revideret Vedtægt for styrelse af skolevæsenet i Lyngby-Taarbæk Kommune
.

Indstilling
Børne- og Fritidsforvaltningen foreslår, at
Børne- og Ungdomsudvalget fremsender vedlagte reviderede Vedtægt for styrelse
af skolevæsenet i Lyngby-Taarbæk Kommune til høring i skolebestyrelserne med
nedenstående forslag til ændring:
1. Fra skoleåret 2010/2011 deltager der ikke et kommunalbestyrelsesmedlem i
skolebestyrelsens møder (afsnit 1.1, stk.2)
2. Fra januar 2011 gives der ikke diæter til skolebestyrelsesmedlemmer og elever
for mødevirksomhed i forbindelse med skolebestyrelsesarbejdet.
3. Det nuværende fælles rådgivende organ Skoleforum nedlægges. I stedet oprettes
Skoledialog med to årlige møder for udvalget, skolebestyrelsesformænd samt
repræsentant fra skolelederne og de faglige organisationer, samt et Udvidet
Skoledialog med to årlige temamøder for udvalget og alle skolebestyrelserne.
4. Klassedannelsen på 7. klassetrin på Trongårdsskolen, som modtager elever fra
Taarbæk Skoles 6. klasser, opererer ikke længere med max. 24 elever pr. dannet
klasse.
5. Klassedannelsen på 10. klassetrin ikke længere opererer med max. 24 elever pr.
dannet klasse.
Høringsperioden løber til medio januar 2011.

Sagsfremstilling
Af Folkeskoleloven § 41fremgår:
Stk. 1 ”Kommunalbestyrelsen fastsætter efter indhentet udtalelse fra
skolebestyrelserne en vedtægt for styrelsen af kommunens skolevæsen. Vedtægten
skal indeholde bestemmelser bl.a. om,
1) antallet af forældrerepræsentanter i skolebestyrelsen
2) udpegning af eventuelt kommunalbestyrelsesmedlem til skolebestyrelsen

Åbent punkt Børne- og Ungdomsudvalget den 08-12-2010, s.10

3) fremgangsmåden ved valg af medarbejderrepræsentanter til skolebestyrelsen
4) sammensætning af eventuelle fælles rådgivende organer for kommunens
skolevæsen
Stk. 2 Vedtægten skal endvidere indeholde en beskrivelse af beføjelser, der er
delegeret til skolebestyrelsen i medfør § 40, stk. 5.
Stk. 3 I et bilag til vedtægten optages de beslutninger, som kommunalbestyrelsen
har truffet vedrørende skolestruktur mv.”
Kommunalbestyrelsen vedtog den forrige Vedtægt for styrelse af skolevæsenet den
5. februar 1998.
Denne vedtægt inkl. bilag har været genstand for en revision foretaget af en mindre
arbejdsgruppe bestående af en repræsentant fra forvaltningen og enkelte
skoleledelser, ligesom styrelses-vedtægtens struktur og formål har været behandlet
på et skoleledermøde.
Vedtægtsdelen er revideret således, at denne følger gældende Folkeskolelov og er i
overensstemmelse med kommunalbestyrelsens beslutninger. Vedtægtsdelen er
desuden effektiviseret, således at den nu indeholder de dele som loven foreskriver,
samt de dele som findes relevante og meningsfulde for f.eks. skolebestyrelsens
arbejde, således at områder, som allerede er nævnt i Folkeskoleloven udelades.
Væsentlige ændringer
Vedtægtsdelen er ændret på følgende væsentlige områder
Afsnit 1.1 stk. 2 udgår, idet det foreslås, at kommunalbestyrelsen fra januar 2011
ikke mere deltager som tilforordnet i skolernes bestyrelser.
Bemærkninger i tilknytning til afsnit 1.1 stk. 2 udgår som konsekvens af
ovenstående.
Afsnit 1.3 stk. 1 – tilføjelse:
” Skolebestyrelsen udøver sin virksomhed i møder”
Afsnit 1.3 stk. 18 udgår, idet det foreslås, at forældre- og elevrepræsentanterne fra
januar 2011 ikke mere modtager diæter for arbejdet i skolebestyrelsen.
Afsnit 5 stk. 1 ændres, idet det foreslås at erstatte Skoleforum med dels et
tilsvarende rådgivende organ kaldet Skoledialog og dels 2 årlige temamøder for et
Udvidet Skoledialog bestående af alle skolebestyrelsesmedlemmerne og Børne- og
Ungdomsudvalget.
Skoledialog skal mødes ca. 2 gange årligt, den ene gang i forbindelse med
behandling af budgettet og sammensættes på samme måde som det nuværende
Skoleforum. Det Udvidede Skoledialog skal består af samtlige medlemmer i
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skolernes skolebestyrelser, samt fagudvalget. Disse skal mødes ca. 2 gange årligt i
forbindelse med drøftelse af aktuelle skolerelevante temaer.
Bilagsdelen er desuden opdateret og udvidet således, at kommunens samlede
skolevæsen kort er beskrevet med hensyn til organisering og formål. Bilagsdelen er
desuden moderniseret, idet den fremover vil være digital (ligesom vedtægtsdelen)
og indeholde henvisninger (links) til relevante beslutninger eller oplysninger.
Bilagsdelen vil blive opdateret hvert år, mens vedtægtsdelen kun forelægges til
fornyet behandling i Kommunalbestyrelsen, såfremt nye beslutninger giver
anledning til ændrede vedtægter (dog jf. afsnit 6 stk. 2, bemærkningen).
Bilagsdelen er ændret på følgende væsentlige områder:
Afsnit 7.3 Klassedannelse – Taarbæk Skole
Det foreslås, at teksten ” Hvis det gennemsnitlige antal elever pr. klasse (på
Trongårdsskolen ), medregnet de elever der overflyttes fra Taarbæk Skole, ved
planlægningen af det efterfølgende skoleår overstiger 24, udløser det etablering af
en ekstra klasse” udgår, således at elevtallet pr. klasse på Trongårdsskolen følger
Folkeskolelovens bestemmelser for antal elever pr. klasse.
Afsnit 7.3 Klassedannelse – Optagelse i 10. klasse
Det foreslås, at teksten ” Ved dannelsen af 10. klasser planlægges der med højest 24
elever i hver klasse” udgår, således at elevtallet pr. klasse i 10. klasse følger
Folkeskolelovens bestemmelser for antal elever pr. klasse.
Afsnit 8.2 Ressourcetildelingsmodel - afventer den politiske beslutning vedr. den
fremtidige model for tildeling af ressourcer til skolerne, herunder fremtidige
ledelsesstruktur.
Her tænkes tillige på de eventuelle ændringer vedr. max. antal elever ved
klassedannelse, i skoleforløbet og øvrige frihedsgrader, som en ny
ressourcetildelingsmodel måtte give.
Afsnit 9.7 Tosprogede elever – afventer udmøntningen af den politiske beslutning
vedr. ny struktur for modtagerklasser.
Afsnit 10.1 – beslutning ”ved alle SFO'er kan etableres et forældreråd på 3-5
medlemmer, som støtter skolebestyrelsen i sager vedr. SFO” er udeladt idet ingen
SFO’er har fungerende forældreråd.

Beslutningskompetence
Efter høringsperiodens ophør vil styrelsesvedtægten atter blive forelagt for Børneog Ungdomsudvalget.
Endelig beslutning træffes i Kommunalbestyrelsen.
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Økonomiske konsekvenser
Der er ingen økonomisk konsekvenser
Bilag
Revideret Vedtægt for styrelse af skolevæsenet i Lyngby-Taarbæk Kommune,
november 2010.
Børne- og Ungdomsudvalget, den 8. december 2010:
Et flertal bestående af A, C, V og R kan tiltræde udkastet til ny styrelsesvedtægt
som høringsgrundlag.
SF kan tiltræde de tre første beslutningspunkter som høringsgrundlag, men kan ikke
tiltræde pkt. 4 og 5.
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4
Ændring af skoledistrikter mellem Lundtofte Skole og Trongårdsskolen.
Ændring af bilag til "Vedtægt til styrelse af Lyngby-Taarbæk Kommunes
skolevæsen".
.

Indstilling
Børne- og Fritidsforvaltningen foreslår, at
1. Børne- og Ungdomsudvalget godkender, at ændre skoledistrikterne mellem
Lundtofte Skole og Trongårdsskolen. Dette er en ændring af bilag I.2 til
Styrelsesvedtægten.
2. Skoledistriktsændringen får virkningen fra skoleåret 2011/2012.
I Børne- og Ungdomsudvalgets møde den 15. september 2010 blev sagen udsat med
henblik på en analyse af den sociale ressourceprofil i Eremitageparken og
Rævehøjparken.
Sagsfremstilling
Børne- og Ungdomsudvalget godkendte på mødet den 16. juni 2010, at Lundtofte
Skole fremover skal være en 2-sporet skole. Samtidig blev det skønnet nødvendigt,
at foretage en skoledistriktsændring mellem Lundtofte Skole og Trongårdsskolen.
Vejene Eremitageparken og Rævehøjparken foreslås flyttes fra Lundtofte Skoles
distrikt til Trongårdsskolens distrikt således, at skolernes nuværende kapacitet kan
udnyttes bedre.
I henhold til Folkeskolelovens §40 og Styrelsesvedtægtens §36 er der indhentet
udtalelser fra de berørte skolebestyrelser.
Høringssvar fra Trongårdsskolen fremlægges. Der er ikke modtaget udtalelse fra
Lundtofte Skole.
Økonomiske konsekvenser
Ingen
Beslutningskompetence
Børne- og Ungdomsudvalget.
Børne- og Ungdomsudvalget, den 15. september 2010:
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Sagen udsattes med henblik på en analyse af den sociale ressourceprofil i
Eremitageparken og Rævehøjparken. Sagen genoptage i udvalgets møde i oktober.
Sagen forelægges på ny, idet forvaltningen har fået foretaget en analyse af den
sociale ressourceprofil i Eremitageparken og Rævehøjparken, idet det er de to
adresser som i sagen påtænkes flyttet fra Lundtofte til Trongårdsskolens
skoledistrikt.
Analysen har taget udgangspunkt i nedenstående tre objektive kriterier:
1) Enlig forsøger
2) Forældrenes uddannelse (højeste gennemførte uddannelse er grundskolen)
3) Indkomst (mere en 25 % af indkomsten kommer fra kontanthjælp, social pension
eller dagpenge)
Hvis to ud af disse tre kriterier er opfyldt benævnes eleven som ressourcesvag.
I nedenstående skema fremgår den sociale ressourceprofil for det pågældende
geografiske område, samt til sammenligning ressourceprofilen for Lundtofte Skole,
Trongårdsskolen og Lyngby-Taarbæk Kommune fra statistikmaterialet februar
2009.

De 2 adresser *
Lundtofte Skole **
Trongårdsskolen **
I alt LTK **

Fordeling af elever i de 3 grupper
Faktisk antal
Elever som er ressource
I alt Stærke Svage Øvrige
132
118
14
0
500
396
96
8
604
512
81
11
5.391 4631
679
81

Andel af stærke/svage
Procentuelt
Elever som er ressource
I alt Stærke Svage Øvrige
100,0
89,4
0,0
10,6
100,0
79,2
1,6
19,2
100,0
84,8
1,8
13,4
Gen. S
85,9
1,5
12,6

* Eremitageparken og Rævehøjparken, 6 – 16 årige pr. 1.1.2010
* * Statistikkørsel, samtlige elever på skolen / i kommunen pr. 1.2.2009
Såfremt de to adresser flyttes fra Lundtofte Skole til Trongårdsskolens skoledistrikt
vil den procentuelle andel af ressourcesvage elever på Lundtofte Skole stige, da de
to adressers elevsammensætning har en lavere andel af ressourcesvage elever end
Lundtofte Skoles.
Opmærksomheden henledes på Børne- og Ungdomsudvalgets beslutning den 16.
juni 2010, som fastlagde, at Lundtofte Skole fremover skal være en 2-sporet skole
og at der om nødvendigt skal foretages skoledistriktsændring mellem Lundtofte
Skole og Trongårdsskolen gældende fra skoleåret 2011/2012.
Konsekvensen ved ikke at lave denne distriktsændring vil være, at der skal ske en
yderligere udbygning af Lundtofte Skole end planlagt og at der med de nuværende
befolkningsprognoser vil opstå ledig kapacitet i de nyopførte bygninger på
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Trongårdsskolen.
Børne- og Ungdomsudvalget, den 8. december 2010:
Godkendt.
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5
Etablering af nyt ventilationsanlæg, Trongårdsskolen, anlægsregnskab
.

Indstilling
Børne- og Fritidsforvaltningen foreslår,
at anlægsregnskab vedrørende etablering af ventilationsanlæg på Trongårdsskolen,
mellemtrinsbygningen godkendes.
Sagsfremstilling
Etablering af ventilationsanlæg på Trongårdsskolen er nu afsluttet og det endelige
anlægsregnskab fremlægges til godkendelse.
Kommunalbestyrelsen har tidligere givet anlægsbevilling på i alt 2.315.000 kr. Det
samlede forbrug på anlægssagen udgør 2.008.000 kr., hvilket giver et
mindreforbrug på 307.000 kr.
Der henvises i øvrigt til endeligt regnskab udarbejdet af Teknisk Forvaltning.
Økonomiske konsekvenser
Ingen
Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen
Børne- og Ungdomsudvalget, den 8. december 2010:
Forvaltningens indstilling anbefales overfor Økonomiudvalg og
Kommunalbestyrelse.
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6
Retningslinjer for forældrearrangerede frokost og madordninger
.

Indstilling
Børne- og Fritidsforvaltningen indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget
godkender,
• Retningslinjer for de forældrearrangerede madordninger
• at maksimumprisen for forældrearrangerede madordninger svarer til prisen på
den sunde kommunale frokostordning i dagtilbud i kommunen med ikrafttrædelse
fra 1.1.2011
Sagsfremstilling:
Ifølge lovgivningen om frokostordninger i dagtilbud kan forældrebestyrelserne
fravælge den kommunale frokostordning og i stedet vælge at arrangere eller
fortsætte eksisterende forældrearrangerede frokostordninger.
I flere af Lyngby-Taarbæk Kommunes dagtilbud eksisterer allerede i dag flere
frokost- og madordninger (Papillon, Enhjørningen og Stjernedalen), som i
fremtiden kan omdannes til forældrearrangerede madordninger (Mælkevejen).
Nogle dagtilbud tilbyder frokost- og eftermiddagsmad alle dage, og et enkelt
dagtilbud tilbyder frokost én gang om ugen.
Kommunalbestyrelsen skal ifølge dagtilbudsloven fastlægge de overordnede
rammer for de forældrearrangerede frokost- og madordninger, herunder
maksimumpris. Se vedlagte udkast til retningslinjer for de forældrearrangerede
frokost- og madordninger.
Den forældrearrangerede frokostordning adskiller sig fra den kommunale
frokostordning ved, at den der arrangeres, styres og betales af forældrene og at det
er op til de enkelte forældre at beslutte om børnene skal deltage.
Derudover fastsætter lovgivningen en række krav til disse ordninger:
1. Forskel på en forældrearrangeret frokostordning og en
forældrearrangeret madordning
Fremadrettet skelnes der i lovgivningen mellem en forældrearrangeret
frokostordning og en forældrearrangeret madordning:
• Frokostordningen omfatter alene frokostmåltidet og kommunen er forpligtet til
at yde social eller økonomisk friplads.
• Madordningen omfatter måltiderne udover frokostmåltidet fx formiddags- og

Åbent punkt Børne- og Ungdomsudvalget den 08-12-2010, s.18

eftermiddagsmad og kommunen er ikke forpligtet til at yde social eller økonomisk
friplads hertil.
2. Prisen på de forældrearrangerede frokostordninger skal indeholde de
reelle udgifter til ordningen
Forældrebetalingen for de forældrearrangerede frokost- og madordninger skal ifølge
loven afspejle de reelle omkostninger til den daglige drift af ordningen. Det vil sige
lønudgifter til personale og udgifter til fødevarer skal være en del af
forældrebetalingen, ligesom det også er tilfældet for den kommunale
frokostordning.
Det betyder fx, at ønsker forældrebestyrelsen at fortsætte frokostordningen i
Børnehuset Papillon, skal forældrebetalingen i fremtiden også dække udgiften til
den medarbejder, der tilbereder maden. I det det ikke er forvaltningens vurdering, at
det er lovgivers intention at bremse velfungerede ordninger, kan udvalget overveje
mulighederne for eventuelt at udfordre finansieringsreglerne i forbindelse med
forældrearrangerede madordninger.
Det foreslås, at det af retningslinjerne fremgår, at det er muligt at ansætte
medarbejdere i dagtilbuddet til at tilberede maden. I så fald er medarbejderen ansat
af kommunen.
3. Maksimumpris for de forældrearrangerede frokostordninger og
madordninger
Kommunalbestyrelsen skal ifølge lovgivningen fastsætte en maksimumpris for
forældrearrangerede frokostordninger og madordninger.
Børneudvalget vedtog den 13. september 2005, at maksimumbeløbet for
forældrebetaling til madordninger fastsættes som et samlet beløb på 400 kr. pr.
måned.
Børne- og Fritidsforvaltningen foreslår, at den maksimale pris for et
forældrearrangeret frokostmåltid hæves så det svarer til prisen på den kommunale
madordning (pr. 1. januar 2011 597,- kr. pr. barn pr. måned i 11 måneder), hvis der
tilbydes mad på alle hverdage. Den maksimale pris afhænger af antallet af måltider
om ugen. Kommunen yder fripladstilskud.
Den maksimale pris, der må sættes for en forældrearrangeret madordning foreslås
svarende til 200,- kr. pr. barn pr. måned i 11 måneder. Kommunen yder hverken
søskende- eller fripladstilskud.
4. Udsendelse af opkrævning
Lyngby Taarbæk Kommune tilbyder efter aftale med forældrene at fremsende
opkrævningen af forældrebetalingen. Det skal understreges at kommunen ikke har
noget lovmæssigt grundlag for at inddrive restancer ved manglende betaling. Der er
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ikke foreslået et gebyr for denne service.
Af hensyn til den praktiske planlægning skal Pladsanvisningen varsles to måneder
før oprettelse af en forældrearrangeret frokostordning, ligesom der er to måneders
frist for af- og tilmelding af det enkelte barn.
Økonomiske konsekvenser
Lyngby-Taarbæk Kommune er forpligtet til at dække økonomiske og sociale
fripladser til de forældrearrangerede frokostordninger. På budget 2011 er der afsat
midler hertil.
I december 2010 kommer en mere detaljeret bekendtgørelse om fripladser.
Kompetence
Kommunalbestyrelsen
Bilag
- Udkast til Retningslinjer for de forældrearrangerede frokost- og madordninger
Børne- og Ungdomsudvalget, den 8. december 2010:
Et flertal i udvalget bestående af A og C kan anbefale forvaltningens indstilling
overfor Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse.
V foreslår, at der søges om dispensation således, at en forældrearrangeret frokostog madordning som den, der er etableret i Papillon, kan fortsætte.
De øvrige medlemmer i udvalget kan ikke tilslutte sig dette.
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7
Afskaffelse af gratis tilbud om mad til 0-1-årige
.

Indstilling:
Børne- og Fritidsforvaltningen indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget
godkender, at den eksisterende madordning for 0 – 1-årige i dagtilbud nedlægges pr.
1. januar 2011 i konsekvens af lovgivningen om frokostordninger i dagtilbud.
Sagsfremstilling:
Lyngby-Taarbæk Kommune har siden 1991 haft en ordning, hvor dagtilbuddene
bespiser de 0-1 årige. Maden finansieres inden for vuggestuernes rådighedsbeløb.
Idet der ikke er afsat ekstra ressourcer til forberedelse af maden, består maden oftest
af færdiglavet mos og grød i de fleste dagtilbud. Alle forældre til børn i 0-1 års
gruppen tilbydes mad – men det er dagtilbuddenes erfaring at mange forældre
takker nej. I november 2010 bespises i alt 12 børn i kommunens
vuggestuer/vuggestueafdelinger. Tallet svinger fra måned til måned og er noget
højere i august, hvor der indskrives mange nye små børn.
Den eksisterende madordning for de 0-1-årige betragtes i loven om fleksibel
frokostordning i daginstitutionerne, som en kommunal madordning og derfor skal
forældrene betale de reelle omkostninger til den daglige drift af ordningen. Det vil
sige lønudgifter til personale og udgifter til fødevarer skal være en del af
forældrebetalingen.
Kommunen tilbyder mad til de 0-1-årige i forbindelse med den kommunale
frokostordning, som der pt. stemmes om. Fravælger forældrebestyrelsen eller den
samlede forældregruppe denne ordning, vil der ikke blive serveret mad til børn i
0-1- års alderen.
Finansiering
Der er i dag ikke afsat særlige midler til bespisning af børn i 0-1-års alderen. Det er
forudsat at denne udgift finansieres via dagtilbuddenes rådighedsbeløb. Forslaget
indebærer derfor ingen budgetmæssige reduktioner.
Kompetence
Børne- og Ungdomsudvalget.
Børne- og Ungdomsudvalget, den 8. december 2010:
Godkendt.
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8
2. opfølgning på handleplan for Udsattepolitikken
.

Indstilling
Børne- og Fritidsforvaltningen foreslår, at
1. udvalget tager 2. opfølgning på handleplan for Udsattepolitikken til efterretning.
2. udvalget godkender, at fagforvaltningerne herefter selv følger op på
handleplansaktiviteterne.
3. udvalget godkender, at fagforvaltningerne arbejder videre med handleplanens
indsats nr. 1, 3, 7, 15, 16, 17, 21 og 26.
Sagsfremstilling
Forvaltningen har udarbejdet 2. opfølgning på handleplan for Udsattepolitikken,
som er vedtaget af Sundhedsudvalget den 15. maj 2008. Forvaltningens første
opfølgning blev godkendt af Børneudvalget i oktober 2009. Forvaltningens 2.
opfølgning er udsendt til udvalgets medlemmer.
Opfølgningen viser, at Social- og Sundhedsforvaltningen og Børne- og
Fritidsforvaltningen har opfyldt 18 ud af i alt 26 indsatser. Der er fortsat behov for
at arbejde videre med otte indsatser omkring; Udbredelse af rummeligheden over
for socialt udsatte i relevante afdelinger og teams (nr. 1), implementering af projekt
Bedre Tværfaglig Indsats (nr. 3), implementering af SSP indsatsen (nr. 7),
etablering af særlige tilbud til socialt udsatte borgere (nr. 15), udvikling af
kommunens bolig sociale indsats, herunder styringsdialog med
boligorganisationerne (nr. 16), kortlægning af boligbehov til socialt udsatte (nr. 17),
madordning for socialt udsatte (nr. 21), beskæftigelsesrettet dagbehandling (nr. 26).
Forvaltningen anbefaler, at fagforvaltningerne fremadrettet selv følger op på
handleplansaktiviteterne.
I tilknytning til handleplanens konkrete indsatser er der i planperioden 2010-2011
taget yderligere tiltag til henholdsvis:
1. Dialogmøder med socialt udsatte borgere
2. En ny SSP-handlingsplan
3. Styringsdialog med de almene boligorganisationer
1) Dialogmøder med socialt udsatte borgere
På sit mødet den 14. september 2010 drøftede Social- og Sundhedsudvalget

Åbent punkt Børne- og Ungdomsudvalget den 08-12-2010, s.23

perspektiverne for et udsatteråd/udsatteforum i Lyngby-Taarbæk Kommune. Det
blev besluttet, at der skal afholdes et dialogmøde med repræsentanter for
målgruppen primo 2011 med henblik på at få afdækket, hvordan man fremover kan
udforme en løbende dialog mellem socialt udsatte borgere og Lyngby-Taarbæk
Kommune. På udvalgets møde i december vil forvaltningen således komme med et
oplæg til en mulig organisering af dialogmøderne. Dialogmøderne vil kunne bidrage
til at understøtte Udsattepolitikkens målsætning omkring medinddragelse af
borgerne.
2) Ny SSP-handlingsplan
Lyngby-Taarbæk Kommunes SSP-handlingsplan, som godkendt den 16. juni 2010
af Børne- og Ungdomsudvalget, målretter SSP-arbejdet og tager udgangspunkt i de
udfordringer, som kommunen aktuelt står over for i relation til
kriminalitetsforebyggelse. De 6 indsatsområder er:







Styrket netværk og kommunikation omkring enkeltsager
Styrket opsøgende arbejde
Styrket boligsocial indsats
Styrket indsats over for unges brug af illegale stoffer
Styrkelse af den generelle forebyggende indsats i skoler og klubber
Dokumentation

SSP-handlingsplanen understøtter navnlig Udsattepolitikkens målsætning om at
kommunen yder en tidlig og forebyggende indsats over for børn og unge. For
yderligere oplysninger i om SSP-handlingsplanen henvises til protokollatet af
Børne- og Ungdomsudvalgets møde den 16. juni 2010.
3) Ny styringsdialog mellem kommunen og de almene boligorganisationer
Med afsæt i den nye styringsreform af den almene boligsektor, som trådte i kraft 1.
januar 2010, sættes der fokus på et øget samarbejde, samt mål- og aftalestyring
mellem kommuner og boligorganisationer. Dette skal bl.a. ske gennem en
styringsdialog, som kommunen og boligorganisationen skal mødes om en gang om
året. Lyngby-Taarbæk Kommune ønsker også at styrke samarbejdet mellem
kommunen og de lokale boligforeninger, som har kontakten med beboerne og
dermed også de børn og unge, som bor i området. Der henvises i øvrigt til særskilt
sag herom.
Den fremadrettede opfølgning på Udsattepolitikken skal ses i sammenhæng med
ovenstående tiltag.
Økonomiske konsekvenser
Ingen.
Beslutningskompetence
Børne- og Ungdomsudvalget.
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Børne- og Ungdomsudvalget, den 8. december 2010:
Taget til efterretning.
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9
Styringsprincipper for det specialiserede socialområde med høringssvar fra
Handicaprådet
.

Indstilling
Børne- og Fritidsforvaltningen foreslår, at udkast til styringsprincipper for det
specialiserede socialområde godkendes endeligt.
Sagsfremstilling
Børne- og Ungdomsudvalget behandlede sag om udkast til styringsprincipper for
det specialiserede socialområde på møde den 17. november 2010.
Handicaprådet behandler sagen på sit møde den 1. december 2010.
Tidligere udsendt materiale ligger i sagen.
Handicaprådets høringssvar sendes til udvalgets medlemmer, umiddelbart efter
Handicaprådets møde.
Økonomiske konsekvenser
Styringsprincipperne skal bidrage til at holde den økonomiske ramme for det
specialiserede socialområde.
Beslutningskompetence
Økonomiudvalget.

Børne- og Ungdomsudvalget, den 8. december 2010:
Godkendt.
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10
Meddelelser december
.

Indstilling
Børne- og Fritidsforvaltningen foreslår, at sagen tages til efterretning
Sagsfremstilling
1. Ny børne- og familiechef Iben Attrup Madsen, som tiltræder den 1. december
2010
2. Udmøntning af budgetaftalen
Oversigt november 2010 er udsendt til udvalgets medlemmer

Børne- og Ungdomsudvalget, den 8. december 2010:
Taget til efterretning.
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12
Ny ressourcetildelingsmodel til skoleområdet
.

Indstilling
Sagen forelægges på ny, idet forvaltningen fremlægger indkomne høringssvar samt
Oversigt vedr. høringssvar vedr. Ny Ressourcetildelingsmodel på skoleområdet dec.
2010 og foreslår, at
1. Børne- og Ungdomsudvalget træffer beslutning om enten model 2 A eller model
2B.
2. der afsættes en social pulje på 3 mio. kr. til fordeling på baggrund af de i sagen
beskrevne principper.
3. kompetence til fastlæggelse af time / fag på klassetrinnet uddelegeres til skolen
og dennes bestyrelse under hensyntagen til folkeskolelovens minimumstimetal,
4. kompetencen til fastlæggelse af klassestørrelse i skoleforløbet uddelegeres til
skolen og dennes bestyrelse under hensyntagen til den overordnet besluttede
skolekapacitet i Om- og udbygningsplanen,
5. klassestørrelsen på gennemsnitlig 26 elever på klassetrinnet fastlægges i forhold
til udenbys elever (eller elever fra andre skoledistrikter i kommunen),
6. der fremover kan dannes børnehaveklasser op til 26 elever efter konkret politisk
godkendelse.
Sagsfremstilling
Der er modtaget 18 høringssvar vedrørende ny ressourcetildelingsmodel på
skoleområdet. Flere høringssvar er positive overfor en ny ressourcetildelingsmodel,
ligesom 6 høringsberettigede parter peger på model 2B, 4 dog i en tilpasset form.
Det er forvaltningens vurdering, at der på denne baggrund, og på baggrund af at der
med en ny ressourcetildelingsmodel skal arbejdes med at tildele ressourcer på en
helt ny måde, peges på model 2B som en overgangsløsning. Dette skal ses i lyset af,
at model 2A, ud fra forvaltningens vurdering, bedst vil kunne opfylde
skoleområdets styringsmæssige udfordringer.
Flere skoler peger på, at omfordelingen er for stor og at ”det fælles skolevæsen”
dermed kommer under pres, fordi det økonomiske fundament bliver for forskelligt.
Man ønsker således på forskellig måde at kompensere, enten i form af at klassen
skal vægte højere end elevantallet eller i form af en indfasning. Såfremt dette skal
imødekommes vil formålet om enkelhed i modellen ikke kunne realiseres, idet alle
forsøg på kompensation i forhold til forskellige formål vil medvirke til
komplicering af modellen – og dermed mordvirke det, der var formålet, nemlig
enkelhed og gennemsigtighed samt en model der er enkel at administrere.
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I forhold til høringsparternes udsagn om, at ”det fælles skolevæsen kommer under
pres”, bemærker forvaltningen, at det fælles skolevæsen først og fremmest sikres
gennem fælles mål og indsatsområder – og samarbejde mellem forvaltning og
skoler samt mellem skolerne indbyrdes. Det er endvidere vurderingen, at der med en
ny ressourcetildelingsmodel, vil være et fornuftigt ressourcegrundlag for skolerne.
Det bør dog overvejes, om der bør etableres en overgangsordning for
Trongårdsskolen. Såfremt udvalget ønsker dette, vil det enten betyde at skolerne/de
skoler der tildeles flest ressourcer skal finansiere denne indfasning eller at der skal
gives en tillægsbevilling.
De fleste høringsparter tilslutter sig en social pulje. Mange ønsker dog samtidig, at
puljen tildeles alle ressourcesvage elever forholdsmæssigt. Fordelingsmetoden bør
således genovervejes. Det bør overvejes, om flere skal have del i puljen, man bør i
så fald være opmærksom på, at dette vil medvirke til en ændring af
ressourcefordelingen mellem de enkelte skoler.
Flere høringsparter peger på, at tildelingen af ressourcer til tosprogede elever bør
trækkes ud af tildelingsgrundlaget og tildeles særskilt, fordi fordelingen af
tosprogede elever er meget uens skolerne imellem.
Flere skoler forholder sig til, at klassekvotienten i forbindelse med klassedannelsen
hæves fra 24 til 26 elever, idet der så skal forholdsvis få nye elever til før klasserne
skal deles. Det bliver endvidere bemærket, at den nye tildelingsmodel ansporer til at
samle flest mulige elever i klasserne, hvilket er vanskeligere for skoler med
forholdsvis små hjemklasselokaler.

Børne- og Fritidsforvaltningen foreslog i Børne- og Ungdomsudvalgets møde den
13. oktober 2010, at
1. Børne- og Ungdomsudvalget drøfter sagen og beslutter, hvilken af de fremlagte
modeller, der skal være grundlaget for en ny ressourcetildelingsmodel på
skoleområdet.
2. Børne- og Ungdomsudvalget beslutter at sende modellerne i høring.
Børne- og Ungdomsudvalget vedtog på mødet, at ressourcetildelingsmodellerne
kunne udsendes til høring på det foreliggende grundlag. Der var enighed om at
sende modellerne, der omfatter skolens samlede økonomi, til høring både for så vidt
angår den elevtalsbaserede og den kombinerede elev- og klassetalsbaserede model.
Der afsættes ressourcer til en social pulje.
Et flertal i udvalget, undtaget Morten Normann Jørgensen, F, var enige om, at de
vedtagne styringsprincipper af 16. marts 2010 fortsat opretholdes.
Et medlem, Morten Normann Jørgensen, F, stemte imod, idet F ønsker at
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klassestørrelsen ved klassedannelse fortsat skal være på gennemsnitligt 24 elever
frem for 26. F bakker derudover op om høringsmaterialet.
Sagsfremstilling
I forbindelse med Budget 2009-1013 blev det besluttet, at der skulle udarbejdes en
ny ressourcetildelingsmodel på skoleområdet.
Formålet med at lave en ny ressourcetildelingsmodel er:
• At forenkle måden ressourcerne tildeles på for dermed at reducere den
administration, der medgår til at beregne, ajourføre og kontrollere tildelingen.
• At skabe større gennemsigtighed for dermed at sikre forståelse, opbakning,
tillid og overblik over ressourcetildelingen.
• At skabe en mere sikker økonomisk styring og dermed en sikkerhed for, at
budgettet overholdes.
• At give et større lokalt råderum inden for rammerne af Folkeskoleloven, så
skolerne i højere grad få mulighed for at anvende ressourcerne, hvor de gør mest
gavn.
• At skolerne fremover skal styres via indsatsområder, mål og rammer.
Økonomiudvalgets godkendte på møde den 8. april 2009 et kommissorium for
udarbejdelsen af en ny ressourcetildelingsmodel. I kommissoriet er det bl.a.
beskrevet, at den nye ressourcetildelingsmodel på skoleområdet skal tage
udgangspunkt i den samlede økonomiske ramme på skoleområdet for skoleåret
2009/2010.
Den fremtidige styring af skoleområdet
Forslaget til en ny ressourcetildelingsmodel på skoleområdet skal ses i lyset af et
kommunalt ønske om større decentralisering af kommunernes skolevæsen. Det
betyder, at skolerne - inden for rammerne af Folkeskoleloven – skal have et større
lokalt råderum, så de selv kan prioritere deres ressourcer og anvende dem der, hvor
de gør mest gavn. Et større lokalt råderum skal endvidere medvirke til at skabe mere
innovative skoler, hvor der er plads til at afprøve nye undervisningsformer og skabe
større inklusion. Der vil dog fortsat være behov for at fastholde et fælles
skolevæsen og sikre en overordnet styring af skoleområdet. En ny og enklere
ressourcetildelingsmodel skal sammen med overordnede mål for skoleområdet – og
den fremtidige skoleudviklingsstrategi - medvirke til dels at skabe fælles retning og
dels sikkerhed for, at budgettet overholdes.
Derudover skal forslaget til en ny ressourcetildelingsmodel ses i lyset af et generelt
krav om større effektivisering af administrationen. Der er også på skoleområdet
brug for at forenkle de administrative procedurer. En forenkling af måden
ressourcerne tildeles på vil gøre det muligt at reducere den administration, der
medgår til at beregne, ajourføre og kontrollere tildelingen.
Hvorfor en ny behandling af ressourcetildelingsmodellen?
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I forbindelse med Børne- og Ungdomsudvalgets behandling af forslag til ny
ressourcetildelingsmodel på skoleområdet i marts 2010 blev forvaltningen
opmærksom på, at ikke alle økonomiske ressourcer var lagt ind i det oprindelige
forslag til en ny ressourcetildelingsmodel. Udvalget blev derfor i august måned
præsenteret for to nye variationer, som tog udgangspunkt i hele den økonomiske
ramme. I præsentationen af de nye modeller indgik der imidlertid ikke
regneeksempler, som gjorde det muligt at sammenligne de to variationer indbyrdes
og med den oprindelige model 1 og 2. Derfor har forvaltningen nu udarbejdet et nyt
notat. I det nye notat præsenteres alle 4 modeller, og principperne i de enkelte
modeller sammenlignes med hinanden og med principperne i den nuværende
ressourcetildelingsmodel, og konsekvenserne ved de enkelte modeller beskrives.
Derudover er der vedlagt regneeksempler for alle 4 modeller, som gør det muligt at
sammenligne dem umiddelbart.
Sagsforløbet kort
Der blev nedsat en styregruppe for projektet og en arbejdsgruppe med
repræsentanter fra skolerne, Børne- og Fritidsforvaltningen og Økonomiafdelingen.
Arbejdsgruppen udarbejdede ”Forslag til ny ressourcetildelingsmodel på
skoleområdet”, som indeholder 2 forslag til ressourcetildeling samt et forslag til
dannelse af en ”pulje til håndtering af sociale og integrationsmæssige
udfordringer” (se bilag 1).
Forslaget blev behandlet politisk i efteråret 2009 og sendt i høring på skolerne. Den
16. marts 2010 besluttede et flertal i udvalget at anbefale model 2 i forslaget til
godkendelse i Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse med enkelte justeringer (se
bilag 2: "Samlet beskrivelse af den politiske behandling af ny
resssourcetildelingsmodel", herunder den fulde indstilling fra mødet den 16. marts).
I forbindelse med udvalgsbehandlingen den 16. marts 2010 blev forvaltningen
imidlertid opmærksom på, at forslaget til ny ressourcetildelingsmodel ikke tog
udgangspunkt i den samlede økonomiske ramme på skoleområdet, som forudsat i
kommissoriet, men alene i den del af rammen, som vedrører de
undervisningsrelaterede timer. Den øvrige del er skolernes økonomi - herunder
klasselærertid, skole/hjem samarbejde, uddannelsesmidler, lejrskoler etc. - var kun
medtaget teknisk i ressourcetildelingsmodellen. Desuden indgik ressourcer til
specialundervisning, tosprogsundervisning mv. heller ikke i beregningerne.
Som følge heraf blev det besluttet, at sagen skulle analyseres nærmere, og
Kommunalbestyrelsen blev orienteret om dette d. 31. maj. På baggrund af denne
orientering besluttede Økonomiudvalget den 21. juni at sende sagen tilbage til
Børne- og Ungdomsudvalget.
Den 18. august blev sagen på ny forelagt Børne- og Ungdomsudvalget. Udvalget
blev på mødet bedt om at tage stilling til:
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• Om den nye ressourcetildelingsmodel skal tage udgangspunkt i skolernes
samlede ressourcer eller alene i de ressourcer, som går til undervisningstimer.
• Om den nye ressourcetildelingsmodel skal tage udgangspunkt i, at ressourcerne
tildeles alene på baggrund af antal elever (model 1), eller om ressourcerne skal
tildeles således at der gives et fast beløb til skolerne pr. klasse uanset antallet af
elever i klassen. I de klasser, der har over 17 elever gives der derudover et fast
beløb pr. elev. Dermed sikres det, at minimumstimetallet kan overholdes også i
klasser med mindre end 17 elever (model 2).
Derudover blev udvalget præsenteret for et forslag til en ny pulje ”Pulje til
håndtering af demografiske ændringer”, som skulle tage højde for udsving i elevtal
henover årene, og som også skulle bringes i anvendelse, hvis nogle skoler med lave
klassekvotienter fik problemer med at leve op til minimumstimeplanen. Ifølge
beregningerne kunne dette eventuelt blive et problem på Lundtofte Skole og
Lindegårdskolen ved det generelle fald i elevtallet frem mod 2020.
Udvalget besluttede at udsætte sagen til september med henblik på at få indarbejdet
udvalgets bemærkninger, som var følgende:
- Udvalget ønsker ikke en pulje til håndtering af demografiske ændringer
- Udvalget ønsker at se beregninger på og få beskrevet konsekvenserne ved de to
modeller, hvis skolernes samlede økonomi lægges ind i modellerne.
- En forklaring på, hvorfor der skal regnes på to nye modeller.
Derfor har forvaltningen nu udarbejdet et nyt notat (se bilag 3), som præsenterer
alle de modeller, der er i spil. Der er tale om i alt 4 modeller:
• De 2 modeller, som indgik i det oprindelige forslag til ny
ressourcetildelingsmodel (kaldet model 1A og 2A), som alene tager udgangspunkt i
skolernes undervisningstimer.
• 2 nye modeller, som er variationer over de to oprindelige modeller (kaldet
model 1B og 2B), som tager udgangspunkt i skolernes samlede lønbudget.
Nedenfor vil principperne i de enkelte modeller blive præsenteret. Modellerne vil
blive sammenlignet med hinanden og med principperne i den nuværende
ressourcetildelingsmodel, og konsekvenserne af de enkelte modeller vil blive
beskrevet. Derudover er der vedlagt regneeksempler for alle 4 modeller, som gør
det muligt at sammenligne dem umiddelbart (se bilag 4).
Den eksisterende ressourcetildelingsmodel
Den eksisterende ressourcetildelingsmodel består af en række elementer, som
skolerne tildeles ressourcer til på baggrund af en række forskellige kriterier eller
puljeordninger.
Grundtilskud:
Grundtilskuddet består af ressourcer til administration og drift (herunder
teknisk-administrativt personale, kontorhold, inventar mv., samt ressourcer til
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bygningsrelaterede udgifter (vand, varme, el, renovation, indvendig
vedligeholdelse, forsikring, skatter og rengøring). Grundtilskuddet gives som en
fast/variabel pulje til alle skoler.
Tilskud til undervisningstimer:
Den nuværende ressourcetildelingsmodel tildeler ressourcer til skolernes
undervisningstimer på baggrund af antal klasser med udgangspunkt i
Lyngby-Taarbæk Kommunes vejledende timefordelingsplan. Derudover tildeles der
deletimer i dansk og matematik på 1. – 3. klassetrin til klasser med mere end 17
elever, samt til de praktisk–musiske fag på mellemtrinnet og til fagene idræt /
svømning ud fra fastsatte kriterier.
Tilskud til øvrige opgaver i tilknytning til undervisningen:
Oveni det samlede undervisningstimetal tildeles der tid til øvrige opgaver, som har
tilknytning til undervisningen , herunder lærernes forberedelsestid, klasselærertid,
skole-hjem-samarbejde, skolebibliotek, IT og lejrskoler. Tilskuddet til øvrige
opgaver i tilknytning til undervisning gives på baggrund af forskellige kriterier
(elevtal, klasseantal eller undervisningstimer).
Ledelsestilskud:
En del af ledelsestilskuddet tildeles skolernes som en fast pulje og en del tildeles på
baggrund af antal klasser.
Skolens øvrige opgaver:
Skolen tildeles derudover ressourcer til at løfte en række opgaver, som ikke falder
under ovenstående kategorier. Det drejer sig bl.a. om specialundervisning
(supplerende undervisning, specialskoler og specialklasser), tosprogsundervisning,
SFO, vikarer, undervisningsmidler og uddannelsesmidler. Ressourcerne til disse
opgaver tildeles i dag enten via faste puljer, aftalte fordelingsnøgler eller andre
kriterier.
Kapacitetstilpasningspulje:
Som en del af den nuværende ressourcetildeling eksisterer der en
kapacitetstilpasningspulje. Puljen fordeles til skolerne ud fra en vurdering af deres
økonomiske behov beregnet på baggrund af befolkningsprognosen.
De nuværende principper for ressourcetildelingen på skoleområdet, som er
beskrevet ovenfor, bliver i dag styret via et detaljeret regneark og en række
komplicerede beregninger. Den nuværende ressourcemodel er derfor svær at
gennemskue, administrativ tung og udtryk for en udpræget detailstyring af skolerne.

Forslag til ny ressourcetildelingsmodel
Fælles for modellerne
Der er en række fællestræk, som gør sig gældende for alle de 4 modeller. Disse
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fællestræk vil blive præsenteret i det følgende.
• Alle modeller tager udgangspunkt i en beregnet klassestørrelse, som er et
teknisk beregnet tal på baggrund af den økonomiske ramme (A-modellerne) eller en
fastsat klassestørrelse (B-modellerne).
• Alle modeller forholder sig til gældende lovgivning på folkeskoleområdet,
indgået arbejdstidsaftale på lærerområdet og gældende pris- og lønudvikling. Dette
for at sikre, at modellerne til enhver tid kan afspejle ændringer på områderne og for
at legitimere (retfærdiggøre) modellerne.
• Alle modeller omfordeler midler fra skoler med lave klassekvotienter til skoler
med høje klassekvotienter, fordi den nuværende model, bortset fra
deletimeordningen i indskolingen, tildeler samme timetal pr. klasse uanset om der er
14 eller 27 elever.
• Alle modeller tildeler ressourcer ud fra LTK’s vejledende timetal.
• I alle modeller opereres der med en budgetlagt
kapacitetstilpasnings-/demografipulje, som skal gøre det muligt økonomisk at
håndtere kapacitetsjusteringer. Da ressourcetildelingsmodellen på skoleområdet
blev behandlet på Børne- og Ungdomsudvalgets møde i august, blev denne pulje
præsenteret som en demografipulje, der udover kapacitetsjusteringer også skulle
dække skolerne ind, hvis de fik problemer med at leve op til lovgivningens
minimumstimetal. Børne- og Ungdomsudvalget bemærkede på mødet, at de ikke
ønskede en sådan pulje (til dækning af minimumstimetallet). Derfor er der i de 4
modeller tænkt den eksisterende kapacitetstilpasningspulje ind (se ovenfor).
Derudover er der en række af de opgaver skolerne løfter, som ikke er omfattet af
tildelingsprincippet i den enkelte model.
• I alle modellerne gives der et grundtilskud til alle skoler som en fast pulje.
Grundtilskuddet omfatter i alle 4 modeller et fast tilskud til ledelse,
teknisk-administrativt personale, samt kontorhold, inventar mv.
• Specialundervisningen (supplerende undervisning, specialskoler og
specialklasser) er ikke omfattet af modellernes tildelingsprincip. Ressourcer til
specialundervisning tildeles på baggrund af antal elever i
specialundervisningstilbud, som kan være meget forskelligt fra skole til skole. Det
kan dog overvejes fremadrettet at indarbejde specialundervisningsressourcerne i den
samlede tildelingsmodel, hvilket aktualiseres af den beslutning vedrørende ønske
om øget inklusion, som er indeholdt i budgetaftalen.
• SFO er heller ikke omfattet af modellernes tildelingsprincip, idet SFO’erne har
deres egen fordelingsnøgle baseret på antal tilmeldte børn samt en grundressource
til ledelse.
Endvidere er følgende styringsprincipper gældende for alle 4 modeller, idet de
oprindelig blev anbefalet af Børne- og Ungdomsudvalget den 16. marts 2010:
• Der opereres med en social pulje, som tildeles de skoler, som har en større
andel af ”ressourcesvage” elever end gennemsnittet i kommunen.
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• Kompetence til fastlæggelse af time/fag på klassetrinnet uddelegeres til den
enkelte skole og dennes bestyrelse under hensyntagen til folkeskolelovens
minimumstimetal.
• Kompetencen til fastlæggelse af klassestørrelse i skoleforløbet uddelegeres til
den enkelte skole og dennes bestyrelse under hensyntagen til den overordnede
besluttede skolekapacitet i Om- og Udbygningsplanen.
• Klassestørrelsen på gennemsnitlig 26 elever på klassetrinnet fastlægges i
forhold til udenbys elever (eller elever fra andre skoledistrikter i kommunen).
• Der kan fremover dannes børnehaveklasser med op til 26 elever efter konkret
politisk godkendelse.
Nedenfor vil de 4 modeller blive præsenteret enkeltvis med fokus på, hvad der er
det nye i modellerne i forhold til den nuværende ressourcetildelingsmodel og hvad
der er det særlige ved den enkelte model i forhold til de øvrige modeller.
Model 1A: Elevtalsbaseret tildeling af ressourcer til skolernes
undervisningstimer
Model 1A tildeler ressourcer til skolernes undervisningstimer på baggrund af
antallet af elever . På baggrund af LTK’s vejledende timetal fastlægges det, hvad én
elev koster, og skolerne tildeles så ressourcer til undervisningstimer svarende til
antallet af indmeldte elever på skolen. Ressourcer til opgaver i tilknytning til
undervisningen og andre opgaver tildeles som i den nuværende
ressourcetildelingsmodel (se side 3-4).
Hvad er det nye i modellen i forhold til den nuværende?
Det nye i model 1A er, at ressourcerne tildeles skolerne på baggrund af elevtal og
ikke klasseantal.
Hvad er det særlige ved modellen?
Model 1A er mere enkel og gennemsigtig end den nuværende
ressourcetildelingsmodel.
Model 1A omfordeler dog alene ressourcerne til skolernes undervisningstimer.
Tildelingen af ressourcer til de resterede opgaver, som skolen løfter, skal fortsat ske
som i den nuværende ressourcetildelingsmodel, men da disse i overvejende grad
tager udgangspunkt i undervisningstimetallet, vil en tildeling pr. elev også få
indflydelse på hele ressourcetildelingen. Modellen vil således stadigvæk indebære
en del beregningsarbejde – og dermed ikke leve op til kravet om enkelhed og
gennemskuelighed, samt administrativ forenkling og effektivisering.
Model 2A: Elevtals- og klassebaseret tildeling af ressourcer til skolernes
undervisningstimer
Model 2A tildeler ressourcer til skolernes undervisningstimer på baggrund af en
kombination af antallet af klasser og antallet af elever. Der tildeles et fast beløb pr.
klasse til og med den 17. elev. I de klasser, der har over 17elever Flere beregninger
har vist, at 17 elever er et fornuftigt balancepunkt, ligesom andre kommuner

Åbent punkt Børne- og Ungdomsudvalget den 08-12-2010, s.35

opererer med denne tekniske størrelse. Jo højere dette tal er, jo flere timer tildeles
pr. klasse og jo færre pr. elev. gives der derudover et fast beløb pr. elev, som
beregnes ud fra den afsatte økonomiske ramme. Det betyder, at alle skoler modtager
et grundbeløb pr. klasse, også hvis klassen har mindre end 17 elever og at skoler
med klassekvotienter over 17 elever derudover modtager et beløb pr. elev.
Ressourcer til opgaver i tilknytning til undervisningen og andre opgaver er
medregnet i modellen og tildeles som i den nuværende ressourcetildelingsmodel.

Hvad er det nye i modellen i forhold til den nuværende?
Det nye i model 2A i forhold til den nuværende ressourcetildelingsmodel er, at
ressourcerne tildeles skolerne på baggrund af en kombination af klasseantal og
elevtal og ikke klasseantallet alene.
Hvad er det særlige ved modellen?
Model 2A er en mere enkel og gennemsigtig model end den nuværende
ressourcetildelingsmodel, idet ressourcerne tildeles skolerne ud fra et fast princip.
Det faste princip i model 2A er ikke så enkelt som i model 1A, men det sikrer, at
LTK timetallet kan opfyldes også i skoler med lave klassekvotienter. Model 2A
omfordeler dog alene ressourcerne til skolernes undervisningstimer. Tildelingen af
ressourcer til de resterede opgaver, som skolen løfter, skal fortsat ske som i den
nuværende ressourcetildelingsmodel, men da disse i overvejende grad tager
udgangspunkt i undervisningstimetallet, vil en tildeling pr. klasse/elev også få
indflydelse på hele ressourcetildelingen. Modellen vil – som model 1A - stadigvæk
indebære en del beregningsarbejde – og dermed ikke leve op til kravet om enkelhed
og gennemskuelighed, samt administrativ forenkling og effektivisering. Modellen
vil heller ikke i samme omfang som den elevtalsbaserede model sikre, at udgifterne
til skoleområdet tilpasses til faldende elevtal de kommende år.
Model 1B: Elevtalsbaseret tildeling af ressourcer til skolernes samlede
lønbudget
Model 1B tildeler som model 1A ressourcer til skolerne på baggrund af antallet af
elever . I model 1B er det imidlertid skolens samlede lønbudget som tildeles på
baggrund af elevantallet. Der beregnes altså et beløb pr. elev, som omfatter både
undervisningstimer, de opgaver, som løses i tilknytning til undervisningen, samt
udgifter til tosprogsundervisning, vikarer, undervisningsmidler og
uddannelsesmidler.
Hvad er det nye i modellen i forhold til den nuværende?
Det nye i model 1B i forhold til den nuværende ressourcetildelingsmodel er, at alle
ressourcerne tildeles skolerne på baggrund af elevtal og ikke klasseantal / andre
parametre. Endvidere er ressourcerne til tosprogsundervisning, vikarer,
undervisningsmaterialer og uddannelsesmaterialer som noget nyt også omfattet af
tildelingsprincippet i modellen (elevtal), og ledelse bliver en del af grundtilskuddet.
Inddragelsen af tosprogsundervisningen i beregningsgrundlaget understøtter
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beslutningen om at nedlægge modtagelsesundervisningen og decentralisere
opgaven, som er indeholdt i den indgåede budgetaftale for 2011-2014.
Hvad er det særlige ved modellen?
Model 1B er mere enkel og gennemsigtig end den nuværende
ressourcetildelingsmodel (og model 1), fordi den omfordeler skolens samlede
ressourcer ud fra det samme princip, nemlig antallet af elever. Konsekvensen er
imidlertid, at alle skoler, uanset størrelse og elevtal, tildeles samme ressourcer pr.
elev til fx skolebibliotek, tilsyn med samlinger, tosprogsundervisning og
kontorhold, inventar.
Model 2B: Elevtals- og klassebaseret tildeling af ressourcer til skolernes
samlede lønbudget
Model 2B tildeler ressourcer til skolernes samlede lønbudget på baggrund af en
kombination af antallet af klasser og antallet af elever. Som i model 2A tildeles
skolerne et fast beløb pr. klasse uanset antallet af elever i klassen. I de klasser, der
har over 17elever gives der derudover et fast beløb pr. elev, som beregnes ud fra
den afsatte økonomiske ramme. Samme tildelingsprincip anvendes for de
ressourcer, som indgår i løsningen af opgaver i tilknytning til undervisningen samt
ressourcer til tosprogsundervisning, vikarer, undervisningsmidler,
uddannelsesmidler mv.
Hvad er det nye i modellen i forhold til den nuværende?
Det nye i model 2B i forhold til den nuværende ressourcetildelingsmodel er, at
ressourcerne tildeles skolerne på baggrund af elevtal kombineret med
klassestørrelsen og ikke antallet af klasser. Endvidere er ressourcerne til
tosprogsundervisning, vikarer, undervisningsmaterialer og uddannelsesmaterialer
som noget nyt også omfattet af tildelingsprincippet i modellen (elevtal), og ledelse
bliver en del af grundtilskuddet.
Hvad er det særlige ved modellen?
Model 2B er en mere enkel og gennemsigtig model end den nuværende
ressourcetildelingsmodel (og model 2A), idet ressourcerne tildeles skolerne ud fra
et fast princip, og dette faste princip gælder for hele skolens lønbudget. Det faste
princip i model 2B er ikke så enkelt som i model 1A og model 1B, men det sikrer, at
LTK timetallet kan opfyldes også i skoler med lave klassekvotienter.
Konsekvenser af en ny ressourcetildelingsmodel
Uanset hvilken af de 4 ovenstående modeller, der vælges som ny
ressourcetildelingsmodel på skoleområdet, vil det have følgende konsekvenser:
• Administrationen af skolernes ressourcetildeling vil blive nemmere, fordi alle 4
modeller er enklere og mere gennemsigtige end den nuværende
ressourcetildelingsmodel.
• Den samlede ressourceramme til skoleområdet vil blive omfordelt, således at
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skoler med høje klassekvotienter vil blive tildelt forholdsmæssigt flere ressourcer
end skoler med lave klassekvotienter (se vedlagte beregninger) i modsætning til den
nuværende ressourcetildelingsmodel, som tilgodeser skoler med lave
klassekvotienter/færre spor.
• Den enkelte skole vil få mulighed for større fleksibilitet i anvendelsen af deres
økonomiske ramme. Alle modeller skaber således incitament til en effektiv
ressourceudnyttelse. Skolerne har mulighed for at udvide deres økonomiske
råderum via den måde man vælger at organisere undervisningen på og via
muligheden for ad hoc holddannelse – i større og mindre grupper. Det gælder dog
mest udpræget for de to elevbaserede modeller.
Det, der adskiller de 4 nye forslag til ressourcetildelingsmodel på skoleområdet er
følgende parametre:
• Tildelingsprincippets enkelhed : Hvor enkelt er det princip, der ligger til grund
for tildelingen af ressourcerne til skolerne?
• Graden af ressourcernes omfordeling: I hvor høj grad omfordeler modellen
ressourcerne fra skoler med lavere klassekvotienter til skoler med højere
klassekvotienter?
Model 1A: Elevtalsbaseret tildeling af ressourcer til skolernes
undervisningstimer
Ressourcetildelingen til skolernes undervisningstimer er alene baseret på elevtallet ,
hvilket gør modellen til en enkel model, som er nem at administrere. Modellen
tilgodeser skoler med over 2 spor og en høj klassekvotient – både hvad angår
mængden af ressourcer og det økonomiske råderum for anvendelsen af dem.
Model 2A: Elevtals- og klassebaseret tildeling af ressourcer til skolernes
undervisningstimer
Ressourcetildelingen til skolernes undervisningstimer er baseret på et princip, som
både tager hensyn til elevtal og antal elever i klassen. Modellen er dermed mere
kompleks end model 1A og 1B. Modellen tilgodeser skoler med lave
klassekvotienter (under 17 i hver klasse). Model 2A adskiller sig fra model 2B ved,
at alle skoler sikres samme ressourcer (som fast pulje) til de opgaver, der ligger
udover undervisningen (som fx skolebiblioteket). Modellen fordeler det
økonomiske råderum mere ligeligt mellem store og mindre skoler end de
elevtalsbaserede modeller (model 1A og 1B)
Model 1B: Elevtalsbaseret tildeling af ressourcer til skolernes samlede
lønbudget
Ressourcetildelingen til skolernes samlede budget er alene baseret på elevtallet ,
hvilket gør modellen til den ”reneste” model og den nemmeste at administrere,
Modellen tilgodeser skoler med over 2 spor og en høj klassekvotient – både hvad
angår mængden af ressourcer og det økonomiske råderum for anvendelsen af dem.
Model 2B: Elevtals- og klassebaseret tildeling af ressourcer til skolernes
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samlede lønbudget
Ressourcetildelingen til skolernes samlede budget er baseret på et princip, som både
tager hensyn til elevtal og antal elever i klassen. Modellen er dermed mere
kompleks end model 1A og 1B. Modellen tilgodeser skoler med lave
klassekvotienter (under 17 i hver klasse). Modellen fordeler det økonomiske
råderum mere ligeligt mellem store og mindre skoler end de elevtalsbaserede
modeller (model 1A og 1B).
Formålet med at indføre en ny ressourcetildelingsmodel på skoleområdet er først og
fremmest at give skolerne større økonomisk handlefrihed og understøtte en større
grad af decentralisering af kommunens skolevæsen. Derudover skal en ny
ressourcetildelingsmodel være med til at effektivisere administrationen og skabe
større gennemsigtighed i ressourcetildelingen.
Model 1B er den model, som bedst imødekommer kravet om større handlefrihed til
skolerne og effektiv administration. Samtidig er det imidlertid den model, som vil
omfordele flest ressourcer i forhold til den nuværende model til fordel for skoler
med høje klassekvotienter.
Model 2B er med sin kombination af klassetal og elevtal som grundlag for
ressourcetildelingen, den model som i største omfang tilgodeser skoler med lave
klassekvotienter. Tager man udgangspunkt i de nuværende klassekvotienter på
kommunens skoler, som generelt er relativt høje, vil der imidlertid være en meget
lille forskel på omfordelingen af ressourcerne uanset om model 1B eller 2B vælges.
Regneeksempler på alle 4 modeller er vedlagt i bilag 4.
Økonomiske konsekvenser
Ressourcemodellen er forudsat finansieret indenfor den nuværende budgetramme på
skoleområdet, men vil uanset valg af model betyde en omfordeling af ressourcer
skolerne imellem. Alle skoler vil dog fortsat kunne leve op til
Undervisningsministeriets minimumstimetal, såfremt deres klassekvotient vedbliver
at ligge på 17 eller derover. Derudover vil skolerne også have ressourcer til dels at
leve op til kommunens målsætninger, og dels at prioritere visse egne
indsatsområder. Da modellerne alle indebærer en økonomisk omfordeling mellem
skolerne kan det overvejes at lave en gradvis indfasning af den nye
ressourcetildelingsmodel.
Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen for så vidt angår den endelige beslutning.

Børne- og Ungdomsudvalget, den 13. oktober 2010:
BUU foretog afstemning om ressourcetildelingsmodellerne kan udsendes til høring
på det foreliggende grundlag. Der var enighed om at sende modellerne, der omfatter
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skolens samlede økonomi, til høring både for så vidt angår den elevtalsbaserede og
den kombinerede elev- og klassetalsbaserede model. Der afsættes ressourcer til en
social pulje.
Et flertal i udvalget, undtaget Morten Normann Jørgensen, F, var enige om, at de
vedtagne styringsprincipper af 16. marts 2010 fortsat opretholdes.
Et medlem, Morten Normann Jørgensen, F, stemte imod, idet F ønsker at
klassestørrelsen ved klassedannelse fortsat skal være på gennemsnitligt 24 elever
frem for 26. F bakker derudover op om høringsmaterialet.
Børne- og Ungdomsudvalget, den 8. december 2010:
Udvalget besluttede at anmode forvaltningen om at udarbejde en variant af model
2a, som tager udgangspunkt i et beløb pr. elev for henholdsvis en 1-sporet, 2-sporet,
3-sporet og 4-sporet skole.
Såfremt der skal udarbejdes yderligere varianter af modellerne fremsendes
anmodningen til forvaltningen inden jul.
Sagen forelægges på ny i februar 2011.
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13
Anmodning om optagelse på dagsordenen af sag om lukning af Gnisterne
.

Socialdemokraterne (A) har på Kommunalbestyrelsens møde den 29. november
2010 anmodet om optagelse af sag på Børne- og Ungdomsudvalgets dagsorden, idet
der anføres følgende:
"Socialdemokraterne ønsker en redegørelse for baggrunden for lukningen af
Gnisterne, herunder for den manglende politiske behandling af spørgsmålet."
Børne- og Fritidsforvaltningen har udarbejdet notat af 30. november Vedr.
omlægning og budgettilpasning i Gnisterne/Flammerne. Notatet er udsendt til
kommunalbestyrelsens medlemmer.

Børne- og Ungdomsudvalget, den 8. december 2010:
Socialdemokraterne ønskede sagen videresendt til Kommunalbestyrelsen.

