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1
Sammenlægning af Taarbækdal og 84
.

Indstilling
Børne- og Fritidsforvaltningen foreslår, at Børne- og Ungdomsudvalget beslutter,
at:
1) Børnehuset Taarbækdal og Børnehuset 84 sammenlægges pr. 1. juni 2010
2) Børnehuset Taarbækdal Kommunaliseres
3) Der anvendes 30.000 kr. til sammenlægningsprocessen.
Sagsfremstilling
I begyndelsen af november 2009 modtog Lyngby-Taarbæk Kommune en
henvendelse fra bestyrelsen af den selvejende institution Børnehuset Taarbækdal,
hvori de ønsker at blive kommunaliseret under forudsætning af sammenlægning
med Børnehuset 84.
Forvaltningen har på den baggrund undersøgt mulighederne for en sammenlægning
af de to Børnehuse og har drøftet muligheder og perspektiver med de relevante
aktører, herunder bl.a. de to bestyrelser.
I fire tilfælde har kommunen hidtil sammenlagt institutioner, nemlig børnehusene
Emil Pipersvej, Mælkevejen og Eremitageparken samt senest Grøftekanten og
Valmuen. Erfaringerne fra disse sammenlægninger er gode og inddrages i
forbindelse med fremtidige sammenlægningsprocesser herunder den nærværende.
Lederstillingen i Taarbækdal har været vakant hele 2009 og ledelsen af Taarbækdal
er blevet varetaget af to ledere fra Lyngby. Fra og med årsskiftet 2010 er ledelsen i
Taarbækdal blevet varetaget af lederen i Børnehuset 84. Børnehuset Taarbækdal og
Børnehuset 84 ligger begge i Taarbæk med en afstand på 400 meter imellem sig.
Børnehuset Taarbækdal er normeret til 12 børn fra 0 - 3 år og 18 børn fra 3 - 6 år,
Børnehuset 84 er normeret til 16 børn fra 0 - 3 år og 20 børn fra 3 - 6 år.
I Taarbæk er børnetallet i de seneste år faldet særligt meget og børnetallet synes at
falde yderligere de kommende år. Der synes derfor ikke basis for at opretholde alle
institutioner i området i den nuværende form. Taarbækdal og 84 blev tilsammen
nednormeret med i alt 20 pladser i efteråret 2009. Prognosen viser at børnetallet i
Taarbæk er faldende. Dette understøttes af optællinger foretaget på baggrund af de
faktisk opskrevne børn, som indikerer et behov for yderligere at nednormere antallet
af børnehavebørn i august 2010. En sammenlægning af børnehusene i Taarbækdal
og 84 kan sikre en fortsat eksistens og udvikling af dagtilbuddene i Taarbæk
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således, at der i fremtiden sikres gode og attraktive tilbud for alle børn i Taarbæk.
Sammenlægning af Taarbækdal og 84 til ét større børnehus kan således forbedre
udviklingsbetingelserne og fremtidsudsigterne for ledelse, medarbejdere og børn og
give mulighed for en mere rationel og fleksibel udnyttelse af ressourcerne, herunder
nedbringelse af antallet af ledelsespersoner. Sammenlægningerne er ligeledes
begrundet i ønsket om at skabe et større fokus på den pædagogiske udvikling. Med
et større pædagogfagligt miljø og et større børnetal bliver det muligt at skabe rum
for bl.a. mere fokuserede børneaktiviteter og en bedre gensidig faglig udvikling
blandt de ansatte, som kan danne basis for udvikling af bedre tilbud til børn og
deres forældre.
Sammenlægningerne muliggør ligeledes en mere helhedsorienteret og professionel
ledelse af institutionerne. I de senere år har institutionerne fået udlagt en række
administrative opgaver og forpligtelser, der på den ene side skaber et bedre styringsog planlægningsgrundlag for institutionerne, men samtidig kræver betydelig mere
ledelsestid. De sammenlagte institutioner skaber et bedre ressourcegrundlag –
ledelsesmæssigt, økonomisk, strategisk såvel som kompetencemæssigt – og dermed
også mere tid til en tæt pædagogisk ledelse i de enkelte huse.
Mulighederne for en sammenlægning har været drøftet med ledelsen af de to
institutioner, som er positivt indstillet overfor en sammenlægning, og har oplyst at
de respektive personalegrupper ligeledes er positive overfor de muligheder en
sammenlægning indebærer.
På et fælles bestyrelsesmøde for de to forældrebestyrelser den 25. marts 2010
drøftedes muligheder og perspektiver for en sammenlægning.Bestyrelsen i
Taarbækdal er positiv overfor en sammenlægning. Forældrebstyrelsen i 84 har
udtrykt skepsis i forbindelse med en sammenlægning. Forvaltningen har opfordret
forældrebestyrelsen til at udarbejde en udtalelse til Børne- og Ungdomsudvalgets
behandling af sagen.
En sammenlægning af de to børnehuse indebærer, at Taarbækdal og 84 samles til én
institution, med én leder, et budget og en forældrebestyrelse, men at de nære
børnehuse bevares. Det er muligt at etablere et forældreråd i hvert hus. Børn og
medarbejdere vil fortsat være tilknyttet de nuværende huse.
Ved en kommunalisering overdrages Børnehuset Taarbækdal til kommunen efter de
gældende regler vedr. virksomhedsoverdragelse og bestyrelsen nedlægges.
Børnehuset Taarbækdal har til huse i en af kommunens ejendomme og vil efter en
kommunalisering fortsætte i de samme lokaler. Børnehuset Taarbækdal har både
kommunal regnskabsføring og personaleadministration. Personalet der er tilknyttet
Taarbækdal vil fortsætte efter gældende ansættelsesvilkår.
Sammenlægningen af de to huse har ikke betydning for den kommende struktur på
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daginstitutionsområdet, idet lederen af det større børnehus vil indgå i et forpligtende
ledernetværk.
I forbindelse med sammenlægningen af de to børnehuse sættes fokus på fortsat
stabilitet for børnene, og at de forskellige interessenter inddrages i selve
sammenlægningsprocessen. Sammenlægningsprocessen forventes at strække sig
over 1-2 år og indebærer nyvalg til en fælles forældrebestyrelse, valg af fælles navn
og et intensiveret fokus på styrkelse af de pædagogisk- og ledelsesmæssig forhold i
det samlede børnehus.
Økonomiske konsekvenser
Omkostningerne i forbindelse med sammenlægningerne sker inden den for de to
børnehuses nuværende økonomiske ramme. De sparede lønmidler til en lederstilling
i Taarbækdal vil delvis skulle finansiere tillæg til den nye leder for varetagelse af
den større lederopgave i den sammenlagte institution. Derudover foreslåes afsat og
finansieret heraf en pulje på 30.000 kr. i perioden 1. maj 2010 - 1. januar 2012 til
brug for sammenlægningsprocessen.
Fra 2011 forventes effektiviseringspotentiale på knap 300.000 kr.
Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen

Børne- og Ungdomsudvalget, den 21. april 2010:
Sagen anbefales overfor Økonomiudvalget:
1. og 2. anbefales som indstillet af forvaltningen, dog således at der gives mulighed
for at etablere to forældreråd i institutionen.
3.Der afsættes kr. 30.000 til sammenlægningsprocessen som finansieres inden for
den samlede økonomiske ramme for Taarbækdal og Børnehuset 84 i 2010.
4.I 2011 tilgår effektiviseringsgevinsten på kr. 300.000 stigende til kr. 330.000 i
budgetoverslagsårene kassen.
I mødet blev udleveret udtalelse fra bestyrelsen i børnehuset 84, dateret 16. april
2010, ”Vedrørende eventuel fusion af børnehuset 84 og Taarbækdal, Taarbæk.
Endvidere blev udleveret ”Børnehuset Taarbækdal – noter fra best-møde i
november 2009 om mulig fusion”.
Bodil Kornbek (A) var fraværende.
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2
Sammenlægning af Andedammen og Papillon
.

Indstilling
Børne- og Fritidsforvaltningen foreslår, at Børne- og Ungdomsudvalget beslutter at:
1) Sammenlægge Vuggestuen Andedammen og Børnehuset Papillon til et fælles
børnehus pr. 1. juni 2010.
2) Der anvendes 20.000 kr. på sammenlægningsprocessen.
Sagsfremstilling
Børneudvalget besluttede i januar 2004 at sammenlægge institutioner, hvor det er
hensigtsmæssigt. Samtidig har Børneudvalget tidligere tilkendegivet, at de ønsker
en stærkere koordination af den personalemæssige, pædagogiske og
ledelsesmæssige udvikling i dagtilbuddene. Ved stillingsledighed har forvaltningen
derfor siden vurderet, om der er basis for en sammenlægning.
Erfaringerne fra kommunens tidligere sammenlægninger er gode og inddrages i
forbindelse med de fremtidige sammenlægningsprocesser.
Lederstillingen i Papillon har været vakant siden juli 2009 og ledelsen af Papillon er
blevet varetaget af ledere fra Børnehuset Bulderby og Vuggestuen Andedammen.
Fra 1. januar 2010 har lederen af Vuggestuen Andedammen stået for ledelsen af
begge dagtilbud. Afstanden mellem Vuggestuen Andedammen og Børnehuset
Papillon er 660 meter.
Vuggestuen Andedammen er normeret til 24 børn fra 0 - 3 år, Børnehuset Papillon
er normeret til 12 børn fra 0 - 3 år og 44 børn fra 3 - 6 år.
En sammenlægning af institutionerne til ét større børnehus forbedrer
udviklingsbetingelserne for ledelse, medarbejdere og børn og giver mulighed for en
mere rationel og fleksibel udnyttelse af ressourcerne, herunder nedbringelse af
antallet af ledelsespersoner.
Som udgangspunkt er sammenlægningerne i kommunen begrundet i ønsket om at
skabe et større fokus på den pædagogiske udvikling. Med et større pædagogfagligt
miljø og et større børnetal bliver det muligt at skabe rum for bl.a. mere fokuserede
børneaktiviteter og en bedre gensidig faglig udvikling blandt de ansatte, som kan
danne basis for udvikling af bedre tilbud til børn og deres forældre.
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Mulighederne for en sammenlægning har været drøftet med ledelsen af de to
institutioner, som er positivt indstillet overfor en sammenlægning.
På et fælles bestyrelsesmøde for de to bestyrelser d. 30. marts 2010 tilkendegav
forældrebestyrelserne, at de ser positivt på en sammenlægning af de to institutioner,
som deres høringsbreve i forbindelse med områdeledelse også giver udtryk for
(brevene er vedlagt sagen).
En sammenlægning af de to børnehuse indebærer, at de to institutioner samles til én
institution under en leder og med fælles anvisning, men at de nære børnehuse
bevares. Børn og medarbejdere vil fortsat være tilknyttet de nuværende huse. Pga.
afstanden mellem de to huse skal det sikres at der fortsat, er en ledelsesperson i
hvert hus.
De to dagtilbud vil indgå som ét samlet børnehus i forsøget med områdeledelse som
løber fra 1. juni 2010 til 31. maj 2012. Der skal i forbindelse med pilotforsøget med
områdeledelse fastlægges en endelig forældrebestyrelsesmodel, i den forbindelse
skal det overvejes, hvordan begge huse kan tilgodeses.
Sammenlægningsprocessen forventes at strække sig over 1-2 år og indebærer bl.a.
valg af fælles navn og et intensiveret fokus på styrkelse af de pædagogisk- og
ledelsesmæssig forhold i det samlede børnehus.
Økonomiske konsekvenser
Omkostningerne i forbindelse med sammenlægningerne sker inden den for de to
børnehuses nuværende økonomiske ramme. De sparede lønmidler til en lederstilling
i Papillon vil delvis skulle finansiere den større lederopgave i det sammenlagte
børnehus. Derudover foreslåes afsat og finansieret en pulje på 20.000 kr. i perioden
1. maj 2010- 31. maj 2012 til brug for sammenlægningsprocessen.
Fra 2011 forventes et effektiviseringspotentiale på knap 300.000 kr.
Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen

Børne- og Ungdomsudvalget, den 21. april 2010:
Sagen anbefales overfor Økonomiudvalget:
Anbefales som indstillet af forvaltningen.
Der afsættes 20.000 kr. til sammenlægningsprocessen, som finansieres inden for
den samlede økonomiske ramme for Andedammen og Papillon.
I 2011 tilgår effektiviseringsgevinsten på kr. 300.000 stigende til 320.000 kr. i
budgetoverslagsårene kassen.
Bodil Kornbek (A) var fraværende.
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3
Udmøntning af budgetaftalen for 2010 – tildeling af 2 mio. kr. til bedre
personalenormering på dagtilbudsområdet
.

Indstilling
Børne- og Fritidsforvaltningen foreslår, at Børne- og Ungdomsudvalget godkender
udmøntningen af de 2 mio. kr. afsat på budget 2010-13, således at
1. 1,5 mio. kr. anvendes til at forbedre personalenormeringen på dagtilbuddene i
2010.
2. 0,5 mio. kr. anvendes til at dække et forventet merforbrug på personaletimer på
støtteområdet i 2010.
3. de 2 mio. kr. fra 2011 fremadrettet anvendes til at forbedre personalenormeringen
i dagtilbuddene.
Sagen forelægges på ny.
Sagsfremstilling
I forbindelse med budgetaftalen for 2010-13 blev der afsat 2 mio. kr. årligt til at
forbedre personalenormeringen på daginstitutionsområdet.
Børne- og Fritidsforvaltningen foreslår, at 1,5 mio. kr. anvendes til at forbedre
personalenormeringerne på daginstitutionerne i 2010. Den bedre normering betyder
en reduktion af belastningsgraden.
De resterende 0,5 mio. kr. foreslås i 2010 anvendt til dækning af det forventede
merforbrug på personaletimer på støtteområdet. Pga. en stigning i antallet af børn
med behov for støttetimer forventes et merforbrug på ca. 0,5 mio. kr. i 2010, som
oplyst i sag om de økonomiske udfordringer i 2010 på udvalgets februar møde. Det
blev i den forbindelse besluttet, at der udarbejdes en analyse af området ”børn med
særlige behov” i løbet af 2010, som i fremtiden skal sikre en større styring af
området.
Fra og med 2011 foreslår forvaltningen, at de 2 mio. kr. fuldt ud medgår til
forbedring af personalenormeringen i dagtilbuddene.
Økonomi
Der er på budget 2010-13 afsat 2 mio. kr. til at forbedre personalenormeringen på
dagtilbudsområdet.
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Kompetence
Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget 16.03.2010:
Et flertal i udvalget bestående af A, B og C besluttede at udsætte sagen til udvalgets
møde i april.
Morten Jørgensen (F) stemte imod en udsættelse, idet F mener, at samtlige 2 mio.
kr. skal anvendes til en forbedring af personalenormeringerne i daginstitutionerne,
og at der skal tages stilling til de 0,5 mio. kr. i merudgifter på støtteområdet i den
generelle diskussion om merudgifter på børne- og ungdomsområdet.
Christina Stenberg Lillie og Gitte Kjær-Westermann (V) stemte imod en udsættelse
af sagen.

Børne- og Ungdomsudvalget, den 21. april 2010:
Sagen anbefales overfor Økonomiudvalget:
Anbefales som indstillet af forvaltningen.
Der afsættes 20.000 kr. til sammenlægningsprocessen, som finansieres inden for
den samlede økonomiske ramme for Andedammen og Papillon.
I 2011 tilgår effektiviseringsgevinsten på kr. 300.000 stigende til 320.000 kr. i
budgetoverslagsårene kassen.
Bodil Kornbek (A) var fraværende.
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4
Budget 2011 - perspektivnotater for Børn, Skoler og Udsatte børn og unge
.

Indstilling
Børne- og Fritidsforvaltningen foreslår, at
1. Perspektiver og visioner på de enkelte aktivitetsområder drøftes. Reviderede
udkast til perspektivnotater fremlægges på udvalgets møde i april.
Sagen forelægges på ny, idet Børne- og Fritidsforvaltningen fremlægger
reviderede udkast til perspektivnotater samt opsamlingen fra visionsdrøftelserne.

Sagsfremstilling
Økonomiudvalget har på mødet den 1. marts godkendt tidsplan for arbejdet med
budget 2011. Her fremgår det, at udvalgene løbende arbejder dels med sager
vedrørende udvalgets budgetudfordringer og dels drøfter visioner og perspektiver
frem til juni.
Sag om udvalgets håndtering af budgetudfordringer blev særskilt behandlet på
udvalgets ekstraordinære møde den 16. marts 2010.
Børne- og Fritidsforvaltningen fremlægger udkast til perspektivnotaterne på
aktivitetsområderne Børn, Skoler og Udsatte børn og unge.
Der er vedtaget ny lovgivning, der gør det obligatorisk for kommunerne at vedtage
nogle borgerrettede kvalitetsmål. Kvalitetsmålene afløser de tidligere
servicestrategier. Perspektivnotatets afsnit 7. Kvalitetsmål vil blive indarbejdet i
perspektivnotaterne efter strategiseminaret i maj.
Det skal understreges, at de budgetrammer, som fremgår af perspektivnotaterne,
svarer til de budgetoverslag, som blev vedtaget i Budget 2010-13. Rammen for
2014 vil svare til 2013. Budgetrammerne vil tidligst eventuelt blive justeret ved 1.
anslået regnskab.
Økonomiske konsekvenser
Ingen.
Beslutningskompetence
Børne- og Ungdomsudvalget
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Børne- og Ungdomsudvalget den 24.03.2010:
Drøftedes. Sagen genoptages i udvalgets møde i april.

Børne- og Ungdomsudvalget, den 21. april 2010:
Taget til efterretning.
Bilag udleveret i mødet:
”Visionsdrøftelsen i Børne- og Ungdomsudvalget. Noter fra gruppen bestående af
Sofia, Lone og Trine”.
Bodil Kornbek (A) var fraværende.
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5
Budgetmæssige udfordringer i 2010 - Børne- og Ungdomsudvalget
.

Indstilling
Børne- og Fritidsforvaltningen foreslår, at
1. Børne- og Ungdomsudvalget tager status på de vedtagne styrings- og
effektiviseringsforslag til efterretning, jf. udvalgets møde den 22. februar 2010, sag
nr. 1.
2. Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsen, at beslutningen
af 24.9.2007 vedrørende ”serviceniveau på støtteområdet” ophæves. I stedet vil
støtte til børn i dagtilbud fremover blive styret på baggrund af den økonomiske
ramme på området, og tildeling af støtteressourcer vil ske på baggrund af en konkret
faglig vurdering af det enkelte barns behov. Forvaltningen arbejder endvidere med
at tilvejebringe et forslag til fremadrettet organisering og udvikling af
støtteområdet.
Sagen forelægges på ny, idet forvaltningen fremlægger reviderede status af 12.
april 2010 på de vedtagne styrings- og effektiviseringsforslag. Forvaltningen gør
opmærksom på, at det estimerede merforbrug nu vurderes til 20,1 mio. kr. på grund
af et justeret skøn på området for udsatte børn og unge.
Sagsfremstilling
Økonomiudvalget behandlede på sit møde den 25. januar 2010 forvaltningens
redegørelse vedr. den økonomiske situation i 2010-13. På baggrund af det
konstaterede udgiftspres, besluttede Økonomiudvalget allerede nu at anmode
fagudvalgene om at igangsætte initiativer, der kan sikre, at bevillingerne i henhold
til Budget 2010 overholdes.
På denne baggrund besluttede Børne- og Ungdomsudvalget en række styrings- og
effektiviseringsforslag, som forvaltningen forelægger status på udmøntningen af.
Udvalget kan fortsat drøfte følgende:
1. Skal der tages styringsmæssige initiativer, som ikke allerede er taget?
2. Hvilke effektiviseringstiltag kan der tages indenfor udvalgets budgetområde?
3. Hvilke muligheder er der for justering af serviceniveauet?
Af bilagets pkt. 5 ”Tildeling af støtte til børn i dagtilbud” fremgår det, at
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forvaltningen udarbejder forslag til ny styringsmodel vedrørende tildeling af støtte
til børn i dagtilbud, hvor budgettet er styrende for indsatsen. Det foreslås dog
allerede nu, at Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsen, at
beslutningen af 24. september 2007 vedrørende ”Specialpædagogområdet i
dagtilbud”, ophæves. I stedet vil tildelingen fremover blive styret på baggrund af
den økonomiske ramme og ud fra en konkret faglig vurdering af det enkelte barns
behov. Det forudsættes at forvaltningen fortsat arbejder videre med hensyn til at
tilvejebringe et forslag til fremadrettet organisering og udvikling af støtteområdet.

Økonomiske konsekvenser
I 2010 er der estimeret et merforbrug på 15 mio. kr. som forventes finansieret inden
for udvalgets samlede ramme. Jf. sagen om ”udmøntning af budgetaftalen for 2010
– tildeling af 2 mio. kr. til bedre personalenormering på dagtilbudsområdet”, hvoraf
det fremgår, at der søges anvendt 0,5 mio. kr. til at dække et forventet merforbrug
på personaletimer på støtteområdet i 2010. På denne baggrund kan det estimerede
merforbrug nedskrives til 14,5 mio. kr. i 2010.
Forvaltningen estimerer pt. et samlet økonomisk potentiale, som følge af de listede
styrings- og effektiviseringsforslag, på 2,47 mio. kr. i 2010. Der er dog endnu ikke
estimeret et økonomisk potentiale på den overvejende del af forslagene, hvilket vil
ske løbende og i takt med at analyser mv. finder sted.
Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.

Børne- og Ungdomsudvalget 16.03.2010:
Sagen blev udsat til udvalgets møde den 24. marts 2010.

Børne- og Ungdomsudvalget den 24.03.2010:
1. Taget til efterretning, idet det fastslås, at udvalget ikke på sit februar-møde har
taget stilling til andet end, at der skal igangsættes en analyse af organisering og
udvikling af støtteområdet.
2. Et medlem, Morten Normann Jørgensen, F, stillede forslag om, at udvalget først
forholder sig til den fremtidige styring af området, udtrykt i beslutningen af
24.9.2007 vedrørende ”Serviceniveau på støtteområdet”, når analysen af
støtteområdet fremlægges til drøftelse i Børne- og Ungdomsudvalget. For forslaget
stemte F og A. Imod stemte et flertal i udvalget bestående af C, V og B.
Et flertal i udvalget bestående af V, C og B anbefaler punktet overfor
Økonomiudvalget som foreslået af forvaltningen.
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A og F stemte imod, idet A og F finder, at den igangværende analyse af
udfordringerne på støtteområdet bør fremlægges for udvalget før der tages politisk
stilling til at ophæve det gældende serviceniveau på støtteområdet. A og F finder
endvidere, at det er yderst problematisk at tildeling af støtte til udsatte børn i
daginstitutionerne fremadrettet vurderes på baggrund af en fast økonomisk ramme
og ikke alene på baggrund af barnets individuelle behov ud fra faglige kriterier.

Børne- og Ungdomsudvalget, den 21. april 2010:
Udvalget tog status på styrings- og effektiviseringsforslagene til efterretning, idet
BUU 06 og BUU 07 anbefales overfor Økonomiudvalget. Det afsatte beløb til
bygningsanalysen (BUU 06) anvendes til at finansiere byggeriet på Lundtofte Skole
og Lindegårdsskolen som er blevet dyrere end forventet primært pga. ændringen fra
energiklasse 2 til energiklasse 1.
Udgår idet punktet er besluttet i Økonomiudvalgets møde den 24.3.2010.
Bodil Kornbek (A) var fraværende.
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6
Oversigt over det specialiserede socialområde – opfølgning på Økonomiaftale
2010
.

Indstilling
Børne- og Fritidsforvaltningen indstiller, at
1. Oversigt over det specialiserede socialområde tages til efterretning.
Sagsfremstilling
Som opfølgning på den kommunale økonomiaftale for 2010, hvor det specialiserede
socialområde indgår som et særligt fokusområde, er det mellem regeringen og KL
aftalt, at der skal iværksættes en række tiltag til opbremsning af udgiftsudviklingen
på området. I den forbindelse skal der kvartalsvist udarbejdes oversigter over den
økonomiske udvikling på det specialiserede socialområde herunder udsatte børn og
unge.
Aftalen indeholder en afgrænsning af de autoriserede funktioner, som skal indgå i
fremstillingen samt en bestemmelse om, at oversigten senest en måned efter
kvartalets udløb fremlægges for kommunalbestyrelsen og indberettes til Indenrigsog Sundhedsministeriet.
Ifølge oversigten forventes der på Børne- og Fritidsudvalgets område et merforbrug
på 15,6 mio. kr. i 2010. Skønnet baserer sig på forbruget i 2009 samt forbruget i 1.
kvartal 2010, og der knytter sig derfor en betydelig usikkerhed til skønnet jf. de
styringsmæssige udfordringer, som området er underlagt. Budgetudfordringerne
vedrører såvel det forebyggende som det anbringende område.
På det forebyggende område er udgiftspresset på bl.a. aflastningsordninger,
kontaktpersonordninger og økonomiske støtteordninger steget, mens udgiftspresset
på det anbringende område primært knytter sig til stigninger i andelen af tunge
sager og takststigninger på en række opholdssteder.
Med henblik på at dæmme op for det stigende udgiftspres er der iværksat en
opbremsning i forhold til bevillingssiden. Opbremsningen sker ved, at al
bevillingskompetence er centraliseret og indtil videre placeret hos direktøren.
Derudover er der indført nye retningslinjer for overvejelser og indstillinger om
foranstaltninger, således at der som minimum opstilles 2 forslag. Udover at opfylde
formålet med foranstaltningen, skal forslagene afvige på driftsudgiftssiden, så det
sikres, at øvrige handlemuligheder løbende bliver vurderet.
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Med implementering af et nyt økonomistyringskoncept i løbet af foråret 2010 er det
forventningen, at det budgetmæssige overblik vil blive væsentligt styrket i forhold
til disponeret forbrug.
Sideløbende hermed vil der blive udarbejdet et administrationsgrundlag, som skal
danne grundlag for opstilling af retningslinjer og servicestandarder for de
forskellige ydelser. I kombination hermed iværksættes en række tiltag til at styrke
den tværfaglige samarbejdsstruktur og til at øge graden af specialisering med
henblik på effektivisering og lokale løsningsmodeller.
Oversigten forventes behandlet i Økonomiudvalget d. 26. april 2010.
Økonomiske konsekvenser
Ingen.
Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen

Børne- og Ungdomsudvalget, den 21. april 2010:
Anbefales som indstillet af forvaltningen.
Bodil Kornbek (A) var fraværende.
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7
Behandlingsfrister i sager efter §§ 41-42 i Serviceloven
.

Indstilling
Børne- og Fritidsforvaltningen foreslår, at
1. Børneudvalget principielt godkender forslaget til justering af de nævnte
tidsfrister,
2. Forslaget sendes til høring i Handicaprådet, og
3. Børne- og Ungdomsudvalget genoptager sagen snarest herefter med henblik på
indstilling til Kommunalbestyrelsen.
Sagen forelægges på ny, idet Børne- og Fritidsforvaltningen fremlægger
høringssvar af 8. april 2010 fra Handicaprådet og foreslår på denne baggrund, at
forslaget til justering af de nævnte tidsfrister anbefales overfor
Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling
Børne- og Fritidsforvaltningens Rådgivningscenter fik i slutningen af april 2009
besøg af Arbejdstilsynet. Det resulterede i et krav om en handlingsplan, der skal
søge at nedbringe de psykiske arbejdsbelastninger for bl.a. børnesagsbehandlerne. I
denne sammenhæng er der sket fornyet overvejelse af de tidsfrister, Børneudvalget
behandlede 14. april 2009.
Det drejer sig om:
 Nødvendige merudgifter til forsørgelse af hjemmeboende børn under 18 år med
betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller en
indgribende kronisk eller langvarig lidelse (§ 41 i Serviceloven) – tidsfrist 10
arbejdsdage, og
 Tabt arbejdsfortjeneste til forældre til hjemmeboende børn under 18 år med
betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller en
indgribende kronisk eller langvarig lidelse (§ 42 i Serviceloven) – tidsfrist 20
arbejdsdage.
Disse tidsfrister gælder for den egentlige afgørelse i sagen og ligger således oven i
forvaltningslovens almindelige krav om, at en ansøger inden for 10 arbejdsdage/ 2
uger som minimum skal have en afgørelse i sagen eller besked om, hvornår en
afgørelse kan foreligge.
I forhold til en seriøs og tilstrækkeligt dokumenteret sagsbehandling er tidsfristerne
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ikke reelle. Det kan typisk ikke lade sig gøre at få indhentet de nødvendige
erklæringer m.v., der skal være grundlag for sagsbehandlingen, i tide til at kunne
træffe afgørelser så hurtigt.
De nuværende tidsfrister giver derfor allerede nu anledning til:
- at det standardmæssigt skrives ind i første kvitteringsbrev til ansøger eller
- ekstra skriftlig kommunikation om, at tingene tager mere tid end forudset
For en rationel sagsbehandling er det ikke hensigtsmæssigt. Forvaltningen forslår
derfor, at begge fristerne ændres til 4 til 6 uger og under forudsætning af, at de
nødvendige lægeerklæringer m.v. foreligger. En sådan tidsfrist afspejler den
faktiske virkelighed.
Omgivende kommuner har tilsvarende og længere tidsfrister.
Økonomiske konsekvenser
Ingen.
Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.

Børne- og Undomsudvalget 24.02.2010:
Anbefales som foreslået af forvaltningen.

Børne- og Ungdomsudvalget, den 21. april 2010:
Anbefales som indstillet af forvaltningen. Udvalget opfordrer til at man holder
Handicaprådet orienteret om sagsbehandlingstider.
Bodil Kornbek (A) var fraværende.
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8
Motion i folkeskolen - Forslag fra Det Konservative Folkeparti
.

Indstilling
Sagen forelægges Børne- og Ungdomsudvalget til drøftelse.
Sagsfremstilling
Kommunalbestyrelsesmedlem Sofia Osmani (C) har ønsket følgende sag på Børneog Ungdomsudvalgets dagsorden:
" De konservative ønsker at få optaget en sag på Børne- og Ungdomsudvalgets
dagsorden, således at udvalget kan drøfte mulighederne for at få mere motion ind i
hverdagen på kommunens skoler. C ønsker et overblik over, hvilke initiativer, der
allerede er i gang samt en drøftelse af, hvordan vi som Børne- og Ungdomsudvalg
kan støtte op om fremtidige projekter, således at kommunens skoleelever kan få
gavn af den positive effekt motion har på indlæringen".
Beslutningskompetence
Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget den 24.02.2010:
Sagen blev udsat til næste møde i udvalget.
Sagen forelægges på ny.

Børne- og Ungdomsudvalget, den 21. april 2010:
Udvalget bakker op om ønsket om mere motion i kommunernes skoler og opfordrer
skolerne til at arbejder med dette. Forvaltningen udarbejder en oversigt over
skolernes motionstiltag, ligesom emnet drøftes med skolernes bestyrelser på
førstkommende møde.
Bodil Kornbek (A) var fraværende.
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9
Juniorhjælpere i Børnehaver/Børnehuse - Forslag fra Det Konservative
Folkeparti
.

Indstilling:
Kommunalbestyrelsesmedlem Sofia Osmani (C) har ønsket sag om juniorhjælp i
børnehaver/børnehuse optaget på dagsordenen.
Sagen forelægges.
Sagsfremstilling:
"Den konservative gruppe ønsker, at ideen om at starte forsøg med juniorhjælpere
drøftes i udvalget og sendes til høring i småbørnsforum.
I erkendelse af at institutionsverdenen ofte er kvindedomineret, har en række
kommuner haft gode erfaringer med at ansætte teenagedrenge til at tumle og lege
nogle af de vilde lege med børnehavebørnene i kommunernes institutioner.
Ordningerne har vist sig at være til stor glæde for både børnehavebørn og personale.
C ønsker, at der i Lyngby-Taarbæk laves en forsøgsordning, hvor institutionerne
kan søge om midler til at ansætte unge skoleelever som eftermiddagshjælp.
Ordningen skal ikke ses som en erstatning for nuværende pædagogtimer, men som
en ekstra hjælp i forhold til den gældende normeringssituation. C foreslår derfor, at
midler til ordningen tages fra den pulje til daginstitutionerne, der er afsat i budget
2010, men som endnu ikke er udmøntet (pulje afsat til opnormering og/eller
afskaffelse af lukkedage). Puljens størrelse vil afhænge af, hvor omfattende et
forsøg, der ønskes.
Tildelingen af midler kan ske efter ansøgning og en mulighed kan være, at
projekter, hvor rekrutteringen af juniorhjælpere sker i samarbejde med SSP,
prioriteres. Sådanne projekter vil have et dobbelt sigte:
- At give børnehavebørn flere oplevelser med fokus på ”drengeleg”.
- At give unge, der er i farezonen for marginalisering/ usunde fritidsinteresser, en
mulighed for at indgå i et forpligtende fællesskab med ansvar og indhold.
Såfremt forsøgsordningen viser sig at være en succes, kan en udvidelse og
permanentgørelse af ordningen efterfølgende drøftes."
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Børne- og Ungdomsudvalget, den 21. april 2010:
Udvalget opfordrer institutionerne til at overveje brug af juniorhjælpere, hvor det
skønnes hensigtsmæssigt. For så vidt angår ideen om at koble ansættelse af
juniorhjælpere til SSP-arbejdet anmoder udvalget forvaltningen om at arbejde
videre med forslaget med henblik på at undersøge muligheder og udfordringer –
herunder forslag til finansiering af en frivillig forsøgsordning for interesserede
institutioner.
Forslaget sendes efterfølgende til høring i Småbørnsrådet.
Bodil Kornbek (A) var fraværende.
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10
Borgerne på banen - Forslag fra Venstre
.

Indstilling
Kommunalbestyrelsesmedlem Gitte Kjær-Westermann (V) har ønsket sag på
dagsordenen.
Sagen forelægges.
Sagsfremstilling
"Borgerne på banen - når lokalstuktur skal fastlægges - forslag til tidlig
borgerinddragelse til nytænkning i lokalstruktur på børneområdet.
I tråd med Venstres ønske om forandring i kulturen omkring borgerinddragelse –
hvor vi gerne vil høste fordelene af øget, mere åben og anderledes
borgerinddragelse, samt at vi skal nå bredere og især inddrage borgerne mere åbent
og meget tidligere i beslutningsprocesserne end vi har været vandt til – foreslår vi et
pilotprojekt i borgerinddragelse på børneområdet i Taarbæk. Formålet er at generere
idéer og medejerskab i forhold til områdets udfordringer, som fordrer handling nu
og her, fordi initiativer omkring for eks sammenlægninger af institutioner allerede
er i gang.
I forbindelse med aftalen om en netværksstruktur på børneinstitutionsområdet i
vores kommune har man vurderet, at der grundet den geografiske distance skal
findes en anden løsning for lokalområdet Taarbæk, der samtidig vil kunne øge
samarbejdet og koordineringen mellem daginstitutioner, skole, SFO og klub.
Vi mener, at pilotprojekter er en fornuftig måde at lære på, fordi det giver os
mulighed for at afprøve forskellige idéer i et geografisk afgrænset område, som
lettere kan omstille sig end hele apparatet kan. Metoden rummer også den fordel, at
den giver fleksibilitet og rummelighed overfor at turde risikere, prøve nyt og lære.
Taarbæk egner til et sådant pilotprojekt fordi det er et tydeligt afgrænset geografisk
område og står i en helt speciel situation på børneområdet lige nu.
Skolen er i gang med en redefineringsproces i forhold til at gentænke skolens profil
og koncept, bla med henblik på at definere, hvordan mindre enheder og diversitet
kan give mening for kommunens helhed på børneområdet. I processen er bla
ledelsesstrukturen ændret og reduceret radikalt med store besparelser til følge.
Tanken om distriktsledelse er også radikal, og vil forventeligt afføde reaktioner. Vi
mener, det giver mening med en tidlig, bred og åben inddragelse af borgerne, så der
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kan skabes fælles fodslag omkring udfordringerne og mulighederne på
børneområdet.
Visse kriterier vigtige, bla:
·
Rammerne skal være meget klart definerede: for eks kan den økonomiske
ramme ikke udvides, og der kan være andre fastlagte rammer, så det vi inddrager
borgerne til dialog omkring er hvordan vi kan nytænke og være kreative indenfor
rammerne, samt visioner for fremtiden.
·
Perspektivet bør være langsigtet og opgaven visionært præsenteret, for eks:
med de givne omstændigheder, udfordringer og forventninger, så som pris og
kvalitet per barn i institution og skole, hvordan kunne det samlede fremtidige
børneliv i Taarbæk se ud.
Et bud på denne type borgerinddragelse kunne se således ud:
1) indkaldelse til stormøde for alle interesserede inkl diverse bestyrelser,
2) på mødet præsenteres udfordringerne og rammer – her er det vigtigt at være
tydelig med, hvad borgerne kan få indflydelse på og hvad de ikke kan få indflydelse
på, samt hvordan deres idéer vil blive behandlet og anvendt.
3) de fremmødte inviteres til en brainstorm på idéer til hvordan udfordringerne
kan imødekommes / en visionsbrainstorm over hvilken udvikling man forestiller sig
i det lange perspektiv for området i sammenhæng med resten af kommunen,
4) forvaltning og politikere arbejder videre med idéerne, og udvikler mulige
scenarier,
5) scenarier præsenteres for brugerbestyrelserne, som får mulighed for selv at tale
sig til rette om det scenarie, de mener passer bedst til lokalmiljøet,
6) forslaget forelægges de politiske udvalg til godkendelse."

Børne- og Ungdomsudvalget, den 21. april 2010:
Udvalget ser positivt på det foreliggende forslag om borgerinddragelse og at det
afprøves som pilotprojekt i forhold til indsatserne på 0-18-årsområdet i Taarbæk.
Forvaltningen udarbejder et diskussionsoplæg som danner udgangspunkt for en
drøftelse i udvalget. Dette koordineres med Udviklingsudvalget.
Bodil Kornbek (A) var fraværende.
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11
Forslag om flytning af Børne- og Ungdomsudvalgets maj-møde
.

Indstilling
Børne- og Fritidsforvaltningen foreslår, at maj-mødet i Børne- og Ungdomsudvalget
flyttes til den 12. maj kl. 15.30.
Sagsfremstilling
Børne- og Fritidsforvaltningens ledelse er tilmeldt COK's Innovertionscamp i Vejle
den 19. og 20. maj 2010. Tilmeldingen til dette arrangement fandt sted inden
fagudvalgsmøder for 2010 var planlagt.
På denne baggrund foreslår forvaltningen, af Børne- og Ungdomsudvalgets
ordinære møde den 19. maj 2010 flyttes til onsdag den 12. maj 2010 kl. 15.30.

Børne- og Ungdomsudvalget, den 21. april 2010:
Udvalget besluttede at opretholde det ordinære møde den 19. maj 2010.
Bodil Kornbek (A) var fraværende.
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12
Meddelelser april 2010
.

Indstilling
Børne- og Fritidsforvaltningen foreslår, at sagen tages til efterretning.
Sagsfremstilling
Meddelelser fra formanden og forvaltningen
1. Heldagsskolen Fuglsanggård har ændret status
Notat af 7. april 2010 er udsendt til Kommunalbestyrelsens medlemmer.

Børne- og Ungdomsudvalget, den 21. april 2010:
Taget til efterretning.
Bodil Kornbek (A) var fraværende.
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14
Redegørelse i forbindelse med rammeaftale 2011
.

Børne- og Fritidsforvaltningen foreslår, at
1. Børne- og Ungdomsudvalget anbefaler redegørelsen til Kommunalbestyrelsens
godkendelse.
Kommunalbestyrelsen skal i henhold til Lov om Social Service hvert år indgå en
rammeaftale med Region Hovedstaden omkring den forventede brug af de sociale
tilbud i regionen. Forud for indgåelse af rammeaftalen, skal Kommunalbestyrelsen
sende en redegørelse til Regionsrådet senest den 1. maj 2010. Af redegørelsen skal
Lyngby-Taarbæk Kommunes udbud og efterspørgsel af sociale tilbud i regionen
fremgå.
Social- og sundhedsforvaltningen har i samarbejde med Børne- og
Fritidsforvaltningen udarbejdet et forslag til redegørelse. Forslag til redegørelse er
udsendt til udvalgets medlemmer. Redegørelsen er jf. skabelonen for alle
kommuner udarbejdet i skemaform og er opdelt i følgende dele:
• Redegørelse pr. 1. maj 2010
• Belægning på kommunens sociale tilbud
• Kommunens opgørelse over borgere på venteliste til forskellige tilbud, uanset
driftsherre
Den nye rammeaftale for 2011 fokuserer på de områder, hvor koordinationsbehovet
er størst, dvs. tilbud til borgere med de mest komplekse og specialiserede behov, og
tilbud som kræver et stort befolkningsunderlag. Det drejer sig primært om:
• børn og voksne med autisme, med et mere omfattende støttebehov
• udviklingshæmmede med psykiatrisk overbygning
• udviklingshæmmede med andre diagnoser, herunder stærkt udadreagerende
• adfærd
• sindslidende med svære misbrugs og/eller adfærdsproblemer
• sindslidende med dom til behandling/anbringelse
• hjerneskadede med misbrugs- eller psykiatriske problemstillinger
• børn og voksne med komplekse kommunikationsproblemer
Det er betalingskommuneperspektivet, der er benyttet til opgørelserne. Dvs. hvor
den enkelte kommune har det økonomiske ansvar for borgeren. I redegørelsesdelen
gøres rede for planlagte initiativer eller indsatser, der adskiller sig fra forhold
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beskrevet i redegørelsen fra 1. maj 2009.
Af skemadelen om Redegørelse fremgår det bl.a.:
Inden for børneområdet
• Status quo på efterspørgslen på tilbud generelt, dog er der en stigende
efterspørgsel efter pladser til børn og unge med sindslidelser.
Inden for voksenområdet
• En stigende efterspørgsel efter tilbud til borgere med nedsat fysisk
funktionsevne samt autisme.
• Status quo på efterspørgslen efter tilbud til psykisk udviklingshæmmede samt
sindslidende.
• Stigende efterspørgsel på tilbud vedrørende stofmisbrugsbehandling.
• Status quo på efterspørgslen efter voksenspecialundervisning
Handicaprådet har haft forslag til rammeaftale i skriftlig høring. Handicaprådets
medlemmer undrer sig over, at gruppen af udviklingshæmmede alene benævnes
Psykisk udviklingshæmmede i rammeaftalens skemaer. Social- og
Sundhedsforvaltningen vil tage dette punkt op på møde med Regionen om
Rammeaftale 2011 i maj måned. Herudover gav medlemmerne udtryk for et ønske
om orientering på fremtidige rådsmøder om enkeltindsatser og udviklingsinitiativer,
der er nævnt i rammeaftalen.
Handicaprådet havde ingen øvrige bemærkninger.
Økonomiske konsekvenser
Ingen.
Beslutningskompetence
Det er Kommunalbestyrelsen, som skal godkende udkast til Rammeaftale 2011.
Børne- og Ungdomsudvalget, den 21. april 2010:
Anbefales for Børne- og Ungdomsudvalgets område som indstillet af forvaltningen.
Bodil Kornbek (A) var fraværende.
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15
Ændring af tidsmæssig placering af konfirmationsforberedelse
.

Indstilling
Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsen, hvornår og
hvordan konfirmationsforberedelsen skal placeres inden for skoletiden.På
Børneudvalgets møde d. 17. marts 2009 blev det foreslået, at
konfirmationsforberedelsen fra skoleåret 2009/2010 flyttes, så størsteparten placeres
mandag fra klokken 14.00, de fleste skoler har mødeeftermiddag for lærerne
mandag fra klokken 14.00, og den resterende del placeres torsdag fra klokken
15.00.
Dette forslag blev sendt i høring på skolerne og hos præsterne.
Høringssvarene viste, at skolerne gik ind for forslaget og at præsterne var imod.
Efter denne høring stemte Børneudvalget for forslaget, dog ønskede et medlem af
Børneudvalget sagen forelagt Kommunalbestyrelsen.
Ved behandling i Kommunalbestyrelsen bliver der rejst tvivl om lovgrundlaget for
forslaget om ændring. Forvaltningen har efterfølgende undersøgt dette i ministeriet
og har fået fastslået, at forslaget er i overensstemmelse med lovgivningen.
Efterfølgende har Borgmesteren søgt at nå frem til et kompromis mellem skoler og
præster, dette har ikke været muligt. På den baggrund har der været ført forhandling
med repræsentanter for Menighedsrådene ved kirkerne. Disse forhandlinger førte
ikke til enighed. Notat fra mødet er udsendt til kommunalbestyrelsens medlemmer.
Sagen forelægges for Børne- ogUngdomsudvalget, idet forvaltnigen foreslår, at der
vælges mellem nedestående fire forslag for konfirmationsforberedelsens placering
gældene fra skoleåret 2010/2011.
1. Konfirmationsforberedelsen placeres i morgentimer – de konkrete dage aftales
mellem skoler og kirker, som i dag.
2. Konfirmationsforberedelsen placeres i eftermiddagstimerne, med start tidligst
klokken 14.00. Størsteparten placeres på skolernes mødeeftermiddag – pt. mandag
eftermiddag. De konkrete dage aftales mellem skoler og kirker.
3. Konfirmationsforberedelsen placeres i første halvdel af skoleåret i
eftermiddagstimerne - med start tidligst klokken 14.00 og i anden halvdel af
skoleåret i morgentimerne. Størsteparten af eftermiddagstimerne placeres på
skolernes mødeeftermiddag – pt. mandag eftermiddag. De konkrete dage aftales
mellem skoler og kirker.
4. Konfirmationsforberedelsen placeres forskelligt i efteråret og foråret. I efteråret
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placeres 24 lektioner som tre hele dage, der lægges på samme ugedage i september,
oktober og november måned. Ugedagen kan variere fra skole til skole og aftales
mellem præster og skoler. I januar, februar, marts og april placeres 24 lektioner som
morgenlektioner. Placeringen af lektionerne lægges på den enkelte skole på sammen
ugedag efter nærmere aftale med præsterne.

Børne- og Ungdomsudvalget, den 21. april 2010:
Et flertal i udvalget bestående af A, C og V anbefaler følgende overfor
Kommunalbestyrelsen:
Placeringen af konfirmationsforberedelsen aftales mellem skole og sogn. Kan der
ikke opnås enighed placeres konfirmationsforberedelsen i første halvdel af skoleåret
i eftermiddagstimerne – med start kl. 14 – og i anden halvdel af skoleåret i
morgentimerne. Ugedag aftales mellem skolen og sognet, dog friholdes mandag.
Morten Normann Jørgensen, (F) og Henrik Brade Johansen, (B) kunne ikke støtte
ovennævnte, idet F og B finder at konfirmationsforberedelsen, i overensstemmelse
med skolernes ønske, skal placeres i eftermiddagstimerne.
Bodil Kornbek (A) var fraværende.
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16
Lindegårdsskolen og Lundtofte Skole, Om- og udbygning
.

Indstilling
Børne- og Fritidsforvaltningen foreslår, at der på
- Lindegårdsskolen arbejdes videre med forslag til indretning af en et-plans
bygning forberedt for senere udbygning i to plan
- Lundtofte Skole arbejdes videre med forslag om tilbygning af et nyt
hjemklasselokale samt etablering af yderligere et hjemklasselokale i eksisterende
aktivitetsrum.
Sagsfremstilling
Lindegårdsskolen
Udbygningen af Lindegårdsskolen har tidligere været behandlet af Børneudvalget i
juni og august 2008 og senest i september 2009 blev sagen oversendt til
budgetforhandlingerne for budget 2010-13.
Teknisk Forvaltning og den tidligere nedsatte styregruppe havde forud for
Børneudvalgets møde i august 2009 udarbejdet forskellige udbygningsforslag
omkring Lindegårdsskolen. Forslagene tager udgangspunkt i ønsket om opførelse af
et indskolingshus, som kan rumme i alt 12 klasser (0. - 3. klasse) i skoletiden og
hele SFO´en om eftermiddagen. Forslagene er opdelt i to faser, hvoraf fase 1 senere
kan udbygges med en fase 2 i henholdsvis et eller to plan. Omkostningerne til fase 1
er af Teknisk Forvaltning i april 2009 skønnet til kr. 14.100.000 for en et-plans
bygning forberedt for senere udbygning i samme plan og kr. 14.600.000 til en
et-plans bygning forberedt for senere udbygning i to plan, jfr. notat af 30.04.2009.
Skønnene forudsatte, at bygningen skulle overholde energiklasse 2, men imidlertid
er der efterfølgende truffet politisk beslutning om, at kommunale nybygninger skal
overholde energiklasse 1, hvilket bevirker, at omkostningerne nu skønnes til at blive
henholdsvis kr. 15.700.000 og kr. 16.200.000. Af hensyn til skolens udearealer og
idrætsfacilliteter samt bygningens funktionalitet anbefaler Børne- og
Fritidsforvaltningen forslaget om en et-plans bygning forberedt for senere
udbygning i to plan.
Udbygningens fase 1 vil indeholde lokaler til 6 klasser (2 klassetrin) samt en del af
SFO, hvilket betyder, at der foruden frigivelse af et lokale i skolens hovedbygning
vil kunne ske en fraflytning af de nu lejede pavilloner. Efter en senere fase 2 vil
yderligere 6 lokaler i hovedbygningen blive frigivet samt SFO-lokaler på
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henholdsvis Carlshøjvej 10 og Toftebæksvej 38-40 vil kunne fraflyttes.
Der skal udarbejdes lokalplan for byggeriet.
Lundtofte Skole
Udbygningen af Lundtofte Skole har tidligere været behandlet af Børneudvalget i
marts og april 2009 og senest i september 2009 blev sagen oversendt til
budgetforhandlingerne for budget 2010-13.
Det eksisterende indskolingshus huser for nuværende 6 klasser (0. - 1. klasse) i
skoletiden samt hele SFO´en (0. - 3. klasse) om eftermiddagen. 3. klassetrin havde i
SFO-tiden indtil skoleåret 2007/08 til huse på Nøjsomhedsvej 6. Herefter blev
denne bygning inddraget til to gruppeordninger, og børnene blev samlet med
SFO-ens øvrige børn i det eksisterende indskolingshus. Med baggrund i de kendte
prognoser forventes det, at Lundtofte Skole fra skoleåret 2010/11 og fremover skal
være en 2-spors skole. Antallet af klasser i indskolingen forventes derfor at falde fra
11 klasser i skoleåret 2010/2011 til 8 klasser i skoleåret 2013/14.
Lokalebehovet i indskolingshuset på Lundtofte Skole vil på sigt være 8
hjemklasselokaler/SFO-lokaler foruden diverse øvrige lokaler (køkken/alrum,
værksted, garderober, depoter, personalerum mv.), hvorfor det vil være nødvendigt
at opføre en tilbygning med et hjemklasselokale samt etablere yderligere et
hjemklasselokale i et eksisterende aktivitetesrum. Den samlede udgift hertil skønnes
af Teknisk Forvaltning at være kr. 2.700.000. Herefter vil bygningens samlede
2
bruttoareal efter tilbygning af et hjemklasselokale vil udgøre ca. 1.100 m , hvilket
2
svarer til ca. 5,7 m pr. barn ved 192 børn.
Som følge af færre antal klasser vil der løbende blive frigivet et hjemklasselokale
om året i skolens hovedbygning, således at der fra skoleåret 2013-14 vil være
frigivet i alt 4 hjemklasselokaler.
Økonomiske konsekvenser
Der er jfr. investeringsoversigten 2010-13 afsat et rådighedsbeløb på kr. 15.495.000
i 2010 til om- og udbygning af Lindegårdsskolen samt kr. 969.000 til udbygning af
SFO på Lundtofte Skole. Økonomiudvalget har efterfølgende valgt at afsætte
yderligere kr. 2.400.000 til om- og udbygning af Lindgårdsskolen og Lundtofte
Skole, hvilket betyder, at det samlede rådighedsbeløb udgør kr. 18.864.000.
Omkostningerne på Lindegårdsskolen er ved valg af forslag 2 skønnet til kr.
16.200.000 og på Lundtofte Skole kr. 2.700.000.
Den samlede udgift for om- og udbygning af Lindegårdsskolen og Lundtofte Skole
må derfor forventes at blive kr. 18.900.000 og vil kunne finansieres indenfor det
samlede afsatte rådighedsbeløb.
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Der må forventes at skulle afsættes ydereligere midler til afledt drift på Lundtofte
Skole, mens udgifterne på Lindegårdsskolen forventes at være de samme, da
2
skolens samlede antal m ikke forventes øget.
Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen

Børne- og Ungdomsudvalget, den 21. april 2010:
Oversendes til Kommunalbestyrelsen.
Bodil Kornbek (A) var fraværende.

