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1
Tidlig SFO-indskrivning
.

Indstilling
Børne- og Fritidsforvaltningen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler
over for Økonomiudvalget:
1. Forslag om at indføre tidlig SFO-start på samtlige af kommunens skoler pr. 1.
maj 2011
2. At dagtilbuddene bibeholder de 144 helårspladser, som frigives ved tidlig
SFO-start.
3. At udvalget tager stilling til hvorvidt de ønsker model 1 eller model 2
3a) Vælges model 1 bevilges 3.213.280 kr. til SFO-området og 925.161 kr. til
klub-området
3b) Vælges model 2 bevilges 2.597.019 kr. til SFO-området og 925.161 kr. til
klub-området
4. Finansieres af kassebeholdningen

Sagsfremstilling
På Børne- og Ungdomsudvalgsmødet d. 13. oktober 2010 gav Børne- og
Fritidsforvaltningen udvalget en orientering om pladsudviklingen på
dagtilbudsområdet og kortlagde udfordringerne med at få dækket kommunens
pasningsbehov inden for den nuværende kapacitet. I den forbindelse bad udvalget
Børne- og Fritidsforvaltningen at udarbejde en model for tidlig SFO-start på alle
skoler.
Den 20. februar 2010 sendte Børne- og Ungdomsudvalget forslaget om tidlig
SFO-start i høring i samtlige bestyrelser og MEDudvalg med henblik på endelig
godkendelse på mødet i februar 2011.
På grund af den korte tidshorisont, er der høringsfrist den 4. februar 2011, og
høringssvar og samlet oversigt eftersendes til udvalget den 7. februar 2011.
Baggrund
I 2009 og i 2010 har der været et stigende børnetal, der har afveget fra prognoser og
budgettildelingen. Det stigende antal børn skyldes både stigende antal fødsler og
stigende antal tilflyttere og medfører et øget tryk på det begrænsede antal pladser,
kommunen i dag har til rådighed.
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Som det fremgår af sagen vedr. orientering om pladsudviklingen i dagtilbuddene, i
forlængelse af ovenstående mangler der i alt 265 vuggestuebørn pladser (forudsat at
alle skal have plads) og 111 børnehavebørn (heraf ca. 60 fra egne vuggestuer)
pladser i løbet af foråret 2011. I en situation med allerede fyldte dagtilbud (+38
vuggestuebørn og +58 børnehavebørn i kommunens dagtilbud pr. 1. januar 2011)
kan disse børn ikke passes inden for dagtilbuddenes eksisterende rammer. Det er
særlig dagtilbuddene i Virum og Lyngby, der er presset. Der har altid været pres på
pladser i foråret, men hvor det tidligere spidsede til i februar måned, er
merindskivningen i 2010 rykket fire måneder frem til allerede at opstå i visse
dagtilbud pr. 1. november 2010.
Model for tidlig SFO-indskrivning
Tidlig SFO indskrivning vil være en løsningsmodel, der både på kort og på lang sigt
kan medvirke til at løse det aktuelle problem i dagtilbuddene. Samtidig viser
erfaringer fra andre kommuner, at den tidligere skolestart kan give børnene en god
og tryg skolestart og bidrage positivt til klassedannelsen.
I forlængelse af Børne- og Ungdomsudvalgets anmodning i september 2010
nedsatte Børne- og Fritidsforvaltningen en arbejdsgruppe, som fik til opgave at
afdække muligheder, logistiske udfordringer og pædagogiske hensyn, der er for
henholdsvis børnehaverne, skole/SFO og klubberne ved en tidlig SFO start.
Gruppen er bredt sammensat af fagpersoner fra alle tre involverede og formand for
gruppen er Bo Jansen, SFO leder på Fuglsanggårdsskolen.
Modellen forudsætter, at børnehavebørnene den 1. maj. 2011 flyttes til SFO og at 3.
klassesbørnene flyttes samtidig til klubberne. Arbejdsgruppen har forudsat, at
serviceniveauet bibeholdes, det vil sige,. at der fastholdes en børnehavenormering i
SFO, mens der i klubberne benyttes en klubnormering.
Arbejdsgruppen konkluderer, at en tidlig SFO start for børnehavebørn vil være
mulig, men ikke uden at det vil få konsekvenser i hele institutionssystemet.
Endvidere konkluderer gruppen bl.a. at (jf. i øvrigt bilag):
• Det er essentielt at der følger personaleresurser med til den nye institutions type,
der svarer til børnenes alder.
• Der er behov for særlig opmærksomhed på de børn der har behov for særlig
pædagogisk støtte, herunder overvejelse om at lade støttepædagoger følge med i
den første tid i SFO.
• Der bør genindføres morgenåbning på SFO fra kl. 7.00 i perioden fra børnene
starter til 1.august.
• Det bør overvejes at afsætte midler til pædagogisk udviklingsarbejde med ”tidlig
SFO start”.
• Der bør indføres SFO åbningstid i fritidsklubberne i den periode af
skolesommerferien hvor 3. klasse børnene er der.
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På den baggrund anbefaler Børne- og Fritidsforvaltningen, at der gennemføres tidlig
SFO-start på alle skoler efter ovenstående principper pr. 1. maj 2011, idet der dog
bør tages stilling til normeringsspørgsmålet, jf. nedenfor under økonomiske
konsekvenser.
Proces:
For at sikre en god og grundig planlægning i forbindelse med overgangen fra
børnehave til SFO og overgang fra SFO til klub og en velgennemarbejdet
information af forældrene er det vigtigt med en politisk beslutning senest i februar
2011.
Det giver forvaltning, dagtilbud, SFO’er og klubber to måneder til at foretage den
nødvendige forberedelse, herunder ansættelse af personale og information til
forældrene.
I forbindelse med udvalgets drøftelse af sagen fremlægges et forslag til
informations- og implementeringsplan for indførelse af tidlig SFO-start.
Økonomiske konsekvenser
Tidlig SFO-indskrivning på alle skoler frigiver 144 helårspladser i 2011 og årene
frem (varierer med årgangen, der skal i skole). Oprettelse af 144 helårspladser i
dagtilbuddene ville koste ca. 8,2 mio.kr. i 2011 i personalenormering. Hertil
kommer udgifter til udvidelse af den fysiske kapacitet, som fx udbygninger,
nybygninger, husleje samt etableringsomkostninger for eventuelle nye tilbud.
I forlængelse af sagen vedr. pladsudviklingen i dagtilbuddene forudsættes, at det
samlede antal pladser som frigøres på dagtilbudsområdet, bliver på
dagtilbudsområdet for at optage de mange nye børn.
Model 1:
Der anvendes børnehavenormering i SFO fra 1.5. til 31.7. Merudgift i 2011 og
årene frem forventes at blive i alt 4.138.441 kr.
1) Merudgift for pasning af 577 børn i tidsrummet kl.7-13 i 8 uger med
BH-normering 2.767.313 kr.
2) Merudgift på differencen mellem en børnehave og SFO normering på de 577
nye børn i tidsrummet kl. 13- 17 i 10 uger 258.150 kr.
3) Merudgift på differencen mellem BH-normering og SFO-normering ved
fællespasning svarende til antallet af nye børn på de 3 SFO-er som holder åbent
32.027 kr.
4) Merudgift til materiale, forplejning, rengøring mv. 270 kr. pr for perioden
155.790 kr.
5) Merudgift til pasning af 3. klassebørn til klubnormering kl. 13-17 (fredag 16) i 8
uger kr. 781.247 kr.
6) Merudgift for klubbernes ændrede åbningstid 2 uger i sommeren 14 timer pr.
uge 143.914 kr.
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I alt merudgift 4.138.441
Nærmere bearbejdning af de samlede økonomiske konsekvenser ved etablering af
nye pladser udarbejdes frem til Økonomiudvalgets møder i januar og februar 2011.
Model 2:
Der anvendes almindelig SFO-normering og almindelig klubnormering fra 1. maj.
Merudgift i 2011 og årene frem forventes at blive i alt 3.522.179 kr. Der henvises i
til ilt økonomibilag i sagen
1) Merudgift SFO for pasning fra 7.00-13.00 2.441.229 kr.
2) Merudgift til materiale, forplejning, rengøring m.v. 155.790 kr.
3) Merudgift Klub for pasning fra 13.00-17.00 (16.00 fre.) 781.247 kr.
4. Merudgift Klub ændret åbningstid 2 uger om sommeren 143.914 kr.
I alt merudgift 3.522.180 kr.
Nærmere bearbejdning af de samlede økonomiske konsekvenser ved etablering af
nye pladser udarbejdes frem til Økonomiudvalgets møder i januar og februar 2011.
Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen
Kultur- og Fritidsudvalget den 10. februar 2011:
Et flertal i udvalget anbefaler overfor økonomiudvalget, at
1. Godkendtes.
2. Godkendtes.
3. Model 1 (indstillingspunkt 3a) godkendtes. Alle 6. klassebørn får mulighed for
enten at blive i klubben frem til 1. august eller at rykke videre i ungdomsklub.
1 medlem (Lone Schou-Hansen, A), tager forbehold, idet A ønsker, at tidlig
SFO-indskrivning først iværksættes i 2012.
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2
Botilbud til borgere med autisme, Strandberg
.

Indstilling
Børne- og Fritidsforvaltningen foreslår, at forslag 2 med opførelse af botilbuddet i
forlængelse af botilbuddet på Chr. X's Allé anbefales til Økonomiudvalget
Sagsfremstilling
Kommunalbestyrelsen har i sit møde den 6. april 2010 efter anbefaling fra
Økonomiudvalget den 29. marts 2010 og fra Social- og Sundhedsudvalget den 23.
marts 2010 godkendt, at opføre et nyt botilbud til autister til erstatning for det
nuværende Strandberg på den erhvervede ejendom Buddingevej 50.
Forslaget er, at opføre 18 boliger til autister til erstatning for de nuværende
utidssvarende boliger samt to udslusningsboliger.
Det nuværende Strandberg beliggende på Malmmosevej og Kaningårdsvej er i 2008
vurderet til 16,9 mio. kr.,og det er forvaltningens vurdering, at Strandberg efter
fraflytning kan sælges i fem byggegrunde, heraf to med bygninger på.
Kommunalbestyrelsen har i sit møde den 20. december 2010 godkendt skema
A-ansøgning om støtte i henhold til lov om almene boliger m.v. for opførelse 20
almene plejeboliger som botilbud med tilhørende servicearealer i kommunalt regi,
som Teknisk Forvaltning har fremsendt den 30. november 2010 på vegne af
Lyngby-Taarbæk Kommune, afdeling Strandberg under stiftelse.
Anskaffelsessummen er på grundlag af det lovbestemte rammebeløb på 26.750 kr.
pr. m2 incl. energitillæg opgjort til 34,8 mio. kr, som finansieres ved realkreditlån
(91 %), beboerindskud (2 %) og kommunal grundkapital (7 %).
Social- og Sundhedsforvaltningen har i samarbejde med Teknisk Forvaltning
udarbejdet to forslag til placering af det nye botilbud med 18 boliger, idet de to
udslusningsboliger samt størstedelen af servicearealerne til botilbuddet fortsat
foreslås etableret i den nuværende gymnastikbygning i begge forslag.
Forslag 1 er en placering af en tre-etages bygning med 18 boliger øst for børnehuset
Svanen på en del af de nuværende legeareal. Der foreslås anlagt nyt legeareal på en
del af parkeringspladsen på modsatte side af børnehuset.
Forslag 2 er en placering af en tre-etages bygning med 18 boliger i forlængelsen af
det nuværende botilbud på Chr. X's Allé ved omlægning af en del af klubben
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Baunes udearealer og ved inddragelse af noget af parkeringsareal og evt. tilliggende
areal.
De to forslag er nærmere beskrevet i notat af 24. januar 2011, som er udsendt til
udvalgets medlemmer. Tegninger vil blive gennemgået på udvalgets møde.
Det videre forløb omfatter udarbejdelse af lokalplan med tilhørende høring.
Sideløbende forberedes materiale til totalentreprisekonkurrence (EU-udbud) med
prækvalifikation hertil i foråret 2011 og valg af tilbudsgiver 1. juni 2011. Efter
godkendelse af skema B (licitationsresultat) i august og efterfølgende kontrahering,
udarbejdes myndighedsprojekt og hovedprojekt fra august 2011 til januar 2012,
hvorefter selve byggeriet går i udførelse fra 1. februar 2012 med forventet indvielse
1. maj 2013.
Økonomiske konsekvenser
Ingen økonomiske konsekvenser.
Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen har beslutningskompetencen efter anbefaling fra
Økonomiudvalg og fagudvalg.
Kultur- og Fritidsudvalget den 10. februar 2011:
Anbefales overfor Økonomiudvalget som foreslået af forvaltningen.
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3
Folkeoplysningsområdets økonomistyringsmodel
.

Indstilling
Børne- og Fritidsforvaltningen indstiller punktet til drøftelse og eventuel beslutning.
Sagsfremstilling
I forbindelse med Kultur- og Fritidsudvalget behandling af 3. anslået regnskab den
8. december 2010 besluttede udvalget, at der på kommende møde skulle sættes et
punkt på dagsorden om overførelsesadgang på Folkeoplysningsudvalgets område.
Den nuværende økonomistyringsmodel på folkeoplysningsområdet har været
gældende fra og med regnskabsår 2006. Baggrunden for indførelsen af
økonomistyringsmodellen var et ønske om dels at få afklaret
Folkeoplysningsudvalgets økonomiramme samt handlemuligheder og dels at få et
vist råderum mellem regnskabsårene. I forhold til den nuværende
overførelsesadgang på området kan det imidlertid overvejes, om mindreforbrug, der
decideret skyldes lavere aktivitetsniveau skal være omfattet af
overførelsesadgangen eller om denne skal være betinget af, om mindreforbruget
skyldes, at der i Start- og udviklingspuljen er en udskudt bevilling eller der er
foretaget dispositioner, hvor fakturaen først modtages i det efterfølgende
regnskabsår.
Økonomistyringsmodellen for Folkeoplysningsområdet gældende fra regnskabsår
2006 vedlægges.
Økonomiske konsekvenser
Ingen umiddelbare med mindre det besluttes at indskrænke overførelsesadgangen.
Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen
Kultur- og Fritidsudvalget den 10. februar 2011:
Kultur- og Fritidsudvalget er indstillet på at opretholde retten til overførsel af
eventuelle mindreforbrug, dog således at udvalget forbeholder sig retten til at
vurdere overførslen i forbindelse med regnskabsårets afslutning. Sendes til høring i
Folkeoplysningsudvalget, inden der træffes endelig beslutning i Kultur- og
Fritidsudvalget.
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4
Kunstgræsbane i Virum - anlægsregnskab 2010
.

Indstilling
Børne- og fritidsforvaltningen foreslår, at
- anlægsregnskabet vedrørende etablering af kunstgræsbane på Virumgårds Jorde
godkendes, idet merudgiften på 85.000 kr. foreslåes finansieret af mindreudgiften
på 294.000 kr. vedrørende Fuglsanggårdsskolens Svømmehal - Renovering af
vandbehandlingsanlæg, hvis anlægsregnskab blev godkendt af
Kommunalbestyrelsen af den 31. januar 2011.
Sagsfremstilling
Arbejdet med etablering af kunstgræsbanen på Virumgårds Jorde er nu afsluttet og
det endelig regnskab fremlægges til godkendelse. Kommunalbestyrelsen frigav i
april 2010 anlægsbevilling på 2.631 mio. kr. Det samlet forbrug på anlægssagen
udgør 2,716 mio. kr., hvilket er et merforbrug på 85.000 kr. Baggrunden for
merudgiften er, at den oprindelig baneopbygning af grusbanen var forudsat til en
tykkelse på 35 cm over hele banearealet, men imidlertid var tykkelsen mellem 20 40 cm. Konklusionen blev, at man gjorde bærelaget 8 cm tykkere over hele
banearealet, hvilket dog betød en merudgift på 212.000 kr. Projektet blev derefter
gennemgået med henblik på, at reducere udgiftsbehovet jf. aftalen om uforudsete
udgifter. Denne gennemgang betød, at merudgiften blev reduceret til 85.000 kr.,
idet nogle arbejder ikke blev gennemført eller blev udført på en anden måde. Det
blev ikke anset for muligt at nedbringe merudgiften fuldstændigt.
Der henvises i øvrigt til endeligt regnskab udarbejdet af Teknisk Forvaltning.
Økonomiske konsekvenser
Kontoen for uforudsete udgifter i 2010 er opbrugt. Det foreslås, at merudgiften på
85.000 kr. finansieres af mindreudgiften på 294.000 kr. vedrørende
Fuglsanggårdsskolens Svømmehal - Renovering af vandbehandlingsanlæg, hvis
regnskab blev godkendt af Kommunalbestyrelsen den 31. januar 2011.
Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen
Kultur- og Fritidsudvalget den 10. februar 2011:
Anbefales overfor Økonomiudvalget som foreslået af forvaltningen.
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5
Sommerferieaktiviteter 2011
.

Indstilling
Børne- og Fritidsforvaltningen fremlægger sagen til orientering for Kultur- og
Fritidsudvalget og indstiller at Forvaltningen arbejder videre med planlægningen af
og udførelsen af sommerferieaktiviteter 2011 ud fra nedenstående præmisser.
Sagsfremstilling
Efter en undersøgelse af hvornår sommerferieaktiviteterne afholdes i
nabokommunerne, erfaringer med hvornår aktiviteterne bedst placeres, hvornår
SFO'er og Fritids- og Ungdomsklubber i Lyngby-Taarbæk Kommune eventuelt
tager på koloni samt hvornår kommunens idrætsforeninger afholder
sommerskoler/camps foreslås det, at der afholdes sommerferieaktiviteter i ugerne
26-27 samt 31. Aktivteterne vil som udgangspunkt blive afviklet i tidsrummet fra
kl.9.00 - 15.00 og det vil være op til den enkelte aktivitetesforening mv. om
aktiviteten er en éndagsaktivitet, forløber over flere dage eller en hel uge.
Målgruppen er folkeskolens elever i aldersintervallet 6-18 år.
Der vil være deltagerbetaling til alle aktiviteter. Betalingen vil være differentieret
bestemt ud fra varighed, honorar og materialeforbrug.
Forvaltningen har taget den første kontakt til foreningsverdenen, hvor der er blevet
informeret om, at foreningerne har mulighed for at udbyde sommerferieaktiviteter,
hvis de har lyst og mulighed herfor. Fritid- og Idræt vil i februar tage personlig
kontakt til relevante foreninger, ligesom musikskolen og biblioteket vil blive
kontaktet med henblik på endelig deltagelse. Endvidere kunne det være en mulighed
at inddrage kulturinstitutionerne i Lyngby-Taarbæk Kommune såsom
Frilandsmuseet og Sofienholm. Samlet skulle det gerne resultere i en bred vifte af
sommerferieaktivitetstilbud.
Der vil blive udarbejdet et onlinekatalog, hvor kommunens børn, unge og forældre
kan læse mere om de udbudte aktiviteter, samt efterfølgende tilmelde sig og betale
for aktiviteten via nettet. Dette for at minimere de administrative ressourser
omkring tilmeldingsprocessen. Der forventes udarbejdet en flyer og evt. en plakat til
at reklamere for sommerferieaktiviteterne i skolerne, Fritids- og Ungdomsklubberne
og på kommunerenes idrætsanlæg.
Forvaltningen er i øjeblikket igang med at undersøge mulighederne for et
webbaseret tilmeldings- og betalingssystem og er i kontakt med en af
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nabokommunerne, hvor tilmeldingen til sommerferieaktiviteter idag foregår via
nettet.
Foreløbig tidsplan:
Dato
Januar – primo februar
10. Februar
Februar - marts
1. marts
Marts
April
April eller Maj
Juni-august
August - september

Aktivitet
Foreninger mv. kontaktes
Koncept fremlægges for KFU – herunder
tilmeldingssystem
Tilmeldingssystem etableres
Sidste frist for tilmelding af aktivitet
Internetkatalog og flyer udarbejdes
Katalog publiceres på nettet og der
reklameres på skoler, i sfo'er og klubber
Tilmelding til aktiviteter starter
Tilmelding slutter 14 dage efter start
Sommerferieaktiviteter afvikles i uge 26,27
og 31
Evaluering

Økonomiske konsekvenser
Ingen, da opgaven løses inden for den allerede afsatte ramme på 250.000 kr. samt
forældrebetaling.
Beslutningskompetence
Kultur- og Fritidsudvalget
Kultur- og Fritidsudvalget den 10. februar 2011:
Godkendtes, idet udvalget ønsker, at der åbnes mulighed for, at der placeres
aktiviteter i ugerne 28-29-30.
1 medlem (Lene Kaspersen, C) tager forbehold, idet C ønsker, at aktiviteterne
målrettes ugerne 28-29-30.
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6
MEDDELELSER februar 2011 - Kultur- og Fritidsudvalget
.

Indstilling
Børne- og Fritidsforvaltningen foreslår, at sagen tages til efterretning.
Sagsfremstilling
Meddelelser fra formanden og forvaltningen:
1. Meddelelser fra Kulturområdet, vedlagt artikel fra Børsen 28. januar 2011.
2. Første møde i Tænketanken afholdes den 7. marts 2011.
3. Møde i idrætsforum finder sted 1. marts 2011.
4. Pga. angreb af skimmelsvamp er de ansatte flyttet ud af lokalerne på Stadion og
undersøgelse er iværksat. Der er sket genhusning indenfor den bygningsmæssige
ramme af medarbejdere og foreninger. Omklædningsrummene kan anvendes indtil
videre. Der planlægges møde for alle brugere af Stadion i marts måned. Sag
forelægges KFU i marts måned
5. Der er fortsat kontakt til DSB om anvendelse af areal til skaterbane.
Kultur- og Fritidsudvalget den 10. februar 2011:
Taget til efterretning.

