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Punkt 1
Godkendelse af dagsordenen
Beslutning
Børne- og Ungdomsudvalget, den 6. juni 2019
Godkendt.
Mette Schmidt Olsen (C) var fraværende.
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Punkt 2
Budget 2020-2023 Budgetudfordringer i 2019 og frem (Orientering)
Resumé
Børne- og Ungdomsudvalget har den 16. maj 2019 behandlet forvaltningens forslag til
budgetreduktioner og effektiviseringer i Budget 2020-23 på udvalgets områder. Udvalget har i
den forbindelse bl.a. efterspurgt et overblik over de økonomiske udfordringer i indeværende år
samt kommende budgetår. Med denne sag redegør forvaltningen om de økonomiske
udfordringer på Børne- og Ungdomudvalgets område samt de generelle budgetudfordringer i
Lyngby-Taarbæk Kommune.
Indstilling
Forvaltningen foreslår, orienteringen tages til efterretning.
Sagsfremstilling
Som led i den politiske budgetproces for 2020-23 har Børne- og Ungdomsudvalget den 16. maj
2019 behandlet forvaltningens forslag til budgetreduktioner og effektivseringer i budget 202023. På samme møde har udvalget behandlet 1. anslået regnskab 2019.
Børne- og Ungdomsudvalget har i den forbindelse bl.a. anbefalet, at "forvaltningen foretager
en vurdering af i hvilket omfang de af forvaltningen fremlagte budgetreduktions- og
effektiviseringsforslag kan have effekt og anvendes allerede i 2019, jf. krav om udvalgets
håndtering af forventet merforbrug i 1. anslået regnskab ". Udvalget har endvidere peget på at
"Der tilvejebringes et fuldt overblik over de økonomiske udfordringer i indeværende år samt
kommende budgetår (2020-2024), herunder eventuelle nødvendige driftsbehov fra 2020-23 og
en orientering om anlægsbehov."
Forvaltningen har på denne baggrund udarbejdet
• Notat om samlet overblik over økonomien på det specialiserede børneområdet,
herunder igangværende tiltag (bilag)
• Oversigter over særlige udfordringer på specialområdet 2019 og 2020-23 (bilag)
Mulighederne for tilpasninger i 2019 som følge af de udarbejdede forslag til budgetreduktioner
og effektiviseringer i 2020-23 er beskrevet i en selvstændig sag herom. Det forventes, at der
som følge heraf kan indarbejdes tilpasninger på Børne- og Ungdomsudvalget ramme på -1,7
mio. kr. i 2019.
På Børne- og Ungdomsudvalgets områder er der ved 1. anslået regnskab 2019 anført en
udfordring på 24,8 mio. kr. i 2019 og 20,2 mio. kr. i 2020 og frem.
På skoleområdet er der primært merforbrug som følge af aktivitetsstigninger på
specialundervisningsområdet. I 2019 forventes isoleret set et merforbrug på
specialundervisningsområdet på i alt 14,1 mio. kr. Merforbruget forventes desuden at gælde i
overslagsårene, dog reduceret med ca. -2,2 mio. kr. som følge af øget fokus på
kontraktforpligtigelse med de udenbys behandlingsskoler. Derudover er der samlet bevilliget
0,7 mio. kr. i 2019 som følge af kapacitetstilpasninger samt mindreforbrug på
mellemkommunalt køb og salg på SFO.
Under Udsatte børn er der et stort pres bl.a. på dagbehandlingsområdet under Forebyggende
foranstaltninger og som følge af stigende udgifter til anbringelser på Opholdssteder. Der er i 1.
anslået regnskab 2019 angivet en udfordring på 10,1 mio. kr. i 2019 og 8,3 mio. kr. i
overslagsårene. På baggrund af de kendte sager i 2019 og baseret på fremskrivningen af
tilgangen af sager i løbet af 2018 forventes isoleret set et merforbrug på i alt 12 mio. kr. årligt.
I 2019 og overslagsårene forventes modgående tiltag dog at nedbringe budgetudfordringen
med skønsmæssigt -1,8 mio. kr. i 2019 og -3,6 mio. kr. i 2020 og frem.
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Udvalgene forelægges særskilte sager om nødvendige drifts- anlægsbehov i Budget 2020-23.
Der er ikke peget på nødvendige budgetbehov til Budget 2020-23 på Børne- og
Undomsudvalgets områder.
Generelle budgetudfordringer i Lyngby-Taarbæk Kommune
For Lyngby-Taarbæk Kommune under ét viser 1. anslået regnskab 2019 en samlet reel
forværring på 23,3 mio. kr. i 2019 (ekskl. overførsler). Forværringen skyldes primært et
merforbrug på driftsvirksomheden. De væsentligste områder med forventet merforbrug er
udsatte børn og specialundervisningsområdet under Børne- og Ungdomsudvalget, jf. ovenfor
(24,8 mio. kr.) og voksen-handicapområdet under Social- og Sundhedsudvalget (25,5 mio.
kr.). Et mindreforbrug på Beskæftigelsesområdet (-22,0 mio. kr.) er med til at nedbringe det
samlede merforbrug til 23,3 mio. kr. i 2019. Forbedringen på beskæftigelsesområdet tager dog
ikke højde for en eventuel midtvejsregulering af bloktilskuddet.
Anslået regnskab viser endvidere, at Lyngby-Taarbæk Kommune samlet forventer at
overskride servicerammen med 65,9 mio. kr. i 2019. Den forventede overskridelse af
servicerammen kommer i forlængelse af regnskabsresultatet for 2018, der viste en
overskridelse af servicerammen på ca. 62 mio. kr. Kommunerne under ét har overholdt
servicerammen i 2018, hvormed overskridelsen ikke udløste sanktioner. Kommunerne under ét
har dog kun haft et lille mindreforbrug i forhold til servicerammen i 2018, og der er således en
stor risiko for, at Lyngby-Taarbæk Kommune kan blive ramt af en sanktion, såfremt
servicerammen overskrides i 2019.
På baggrund af de på nuværende tidspunkt kendte budgetforudsætninger forventes en
budgetudfordring på ca. 220 mio. kr. i 2023, såfremt der ikke foretages korrigende handlinger.
Budgettet for 2020-2023 skal være i balance senest ved budgetvedtagelsen.
Lovgrundlag
Ikke relevant.
Økonomi
Sagen har ikke økonomiske konsekvenser. I det omfang de i sagen beskrevne indsatser giver
anledning til mindreforbrug på udvalgets områder i 2019 og frem vil disse tilgå kassen, jf. bl.a.
de økonomiske styringsprincipper om modregning af mindreforbrug på områder, hvor der er
givet tillægsbevillinger i løbet af året.
Beslutningskompetence
Børne- og Ungdomsudvalget.
Beslutning
Børne- og Ungdomsudvalget, den 6. juni 2019
Taget til efterretning.
Mette Schmidt Olsen (C) var fraværende.
Bilag
•
•
•

Særlige udfordringer specialområdet BUU 2019-23
BUU - Samlet overblik over økonomien på det specialiserede børneområde 290519
BUU - økonomisk og faglig styring CSI 280519
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Punkt 3
Budget 2020-2023 Budgetreduktions- og effektiviseringsforslag (Drøftelse)
Resumé
Den politiske budgetproces for 2020-23 blev godkendt af Økonomiudvalget den 24. januar
2019, herunder en økonomisk ramme for effektiviseringer i 2020 svarende til mindst 1 pct. af
serviceudgifterne på alle aktivitetsområder. Fagudvalgene har i maj 2019 drøftet
forvaltningens forslag til budgetreduktions- og effektiviseringsforslag parallelt med sagen om
1. anslået regnskab 2019, der viste en stor budgetudfordring på udvalgets område. Efter
Økonomiudvalgets samlede drøftelse af fagudvalgenes behandling fremsendes i denne sag
budgetreduktions- og effektiviseringsforslagene på Børne- og Ungdomsudvalgets område til
udvalgets fornyede drøftelse.
Indstilling
Forvaltningen foreslår, at Børne- og Ungdomsudvalget drøfter budgetreduktions- og
effektiviseringsforslagene på udvalgets område og oversender forslagene til Økonomiudvalget
med henblik på høring i juni 2019.
Sagsfremstilling
Den politiske budgetproces for 2020-23 blev godkendt af Økonomiudvalget den 24. januar
2019, herunder at forvaltningen udarbejder budgetreduktions- og effektiviseringsforslag i 2020
svarende til en økonomisk ramme på mindst 1 pct. af serviceudgifterne (i alt 27 mio. kr.).
Rammen for forslagene er fordelt på fagudvalgene ud fra områdernes andel af de samlede
serviceudgifter.
Forvaltningen har udarbejdet en række forslag til budgetreduktioner og effektiviseringer på
Børne- og Ungsdomsudvalgets område, som blev drøftet på udvalgets møde den 13. maj
2019. Børne- og Ungdomsudvalget protokollerede i den forbindelse yderligere:
"Set i lyset af de økonomiske udfordringer på udvalgets område anbefaler udvalget, at
forvaltningen foretager en vurdering af i hvilket omfang de af forvaltningen fremlagte
budgetreduktions- og effektiviseringsforslag kan have effekt og anvendes allerede i 2019, jf.
krav om udvalgets håndtering af forventet merforbrug i 1. anslået regnskab (sag 3 på
udvalgets dagsorden).
Der tilvejebringes et fuldt overblik over de økonomiske udfordringer i indeværende år samt
kommende budgetår (2020-2024), herunder eventuelle nødvendige driftsbehov fra 2020-23 og
en orientering om anlægsbehov.
Udvalget anbefaler, at Børne- og Ungdomsudvalget får yderligere tid til at bearbejde og drøfte
budgetreduktionsforslag."
Fagudvalgenes behandling af budgetreduktions- og effektiviseringsforslagene er forelagt
Økonomiudvalget den 23. maj 2019, der besluttede følgende:
”Drøftelsen af effektiviserings- og budgetreduktionsforslag genoptages på næste
fagudvalgsrunde med henblik på afdækning af fagudvalgenes spørgsmål og muligheden for at
anvende de udarbejdede forslag allerede i 2019. Økonomiudvalget samler op på drøftelsen på
et ekstraordinært møde d. 12. juni 2019, bl.a. med henblik på at sende de relevante forslag i
høring.”
Budgetreduktions- og effektiviseringsforslagene på Børne- og Ungdomsudvalgets områder
forelægges derfor til udvalgets fornyede behandling (bilag).
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Følgende forslag forventes at kunne anvendes allerede i 2019 med en samlet effekt på -1,7
mio. kr.:
• Nedlæggelse af udviklingspulje - Klubber (-0,2 mio. kr.)
• Central rengøringspulje (-0,4 mio. kr.)
• Nedlæggelse af forældrekurser (-0,5 mio. kr.)
• Fravalg af etablering af forebyggelsesenheder i Tandplejen (-0,5 mio. kr.)
Overblikket over de økonomiske udfordringer på udvalgets område i indeværende år samt
kommende budgetår er beskrevet i særskilt sag.
På Børne- og Ungdomsudvalgets møde den 16. maj 2019 blev en række uddybende oplysninger
efterspurgt. Disse er vedlagt sagen som bilag. Som aftalt blev også en uddybning af
dagtilbudssektoren efterspurgt. Bilaget er vedlagt dagsordenen under det særskilt lukkede
meddelelsespunkt (pkt. 4) af hensyn bilagets karakter.
Lovgrundlag
Ikke relevant.
Økonomi
Der er udarbejdet budgetreduktions- og effektiviseringsforslag for i alt -19,2 mio. kr. i 2020, 31,9 mio. kr. i 2021 og -32,7 mio. kr. i 2022 og 2023 på Børne- og Ungdomsudvalgets
område, jf. vedlagte oversigt og forslag (bilag). Derudover forventes nogle af forslagene at
kunne anvendes allerede i 2019 med en samlet effekt på -1,7 mio. kr.
Beslutningskompetence
Økonomiudvalget med hensyn til at sende de samlede forslag i høring. Kommunalbestyrelsen
med henblik på endelig beslutning om forslag.
Beslutning
Børne- og Ungdomsudvalget, den 6. juni 2019
Besluttet, at forslagene oversendes til Økonomiudvalget, idet Børne- og Ungdomsudvalget
anbefaler, at følgende punkter undersøges nærmere:
• 4. Lukning af Ungdomsklubtilbuddet og 16. Reducering af Ungdomsskolens tilbud
• 27. Tilpasning af dagtilbudssektoren m.v.
29. Kapacitetstilpasning Dagpleje sendes ikke i høring, idet den allerede er besluttet.
Mette Schmidt Olsen (C) var fraværende.
Bilag
•
•
•

Oversigt over forebyggende indsatser maj 2019
Uddybende notat om administrationsbidrag
Budgetreduktionsforslag 2020-2023 BUU 22.05.19 samlet
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Punkt 4
Lukket punkt: Bilag til sag
Beslutning
Børne- og Ungdomsudvalget, den 6. juni 2019
Taget til efterretning.
Mette Schmidt Olsen var (C) fraværende.
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Punkt 5
Skitse til Skoleudviklingsstrategi (Drøftelse)
Resumé
Lyngby-Taarbæk Kommunes Skoleudviklingsstrategi udløber i 2020 og skal derfor revideres.
På Børne- og Ungdomsudvalgets møde i oktober 2018 forelagde forvaltningen en tidsplan for
revideringen. Undervejs i processen er det imidlertid blevet klart for forvaltningen, at der er et
behov for en mere omfattende revidering. På den baggrund har forvaltningen valgt at forlænge
inddragelsesprocessen. I sagen forelægger forvaltningen skitsen til den reviderede
skoleudviklingsstrategi til Børne- og Ungdomsudvalgets drøftelse med henblik på at få
udvalgets input til indholdet i skitsen.
Indstilling
Forvaltningen foreslår, at indholdet i skitsen til den reviderede Skoleudviklingsstrategi drøftes.
Sagsfremstilling
På Børne- og Ungdomsudvalgets møde i oktober 2018 blev udvalget præsenteret for
tidsplanen for revideringen af kommmunens nuværende Skoleudviklingsstrategi, som udløber i
2020. Ifølge denne tidsplan skulle udvalget forelægges et udkast til den reviderede strategi i
april 2019 og herefter godkende strategien i maj 2019. Undervejs i processen er det imidlertid
blevet klart for forvaltningen, at der er behov for en mere omfattende revidering og derfor har
forvaltningen valgt at forlænge inddragelsesprocessen omkring udarbejdelsen af den nye
strategi. På den baggrund forelægges Børne- og Ungdomsudvalget i denne sag skitsen til den
reviderede skoleudviklingsstrategi og får lejlighed til at drøfte indholdet af denne med henblik
på at komme med kvalificerende input (bilag).
Sktisen til den kommende strategi indeholder fire fokusområder: faglig trivsel, social og
personlig trivsel, dannelse og forældresamarbejde.
Skitsen er blevet drøftet i Skolerådet i maj måned. Skolerådets tilbagemeldinger var, at
skitsen til strategien er meget ambitiøs set i lyset af den nuværende økonomiske situation.
Skolerådet havde også opmærksomhed på, at strategien skal indeholde konkrete resultatmål.
Forvaltningen arbejder videre med mulighederne for at tilføje konkrete resultatmål.
Eksempelvis kan det overvejes at bruge de nationale elevtrivselsmålinger, hvor der indgår
spørgsmål ift. både faglig og social trivsel. Endelig havde Skolerådet enkelte tekstnære input,
som forvaltningen arbejder videre med at indarbejde i strategiteksten.
Det videre forløb
Den opdaterede tidsplan for revideringen af Skoleudviklingsstrategien (bilag) lægger op til en
endelig godkendelse af strategien i Børne- og Ungdomsudvalget i oktober 2019 og i
Kommunalbestyrelsen i november 2019.
Lovgrundlag
Ikke relevant.
Økonomi
Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.
Beslutningskompetence
Børne- og Ungdomsudvalget.
Beslutning
Børne- og Ungdomsudvalget, den 6. juni 2019
Drøftet.
Mette Schmidt Olsen (C) var fraværende.
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Bilag
•
•

Skitse til skoleudviklingsstrategi
Opdateret tidsplan for revidering af Skoleudviklingsstrategien
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Punkt 6
Udvikling af klub- og ungdomsskoletilbuddet (Beslutning)
Resumé
Med denne sag forelægges et forslag til en proces for udvikling af et oplæg til videreudvikling
af kommunens klub- og ungdomsskoletilbud. Forslaget tager udgangspunkt i synspunkter
udtrykt i udvalgets drøftelser af emnet på sine møder i januar og maj 2019.
Indstilling
Forvaltningen foreslår, at Børne- og Ungdomsudvalget godkender procesforslaget.
Sagsfremstilling
Børne- og Ungdomsudvalget har på sine møder i januar og maj 2019 drøftet hhv. klubstruktur,
økonomimodel for klubberne og ønsker til kommunens fritidstilbud til unge. Nærværende
forslag er baseret på de fremkomne udsagn ved disse drøftelser, og har til formål at fastlægge
en procesplan for videreudvikling af fritidstilbuddet i klub- og ungdomsskoleregi.
Procesforslag
Det foreslås, at der nedsættes en arbejdsgruppe med repræsentanter for brugerne, forældre,
repræsentanter for Børne- og Ungdomsudvlaget og fagfolk, der skal levere input til et forslag
for struktur og rammer for fritidstilbuddet i klub- og ungdomsskoleregi.
Forslaget skal afspejle:
• et hensigt om sammenhæng mellem klubtilbud og ungdomsskoletilbud, herunder
overvejelser om sammenhæng og en fair balance mellem betalingstilbud og
gratistilbud.
o ingen sammenfald mellem aktiviteter i ungdomsskole og ungdomsklub
• en hensigt om økonomisk bæredygtighed i de fremtidige tilbud.
• et ønske om et klubtilbud, der både har fokus på relationsarbejde med børn og unge og
på aktivitetstilbud
• et ønske om fokus på aktiviteter, der har/kan opnå/rumme bred tilslutning blandt de
unge, og kan aktivere/motivere grupper af unge til mere sociale og fysisk aktive
fritidsaktiviteter.
• et ønske om at arbejde mere ud fra aktivitetstilbud og -profiler, der tiltrækker unge fra
hele kommunen og mindre orienteret imod den lokale geografiske forankring, herunder
o større mobilitet mellem ungdomsklubberne og mellem fritidsklubber og
færre ungdomsklubber
o etablering af profilfritidsklubber
• geografisk princip for placering af tilbud ud fra målsætning om en max-afstand mellem
skoler og nærmeste klub og "sikker klubvej"
Tidsplan for udarbejdelse af forslaget:
August-november
Idégenerering og drøftelser i arbejdsgruppen, herunder en særlig
2019
inddragelse af de unge.
Oktober-november
Udarbejdelse af forslag til tilbudsstruktur og aktivitetsprofiler
2019
December 2019
Forelæggelse af forslag til tilbudsstruktur og aktivitetsprofiler for Børneog Ungdomsudvalget
December 19-januar Udarbejdelse af forslag til økonomimodel
20
Februar 2020
Forelæggelse af forslag til økonomimodel for Børne- og
Ungdomsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen
August 2020Implementering af godkendte forslag
Sekretariatsbetjeningen af arbejdsgruppen varetages af Center for Uddannelse og Pædagogik.
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Lovgrundlag
Dagtilbudloven, ungdomsskoleloven og folkeskoleloven.
Økonomi
Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.
Beslutningskompetence
Børne- og Ungdomsudvalget.
Beslutning
Børne- og Ungdomsudvalget, den 6. juni 2019
Godkendt.
Mette Schmidt Olsen (C) var fraværende.
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Punkt 7
Etårsstatus på SSP-handleplan 2018-2020 (Orientering)
Resumé
I september 2018 godkendte Børne- og Ungdomsudvalget samt Beskæftigelses- og
Integrationsudvalget SSP-handleplanen for 2018-2020. I samme omgang blev der efterspurgt
en foreløbig status på handleplanen efter et år, som med denne sag forelægges til orientering.
Indstilling
Forvaltningen foreslår, at status på SSP-handleplanen tages til efterretning.
Sagsfremstilling
SSP-arbejdet (skole, socialforvaltning og politi) har til hensigt at forebygge kriminalitet blandt
børn og unge, samt at styrke de unge i at få et trygt ungdomsliv i Lyngby-Taarbæk Kommune.
Arbejdet foregår på tre niveauer: Det opbyggende, det forebyggende og det
kriminalitetsforebyggende niveau. På hvert af de tre niveauer arbejdes generelt, specifikt eller
individorienteret.
I de generelle indsatser sættes der ind overfor alle børn og unge, uanset om de har vist tegn
på risikoadfærd. I de specifikke indsatser afgrænses målgruppen derimod til at omfatte en
specifik gruppe, fx en gruppe børn eller unge der kommer i et bestemt område. Endelig retter
de individorienterede indsatser sig mod specifikke unge, fx under som har udviklet et specifikt
uhensigtsmæssigt handlemønster.
I december 2017 besluttede Børne-og Ungdomsudvalget at styrke SSP-arbejdet i LyngbyTaarbæk Kommune ved at udvide aldersgruppen for SSP-arbejdet til det 25. år.
SSP-handleplanen for 2018-2020 har fokus på seks indsatsområder:
•
•
•
•
•
•

Opbyggende indsatser målrettet folkeskolen
Indsats mod unges brug af alkohol og stoffer
Styrket samarbejde med ungdomsuddannelserne
SSP-indsats i boligområder
Synlighed i gadebilledet
Netværk og kommunikation omkring enkeltsager.

Hvert indsatsområde rummer flere konkrete indsatser med specifikke målgrupper, formål og
status.
Status på de forskellige indsatser (bilag). Status er, at alle indsatser på nær to forløber
planmæssigt. Dette er illustreret i notatet ved, at alle indsatser er grønne, på nær to som er
gule. De to indsatser som er gule, er hhv. 1) indsatsen omkring rejseholdet til
ungdomsuddannelserne samt 2) samarbejdet med boligselskaber.
For begge indsatser gælder, at det er indsatser, hvor der er en stor afhængighed af SSP's
samarbejdspartnerne.
Omkring rejseholdet er der et godt samarbejde med to ungdomsuddannelser og forskellige
nøglemedarbejdere fra Lyngby-Taarbæk Kommune, der kan kvalificere og gå i dialog om unge
og hash. Men med de øvrige ungdomsuddannelser har det været sværere at
forventningsafstemme rejseholdets opgave.
Samarbejdet om boligområder fungerer jf. kommunens lokale politibetjent forbilledligt omkring
Lundtofteparken, hvor boligselskabet og lokale interessenter tager et ansvar for opgaven
omkring de unge. Det samme gør sig ikke gældende for de øvrige boligselskaber i kommunen.
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Her handles der ved akutte problemstillinger, men den langsigtede og forebyggende indsats
udebliver.
Den videre proces
Fra 1. august 2019 flyttes SSP's organisatoriske tilknytning til at blive en del af kommunens
ungeenhed med organisatorisk placering i Center for Unge, Borgerservice og Arbejdsmarked.
SSP-handleplanen som denne sag giver en status på, løber endnu et skoleår frem til august
2020. Inden SSP-handleplanens udløb modtager Børne- og Ungdomsudvalget en samlet
evaluering til orientering.
Lovgrundlag
Ifølge Retsplejelovens § 114 er kommunen forpligtet til at indgå i samarbejdet mellem politi,
socialforvaltning og skoler.
Retsplejelovens § 115 beskriver, hvordan der skal ske udveksling af oplysninger mellem de
forskellige myndigheder, og hvordan kommunen er forpligtet på en hurtig opfølgning.
Økonomi
I forbindelse med budget 2018-2021 blev der afsat midler til styrkelse af SSP-indsatsen jf. 0,5
mio. kr. til ungepolitik fra salgspuljen (2018 og 2019) samt permanent 0,4 mio. til styrkelse af
SSP-indsatsen. En ekstra SSP-konsulent er ansat i 2018. Med de samlede afsatte budgetmidler
til Ungepolitik og SSP-indsats kan SSP-konsulenten finansieres i 2018 og 2019.
Indsatsområderne har desuden udgifter til oplæg alkohol og stoffer på kommunens skoler. Det
er aftalt at skolerne betaler 50%. Udgiften centralt er 100.000 kr. årligt.
Beslutningskompetence
Børne- og Ungdomsudvalget.
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget.
Beslutning
Børne- og Ungdomsudvalget, den 6. juni 2019
Taget til efterretning.
Mette Schmidt Olsen (C) var fraværende.
Bilag
•
•

Første år status på SSP-handleplan 2018-2020 kort notat
Grafisk overblik midtvejsevaluering SSP Handleplan 2018-2020
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Punkt 8
Flytning af daginstitution (Beslutning)
Resumé
Børnehuset Trinbrættets fysiske rammer udgøres i dag af et midlertidigt pavillonbyggeri, som
kræver omfattende ændringer for at leve op til gældende lovgivning. En ombygning vil være
økonomisk bebyrdende for kommunen. Forvaltningen peger derfor på, at Trinbrættet flyttes til
Carlshøjvej 10A, der tidligere har været anvendt til SFO, og som rummer nogle gode fysiske
rammer. Carlshøjvej 10A skal gennemgå en omfattende renovering og istandsættelse inde og
ude, som vil betyde et kvalitetsmæssigt løft og en god langsigtet løsning i forhold til
anvendelse som dagtilbud. Ved at gennemføre dele af renoveringen og istandsættelsen
allerede nu, vil bygningen forud for anvendelse som dagtilbud, kunne anvendes til midlertidig
genhusning af udskolingen på Lundtofte Skole, når skolen skal renoveres.
Indstilling
Forvaltningen foreslår, at
1. Børnehuset Trinbrættet flyttes til Carlshøjvej 10A, når bygningen efter genhusning af
Lundtofte Skole er renoveret og istandsat
2. anlægsbehovet på anslået 15,04 mio. kr. indarbejdes i budget 2020-2023.
Sagsfremstilling
Carlshøjvej 10A, der før ombygningen af Lindegårdsskolen, har huset Lindegårdsskolens SFO,
er en lejet ejendom (ejet af KAB), opført i 1952 i gule mursten og med et stort tilhørende
udeareal. Carlshøjvej 10A ligger 400 m fra Børnehuset Trinbrættets nuværende placering.
Børnehuset Trinbrættet er i dag normeret til 33 vuggestuebørn og 54 børnehavebørn.
Børnehuset Trinbrættet har adresse på Lyngbygårdsvej 2A og er fordelt i én bygning til
vuggestuebørn og én bygning til børnehavebørn. Trinbrættet startede som en vuggestue og fik
senere yderligere en tilbygning på grunden til børnehavebørn. Bygningerne er på samlet 740
kvm og rummer 6 grupperum.
Børnehuset Trinbrættet drives i dag i midlertidigt pavillonbyggeri, som kræver en meget
omfattende tilpasning for at leve op til gældende krav. Den lovpåkrævede ombygning af
Trinbrættets nuværende pavilloner ventes at være økonomisk meget bebyrdende for
kommunen, uden at bygningerne herefter vil have stor værdi, da midlertidige
pavillonbygninger ikke har en levetid som permanent byggeri. Endvidere udestår afklaring af
vilkår for anvendelsen af de matrikler, pavillonerne er placeret på.
Carlshøjvej 10A, 10B og 10C er et fælles lejemål. I dag har én daginstitution allerede til huse i
den ene del af bygningen (Børnehuset Carlshøj, Carlshøjvej 10B+10C). Den anden del af
bygningen står i dag tom, og det er denne, som forvaltningen peger på at ombygge til
daginstitution på sigt. Den aktuelt tomme bygning rummer 555 kvm og vil med den forelåede
renovering og ombygning kunne rumme 5 grupperum. Den 6. gruppe, som i dag rummes i
Trinbrættet, vil der være plads til i Carlshøjvej 10B, hvor der i budget 2019 blev nedlagt en
gruppe.
Selv om Børnehuset Trinbrættet bliver placeret i fysisk forlængelse af en anden daginstitution,
er det ikke tanken at sammenlægge de to dagtilbud ledelsesmæssigt på grund af de to
daginstitutioners størrelse og antal børn. Forvaltningen ser dog oplagte muligheder for fælles
brug af fx. teatersal, mødefaciliteter og måske fælles anvendelse af en del af legepladsen med
tanke på Trinbrættets idrætspædagogiske profil og med fokus på udforskning af naturen.
Proces og information til relevante parter
Bestyrelsen for Børnehuset Trinbrættet er orienteret om nærværende forslag. Bestyrelsen i
Børnehuset Carlshøj på Carlshøjvej 10B og C er ligeledes orienteret. Forvaltningen vil inddrage
bestyrelsen for Børnehuset Trinbrættet i ombygningen af Carlshøjvej 10A.
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Lejekontrakt
Lyngby-Taarbæk Kommune har siden 1957 lejet Carlshøjvej 10A, B og C. Lejemålet er
uopsigeligt fra ejers/udlejers side.
Anvendelse af Carlshøjvej 10A inden ombygning til daginstitution
Der forelægges på nærværende dagsorden forslag til en genhusningsløsning for Lundtofte
Skole, imens skolen ombygges. Som en del af denne løsning indgår, at Carlshøjvej 10A efter
en klargøring anvendes til basislokaler til Lundtofte Skoles udskoling. Herefter anbefaler
forvaltningen, at bygningen ombygges til dagtilbud med forventet indflytning primo 2023. På
den måde vil de store forbedringer, som etableres til en genhusning af Lundtofte skoles ældste
klasser fx et nyt ventilationsanlæg, kunne genbruges ved en ombygning til daginstitution.
Den videre proces
Efter politisk stillingtagen vil forvaltningen udarbejde tidsplan for det videre forløb.
Lovgrundlag
Bygninger skal overholde de regler i Bygningsreglementet, som var gældende ved etableringsog ibrugtagningstidspunktet. Ombygninger, herunder evt. som følge af ændrede anvendelser
af lokaler/lokaliteter skal følge gældende Bygningsreglementets regler.
Økonomi
Ombygning af Carlshøjvej 10A til dagtilbud
Den forventede udgift til ombygning af Carlshøjvej 10A til dagtilbud forventes at udgøre 18,35
mio. kr. Denne udgift er et udtryk for den pris (2019-priser), som det skønnes at koste at
ombygge Carlshøjvej 10A til dagtilbud, som Carlshøjvej 10A fremstår i dag. Udgiften er inkl.
invendig ombygning, ombygning af udearealer samt en liggehal på ca. 60 kvm med kapacitet
til ca. 25 vuggestuebørn.
Såfremt Carlshøjvej 10A besluttes anvendt til genhusning af Lundtofte Skoles ældste klasser,
imens skolen ombygges, forventes udgiften til ombygning af dagtilbud at udgøre 15,04 mio.
kr. (2019-priser). Besparelsen på 3,31 mio. kr. skyldes, at der ved ombygning efter endt
genhusning vil kunne genbruges forbedringer fra genhusnings-ombygningen, bl.a. et nyt
ventilationsanlæg.
Anlægsøkonomien er beskrevet og uddybet i nedenstående tabel:
Løsning

I dag (i t.
kr.)

Ombygning Carlshøjvej 10A inkl.
14.122
udearealer til daginstitution
Etablering af liggehal på 60 kvm.
1.300
Diverse
500
Fjernelse af pavilloner Trinbrættet
1.000
Genetablering af udearealer og
1.429
parkering Lyngbygaardsvej 2
I alt
18.351
Note: Tal i tabellen er angivet i 2019-priser.

Efter endt
genhusning ( i t.
kr.)
10.811

Potentiel
besparelse (i t. kr.
)
3.311

1.300
500
1.000
1.429

-

15.040

3.311

Såfremt Carlshøjvej 10A besluttes anvendt til genhusning af Lundtofte Skoles udskoling, vil
ombygningen af Carlshøjvej 10A til dagtilbud finde sted i 2022.
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For så vidt angår afledt drift skønner forvaltningen, at det nuværende driftsbudget for
Trinbrættet vil kunne dække de øgede driftsudgifter for Carlshøjvej 10A, hvis denne ombygges
til dagtilbud.
Tabel til bevillingsmæssige ændringer:
Overskrift
Ombygning af
Carlshøjvej 10A til
daginstitution
I alt (kassen)
(Årets P/L-niveau, t. kr.)

Udvalg /
Aktivitetsområde
Økonomiudvalget /
Anlæg

2019

2020

2021

2022

2023

1.000

11.361

2.679

1.000

11.361

2.679

Varig?

Udgiften til en liggehal på ca. 96 kvm., der samlet set vil kunne rumme ca. 40 børn, vil
medføre en forventet øget udgift på ca. 0,8 mio. kr. sammenlignet med en liggehal på ca. 60
kvm.
Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.
Beslutning
Børne- og Ungdomsudvalget, den 6. juni 2019
Ad 1-2) Anbefalet.
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Punkt 9
Genhusning af Lundtofte Skole ifm. renovering (Beslutning)
Resumé
Som følge af projektet "Lundtofte Skole- og Kulturcenter" skal størstedelen af aktiviteterne på
skolen genhuses under renoveringen af bygningerne. Renoveringen vil pågå fra sommer 2020
til udgangen af 2021, og i denne periode skal de fleste af eleverne og personalet samt
fritidsbrugerne midlertidigt genhuses. Forvaltningen forelægger en genhusingsløsning, hvor
udskolingen genhuses på Lindegårdsskolen og i den tilstødende ejendom på Carlshøjvej 10A,
mellemtrinnet genhuses i pavilloner på skolens grund, og indskolingen samles i
indskolingshuset, der ikke er omfattet af renovering. Genhusningen af udskolingen inkluderer
en ombygning af Carlshøjvej 10A, som samtidig forberedes til senere etablering af
daginstitution.
Indstilling
Forvaltningen foreslår, at
1. genhusningen af Lundtofte Skole gennemføres som beskrevet
2. der gives en anlægsbevilling til genhusning af Lundtofte skole på 8,855 mio.kr., som
finansieres med 6,810 mio. kr. af det allerede afsatte budget til "Liv i Lundtofte" samt
med 2,045 mio. kr. af det allerede afsatte budget til "Trinbrættet - opfølgende
foranstaltninger"
3. der gives en driftsbevilling på 4,734 mio. kr., som finansieres med 0,7 mio. kr. inden
for den eksisterende ramme, med 1,070 mio. kr. af det resterende anlægsbudget til
"Trinbrættet - opfølgende foranstaltninger" samt med 2,964 mio. kr. af kassen.
Sagsfremstilling
Hovedbygningerne på Lundtofte Skole skal renoveres i forbindelse med projektet "Lundtofte
Skole- og Kulturcenter", og aktiviteterne (undervisning og fritidsaktiviteter) i bygningerne skal
derfor genhuses i renoveringsperioden. Indskolingshuset berøres ikke af renoveringen, hvorfor
elever og personale, der har deres daglige gang her, kan blive i denne bygning.
Forvaltningen har undersøgt en række forskellige scenarier med henblik på at finde den bedst
mulige løsning ud fra følgende forhold:
• Afstand til skolen
• Afstand mellem de forskellige genhusningslokationer
• Færrest mulig lokationer
• Mulighed for anvendelse af faglokaler og idrætsfaciliteter
• Økonomi
De fysiske afstande og anvendelsen af faglokaler er af stor betydning for skolens mulighed for
at få skoledagen til at hænge sammen for både lærere og elever, og de spiller også ind på den
undervisning, som tilbydes eleverne i genhusningsperioden. Derfor har disse hensyn vægtet
højt i løsningen ligesåvel som økonomien.
Genhusning af elever og personale
Som nævnt berøres indskolingshuset ikke af renoveringen, hvorfor 0.-2. klasse fortsat vil være
i denne bygning. 3. klasserne vil blive genhuset i indskolingshuset, idet aktiviteterne i huset
kan flyttes lidt rundt, så der skaffes plads til disse elever. 3. klasserne skal have faget
Håndværk og Design, og hertil skal bruges faglokaler, som ikke er i indskolingshuset. Der er
således behov for at benytte faglokaler hertil på andre skoler.
4.-6. klasserne vil blive genhuset i pavilloner, som opstilles på skolens udendørs boldbaner.
Her vil der blive etableret basislokaler og toiletfaciliteter. Undervisning, som kræver særlige
faglokaler, vil foregå på andre skoler.
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I forhold til indskolingens og mellemtrinnets adgang til faglokaler er forvaltningen i dialog med
Rudersdal Kommune om mulighed for at anvende faglokaler på Vangeboskolen, hvor der
forventes at være ledig kapacitet grundet fald i børnetallet. Vangeboskolen ligger med en
afstand fra Lundtofte Skole på 2,6 km kilometer i cykelafstand. Der er stiforbindelse det meste
af vejen.
Lundtofte Skoles administration vil ligeledes blive genhuset i pavilloner på boldbanerne, og her
vil der også blive plads til øvrige personalefaciliteter og lærerforberedelse.
7.-9. klasserne vil blive genhuset på Lindegårdsskolen og i den nærliggende ejendom på
Carlshøjvej 10A. På Lindegårdsskolen er der plads i ledige basislokaler til genhusning, og på
Carlshøj 10A kan der ved en ombygning skabes plads til både basislokaler og grupperum.
Undervisning, som kræver faglokaler, vil foregå på Lindegårdsskolen. Personalefaciliteter og
lærerforberedelse for udskolingen vil dels findes på Lindegårdsskolen og dels på Carlshøjvej.
Genhusning af fritidsbrugere
Der er i dag fritidsbrugere på Lundtofte Skole, som anvender dels skolens idrætsfaciliteter og
dels faglokaler. De fritidsbrugere, der bliver berørt af renoveringen, vil forvaltningen finde
andre lokaler til, således at fritidsaktiviterne stadig vil kunne finde sted. Når den sædvanlige
lokalefordeling for fritidsforeninger finder sted i foråret 2020, vil forvaltningen finde
genhusningsløsninger til fritidsbrugerne fra Lundtofte Skole, som vil dække
renoveringsperioden.
Istandsættelse og ombygning af Carlshøjvej 10A
For at kunne anvende Carlshøjvej 10A til genhusningsformål skal bygningen
ombygges/istandsættes i kælderplan, i stueetage og på 1. sal. På 2. sal holder Børnehuset
Carlshøj til, og denne etage og daginstitutionen berøres ikke af arbejderne eller genhusningen.
Der kan skabes plads til fire basislokaler til klasseundervisning samt en række mindre lokaler
til grupperum og lærerforberedelse, som vist på den vedlagte skitse (bilag). Denne løsning
kræver en ombygning med flytning af vægge, nedlæggelse af enkelte toiletter mv. og deraf
afledte reparationsarbejder.
Forvaltningen vurderer, at det vil være hensigtsmæssigt at anvende Carlshøjvej 10A til
daginstitution, når genhusningen er overstået. Anvendelse af bygningen til daginstitution vil
under alle omstændigheder kræve en ombygning, og med den foreslåede ombygning til
genhusningsformål vil en del af de ombygningsarbejder, der foretages nu, kunne genanvendes
ved ombygningen til daginstitution. Investeringerne i ombygningsarbejder er således ikke en
engangsudgift til genhusning, men kan ses som en forlods investering i en ny daginstitution og
dermed en dobbeltudnyttelse af investeringen.
Dialog med skolebestyrelse om genhusningsløsning
Forvaltningen har den 27. maj 2019 drøftet genhusningsløsningen med skolebestyrelsen.
Skolebestyrelsen så helst, at alle årgange forblev samlet i Lundtofte. Bestyrelsen ønsker, at
der etableres endnu en pavillon til indretning af et værksted, der kan bruges som en form for
faglokale til Håndværk og Design timerne. Forvaltningen bemærker, at en sådan ekstra
pavillon vil koste ca. 750.000 kr. i genhusningsperioden. Denne udgift vil delvis modsvares af
en besparelse på ca. 500.000 kr. på transport og lokaleleje på Vangeboskolen, hvis der i så
fald slet ikke skal anvendes lokaler på Vangeboskolen. Lokalet vil ikke kunne anvendes til at
forarbejde træ eller lignende aktiviteter, da dette kræver etablering af særligt udsugning i
lokalet, hvilket vil meget bekosteligt.
Lovgrundlag
Ombygninger, herunder evt. som følge af ændrede anvendelser af lokaler/lokaliteter skal følge
Bygningsreglementets regler.
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Etablering af kapacitet ved nybygning eller ved nyindrettelse og ændret anvendelse af
eksisterende bygninger kan tillige kræve lokalplanlægning samt tillæg til kommuneplanen.
Særskilt sag om dette forelægges Byplanudvalget på et senere tidspunkt.
Indgåelse af aftaler om rådgivning og entrepriser som led i en byggesag skal ske under
iagttagelse af gældende lovgivning, herunder eksempelvis udbuds- og tilbudsloven. Indgåelse
af aftaler er i øvrigt almindelig aftaleret, i hvilken forbindelse branchespecifikke
standardbestemmelser ofte anvendes i forbindelse med aftaleindgåelse (f.eks. AB18, ABT18 og
ABR18).
Økonomi
Estimerede udgifter til genhusning
De samlede udgifter anlæg og drift til den beskrevne genhusningsløsning forventes at udgøre
13,6 mio. kr. Heraf udgør anlægsudgifterne 8,9 mio. kr., og driftsudgifterne udgør 4,7 mio.
kr., jf. nedenstående tabel, der viser en specifikation af udgifterne.
Løsning

Drift/anlæg

Indhold

Pavillonby på Lundtofte Skole:
Etablering og
nedtagning/reetablering af 24
pavilloner
Pavillonby på Lundtofte Skole:
Leje af 24 pavilloner

Anlæg

8 basislokaler, toilet- og
garderobemoduler samt
forberedelsesrum

Drift

8 basislokaler, toilet- og
garderobemoduler samt
forberedelsesrum
Klargøring til musikundervisning
4 basislokaler +
grupperum/lærerforberedelse
Klargøring mødelokaler

Klargøring musiklokale
Anlæg
Ombygning af Carlshøjvej 10A
Anlæg
til genhusning
Pedelbolig Lindegårdsskolen
Anlæg
Læreressourcer 1,5 år
Drift
Lokaleleje samt befordring og
Drift
diverse 1,5 år
I alt
Note: Udgifterne er angivet i 2019-priser

Udgift i
t. kr.
3.142

2.556

143
5.470
100
900
1.278
13.589

Lokaleleje og befordring dækker over leje af faglokaler* til 4.-6. årgang samt bustransport til
og fra faglokalerne. Dog ekskl. musiklokale, som er inkluderet i "Akustikløsning til
musiklokale". For så vidt angår afledt drift (el, gas, vand. varme mv.) forventer forvaltningen,
at det nuværende driftsbudget for skolen vil kunne afdække driftsudgifter for Carlshøjvej 10A
under genhusning.
Forslag til finansiering
De estimerede anlægsudgifter på 8,855 mio. kr. knytter an til bevillingsprogrammet "Liv i
Lundtofte". Af disse udgifter kan "Liv i Lundtofte" selv finansiere 6,810 mio. kr., mens
bevillingsprogrammet "Trinbrættet opfølgende foranstaltninger" kan bidrage med 2,045 mio. kr.
Forslaget indebærer, at det afsatte budget til "Trinbrættet - opfølgende foranstaltninger"
omprioriteres i forhold til det oprindelige formål. Dette skal ses i sammenhæng med særskilt
sag om flytning af daginstitutionen Trinbrættet.
Til finansiering af de estimerede driftsudgifter på 4,7 mio. kr. peger forvaltningen på, at puljen
til bygningsvedligehold finansierer 0,7 mio. kr., at det resterende anlægsbudget afsat til
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"Trinbrættet - opfølgende foranstaltninger" bidrager med 1,1 mio. kr., samt at kassen
finansierer det resterende budgetbehov på 3,0 mio. kr.
Løsning

Drift/Anlæg

Finansiering indeholdt i
bevillingsprogram 0060815002 Liv i Lundtofte-Arealoptim.proj
Ombygning af indskolingshus

Anlæg

Drift

Finansiering fra 0060220005:
Anlæg
Trinbrættet - Opfølgende
foranstaltninger
Kassen
I alt
Finansieringen er angivet i 2019-priser
Tabel til bevillingsmæssige ændringer:
Overskrift
Udvalg /
Aktivitetsområde
Anlægsudgifter
Bevillingsprogram
Økonomiudvalget /
0060815002 - Liv i
Anlæg
LundtofteArealoptim.proj
Bevillingsprogram
Økonomiudvalget /
0060220005:
Anlæg
Trinbrættet Opfølgende
foranstaltninger
Anlægsudgifter i alt

Driftsudgifter
Genhusning Lundtofte
Skole og Kulturcenter Ejendomsdrift (drift)
Genhusning Lundtofte
Skole og Kulturcenter Skoler (drift)
Driftsbevilling til
Bygningsvedligehold
Bevillingsprogram
0060220005:
Trinbrættet Opfølgende
foranstaltninger
Driftsudgifter i alt
I alt (kassen)

Indhold

Finansiering i
t. kr.
6.810

Finansiering fra driftspulje
til bygningsvedligehold
Trinbrættet - opfølgende
foranstaltninger

700
3.115

2.964
13.589

2019

2020

2021

831

2022

1.214

-2.045

0

Økonomiudvalget /
Kommunale
Ejendomme
Børne- og
Ungdomsudvalget
/ Skoler
Økonomiudvalget /
Kommunale
Ejendomme
Økonomiudvalget /
Anlæg

Beslutningskompetence
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Nej

1.214

0

1.214

852

1.704

Nej

726

1.452

Nej

Nej

-1.070

(Årets P/L-niveau, t. kr.).

Varig?

Nej

-700

0

2023

-192
1.406

3.156
3.156

0
1.214

Kommunalbestyrelsen.
Beslutning
Børne- og Ungdomsudvalget, den 6. juni 2019
Ad 1-3) Anbefalet.
Bilag
•

Carlshøjvej 10A Tegningssæt fremtidige forhold
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Punkt 10
Bygningsanalyse af dagtilbud (Orientering)
Resumé
I budgetaftalen 2019-2022 indgår, at der skal foretages en byggeteknisk gennemgang af
daginstitutionerne med det formål at vurdere potentialet for ombygning og renovering.
Mulighederne for at ombygge og renovere køkkener skal indgå i undersøgelserne, som også
skal sikre en optimering af vedligeholdelsesplanerne fremover. Forvaltningen orienterer om
rammerne for analysen.
Indstilling
Forvaltningen foreslår, at orienteringen tages til efterretning.
Sagsfremstilling
I Lyngby-Taarbæk Kommune er der i dag 2.500 børn i dagtilbud. Kommunen anvender 52
ejendomme til formålet. På ejendommene er der registreret over 100 bygninger med et
driftsareal på knap 30.000 m2. Størsteparten af ejendommene er ejet af kommunen, men både
selvejende institutioner og kommunens egne dagtilbud lejer flere steder forskellige typer af
bygninger.
Formål
Bygningsanalysen skal være med til at understøtte, at Lyngby-Taarbæk Kommune
tilvejebringer et fagligt grundlag for beslutninger omkring ejendomme på dagtilbudsområdet.
Formålet er således:
•
•
•
•

At tilpasse bygningsmassen til udviklingen i børnetal
At prioritere midler og ressourcer for vedligehold og genopretning mest
hensigtsmæssigt
At bygningerne har et godt indeklima og gode udearealer, der understøtter varieret leg
og sundhed
At bygningerne understøtter det vedtagne serviceniveau og standarder.

Forvaltningen er i gang med en indledende screening af ejendommene. Målet med den
indledende screening er at kategorisere ejendommene og prioritere de nærmere undersøgelser
og byggetekniske gennemgange. De byggetekniske gennemgange skal afklare
vedligeholdesstilstanden, muligheder for etablering af køkkener, ombygninger og renoveringer.
Forvaltningen forventer at forelægge konkrete forslag til politisk drøftelse i foråret 2020.
Baggrund for analysen
Flere dagtilbud er i dag placeret i ældre og utidssvarende ejendomme. En række af
bygningerne har problemer med at understøtte vedtagne serviceniveauer og standarder og
kan være svære at ombygge, så de kan opfylde behov og funktionalitetskrav. Mange er
forholdsmæssigt dyre i drift og vedligeholdelse. Nogle bygninger er nedslidte, og der er et
væsentligt vedligeholdelses- og genopretningsbehov.
Alle børn i dagtilbud skal ifølge Dagtilbudsloven have et sundt frokostmåltid hver dag.
Kommunen skal derfor tilbyde frokostordning. For at skabe fleksibilitet i ordningen har
forældrebestyrelsen i en daginstitution mulighed for at fravælge kommunens tilbud. I LyngbyTaarbæk Kommune har mange forældrebestyrelser fravalgt frokostordning, og der er pt. kun
frokostordning i seks ud af de 52 ejendomme. Det er forvaltningens indtryk, at interessen for
at etablere frokostordninger er stigende.
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Lovgrundlag
Dagtilbudsloven.
Ombygninger, herunder evt. som følge af ændrede anvendelser af lokaler/lokaliteter skal følge
Bygningsreglementets regler.
Etablering af kapacitet ved nybygning eller ved nyindrettelse og ændret anvendelse af
eksisterende bygninger kan tillige kræve lokalplanlægning samt tillæg til kommuneplanen.
Særskilt sag om dette forelægges Byplanudvalget på et senere tidspunkt.
Indgåelse af aftaler om rådgivning og entrepriser som led i en byggesag skal ske under
iagttagelse af gældende lovgivning, herunder eksempelvis udbuds- og tilbudsloven. Indgåelse
af aftaler er i øvrigt almindelig aftaleret, i hvilken forbindelse branchespecifikke
standardbestemmelser ofte anvendes i forbindelse med aftaleindgåelse (f.eks. AB18, ABT18 og
ABR18).
Økonomi
I budgetaftalen 2019-2022 er der under aktivitetsområdet Kommunale Ejendomme afsat 1
mio. kr. årligt i 2019 og 2020 til "Bygningsanalyse dagtilbud". Analysen omfatter en
byggeteknisk gennemgang for at sikre en optimering af vedligeholdelsesplanerne for
kommunens daginstitutioner. Gennemgangen skal vurdere potentialet for ombygning og
renovering, herunder mulige køkkenforhold.
Beslutningskompetence
Økonomiudvalget.
Beslutning
Børne- og Ungdomsudvalget, den 6. juni 2019
Taget til efterretning.
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Punkt 11
Kortere skoleuge på mellemtrin og i udskoling (Beslutning)
Resumé
I denne sag behandles skolernes ansøgninger om at afkorte skoledagen på mellemtrinnet og i
udskolingen i det kommende skoleår, i forlængelse af Børne- og Ungdomsudvalgets anbefaling
på mødet den 16. maj 2019. Samtlige skoler ønsker at gøre brug af muligheden i alle 4.-9.
klasser.
Indstilling
Forvaltningen foreslår, at samtlige skolers ansøgninger om at afkorte skoledagen på
mellemtrinnet og i udskolingen i 2019/20 imødekommes.
Sagsfremstilling
Den nye justering af folkeskoleloven giver bedre muligheder for at afkorte skoledagen i 4.-9.
klasse. Formålet er at styrke elevernes trivsel og at give bedre mulighed for at skabe en
varieret skoledag med bevægelse, brug af åben skole og faglig fordybelse.
Skoledagen kan afkortes for en enkelt klasse eller et helt klassetrin, og sker ved at
skolelederen ansøger Kommunalbestyrelsen herom efter indhentet udtalelse fra bestyrelserne.
I Lyngby-Taarbæk Kommune er kompetencen delegeret til Børne- og Ungdomsudvalget.
I behandlingen af sagen om den nye folkeskolelov den 16. maj 2019 anbefalede Børne- og
Ungdomsudvalget at samtlige af kommunens folkeskoler benytter muligheden på alle
klassetrin i 4.-9. klasse. På den baggrund gik forvaltningen i dialog med skolerne om, hvor
mange der ønsker og har bestyrelsernes opbakning til at afkorte skoledagen i det kommende
skoleår.
Samtlige folkeskoler i kommunen ønsker at afkorte skoledagen 2 timer om ugen for alle
klasser mellem 4. og 9. klasser. Det anbefales at skolernes ansøgninger imødekommes.
Godkendelsen skal ske årligt, og derfor fremlægges en ny sag med samme emne i foråret
2020.
Lovgrundlag
Afkortning af skoledagen i 4.-9- klasse sker i medfør af folkeskolelovens § 16 d (Lov nr. 564 af
07. maj 2019). Kommunalbestyrelsen skal efter ansøgning fra skolelederen og efter indhentet
udtalelse fra skolebestyrelserne godkende afkortningen årligt. Kompetencen er delegeret til
BUU i Lyngby-Taarbæk Kommune.
Økonomi
Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.
Beslutningskompetence
Børne- og Ungdomsudvalget.
Beslutning
Børne- og Ungdomsudvalget, den 6. juni 2019
Godkendt.
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Punkt 12
Kapacitetsudvikling på dagtilbudsområdet (Drøftelse)
Resumé
Økonomiudvalget blev den 23. maj 2019 forelagt kommunens nye befolkningsprognose. Med
denne sag drøftes udviklingen i antallet af 0-5-årige borgere i relation til kommunens
dagtilbudskapacitet med henblik på at drøfte mulige tiltag.
Indstilling
Forvaltningen foreslår, at sagen drøftes.
Sagsfremstilling
Økonomiudvalget er den 23. maj 2019 blev forelagt kommunens nye befolkningsprognose.
Befolkningsprognosen udviser en tilvækst i aldersgruppen 0-5 år frem til 2030 på 1.159 børn.
Dette er lidt lavere en sidste års befolkningsprognose, der forudså en stigning i
befolkningsgruppen frem til 2029 på 1.219 børn. Der er dog sket en meget væsentlig ændring,
idet befolkningstilvæksten i denne aldersgruppe ikke længere ventes at ske i LyngbyUlrikkenborgområdet, men i Virum-Sorgenfri-området. Der prognosticeres nu med 21 børn
færre pr. årgang i Lyngby-Ulrikkenborgområdet og 21 børn flere pr. årgang i Virum-Sorgenfri.
Denne tilpasning af forudsætningerne i prognosen stemmer meget fint overens med den
faktiske oplevelse i Center for Uddannelse og Pædagogik af efterspørgslen på
dagtilbudspladser i de to områder.
Hovedbudskabet på dagtilbudsområdet er således ikke ændringer i hvor mange børn, der har
brug for dagtilbud i kommunen, men hvor i kommunen de bor - og dermed hvor deres
forældre efterspørger dagtilbudspladser.
Overordnet set udviser prognosen en væsentlig overkapacitet af dagtilbudspladser i
kommunen (154 overskydende i 2019 og 206 i 2020). Herefter ventes børnetallet samlet set
at stige og i 2024 ventes der at mangle 35 pladser. Dette tal stiger til 377 pladser i 2027.
Ser man ned i de forskellige prognoseområder, er det i Lyngby-Ulrikkenborgområdet, at den
væsentlige del af kommunens overkapacitet findes.

2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027

LyngbyUlrikkenborg
160
195
195
210
212
223
256
299
346

VirumSorgenfri

Lundtofte

-25
-15
-30
-65
-123
-195
-288
-400
-522

14
23
5
-8
-16
-45
-82
-115
-141

Taarbæk

Kommunen
5
3
-3
-8
-11
-18
-28
-42
-60

154
206
167
129
62
-35
-142
-258
-377

Hvis udvalget ønsker at tilpasse pladsudbuddet i kommunen til efterspørgslen bør der
iværksættes følgende tiltag:
• LYNGBY: Langsigtet plan for reduktion med 2-4 dagtilbud.
• VIRUM-SORGENFRI: Langsigtet plan for midlertidig og langsigtet udvikling af kapacitet.
• LUNDTOFTE: Der er igangsat etablering af én ny dagtilbudsbygning, der vil øge
kapaciteten. Der arbejdes p.t. på en lokal prognose af effekten byudviklingen på
dagtilbuds- og skolekapaciteten i Trongårdsområdet.
• TAARBÆK: Både kort- og langsigtet strategi for forøgelse af dagtilbudskapaciteten.
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Alternativt kan forældre i Virum, Sorgenfri, Lundtofte og Taarbæk med behov for
dagtilbudsplads henvises til at anvende den eksisterende dagtilbudskapacitet i Lyngby.
Konsekvensen vil være, at de får længere til et dagtilbud end tilfældet er idag, hvilket vil
opleves som en serviceforringelse, da forældrene i overvejende grad prioriterer lokale
dagtilbud, gerne i nærhed til barnets fremtidige skole.
Lovgrundlag
Dagtilbudsloven
Økonomi
Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.
Beslutningskompetence
Børne- og Ungdomsudvalget.
Beslutning
Børne- og Ungdomsudvalget, den 6. juni 2019
Drøftet.
Bilag
•

Prognose i grafer og tal
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Punkt 13
Kommende sager
Resumé
Udvalget orienteres om kommende sager, der er planlagt til behandling.
Indstilling
Forvaltningen foreslår, at orienteringen tages til efterretning.
Sagsfremstilling
Listen over sager på vej er et planlægningsredskab for kommende møder.
Forvaltningen bemærker, at de nævnte sager kan flytte datoer, nye sager kan komme til og
varslede sager kan blive uaktuelle og udgå.
Følgende sager er planlagt til det kommende møde:
•
•
•
•

Godkendelse af nye skoledistrikter pba. høring
LIS – børnesociale og specialundervisning
Klassekvotienter – drøftelse af klassekvotienter og muligheder for bedre fordeling af
elever.
Naturfagsstrategi

Lovgrundlag
Det er valgfrit for kommunerne, om udvalget skal orienteres om kommende sager.
Økonomi
Ingen økonomiske konsekvenser.
Beslutningskompetence
Børne- og Ungdomsudvalget.
Beslutning
Børne- og Ungdomsudvalget, den 6. juni 2019
Taget til efterreting.
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Punkt 14
Meddelelser
Sagsfremstilling
1. Status på Sundhedsplejens satspuljeprojekt 'Med familien i centrum'
I april 2018 fik udvalget Børne- og Ungdomsudvalget en orientering om Sundhedsplejens
satspuljeprojekt ’Med familien i centrum’, som er et projekt rettet mod den tidlige tværfaglige
forebyggende indsats overfor sårbare familier. Projektet løber fra 1. januar 2018 - 30. juni
2021. I orienteringen fremgik det, at udvalget årligt ville få forelagt en status på projektet.
Status på projektet for nuværende er, at det forløber efter planen. Projektet har allerede på
nuværende tidspunkt været medvirkende til at skabe yderligere systematik i det tværfaglige
samarbejde omkring sårbare familier. Projektet bygger således ovenpå et i øvrigt
velfungerende samarbejde mellem kommunens forskellige fagområder, som arbejder med
sårbare familier.
Projektets første år er som planlagt blevet brugt til at systematisere arbejdsgange, samt
forberede og igangsætte en række monofaglige og tværfaglige indsatser, som skal give en
tidligere og mere koordineret indsats over for de sårbare familier. Ved årsskiftet har
sundhedsplejen i samarbejde med andre faggrupper således opstartet flere nye indsatser,
herunder: graviditetsbesøg, 15-18-månedersbesøg, det gruppebaserede forældreprogram
’Tryghedscirklen’, psykologsamtaler til fædre med efterfødselsreaktion, samt ADBB-screening
ved alle sundhedsplejerskens standardbesøg fra barnets 2-måneders alder. ADBB er en
screeningsmetode, der skal hjælpe til at identificere tidlig social mistrivsel hos de 0-2-årige.
Forvaltningen vender tilbage med en mere udfoldet status på projektet i marts 2020. På dette
tidspunkt har indsatserne været i gang i tilstrækkeligt langt tid til, at der er skabt et
datagrundlag, som gør det muligt at vurdere virkningen af de forskellige indsatser og dermed
træffe beslutning om, hvorvidt indsatserne skal fortsætte efter projektets afslutning.
2. Aktuelle klassekvotienter
Udvalget anmodede på sit møde den 2. november 2018 om at blive orienteret på alle
udvalgsmøder fra januar til august 2019 om klassekvotienten på kommunens skoler. De
aktuelle klassekvotienter fremgår af (bilag).
3. Status på arbejdet i Opgaveudvalg for Bæredygtighed
Opgaveudvalg for Bæredygtighed har til opgave at formulere et udkast til en
bæredygtighedsstrategi for Lyngby-Taarbæk Kommune samt udarbejde forslag til puljekriterier
for medfinansiering af bæredygtige projekter. Udvalget har siden deres konstituering i marts
2019 gennemført de første tre udvalgsmøder samt en række arbejdsgruppemøder. På disse
møder har udvalget:
•
•

Udarbejdet forslag til puljekriterier, som forelægges Teknik- og Miljøudvalget (12. juni
2019) og Økonomiudvalget (20. juni 2019) til godkendelse, med henblik på at
kriterierne kan offentliggøres umiddelbart efter sommerferien.
Arbejdet med bæredygtighedsstrategien, herunder kommet med forslag til konkrete
indsatser indenfor miljømæssig-, social- og økonomisk bæredygtighed.

Næste skridt bliver at udarbejde en vision for bæredygtighed i Lyngby-Taarbæk Kommune.
Som optakt til dette holder Steen Hildebrandt foredrag om bæredygtighed og FNs verdensmål.
Alle politiske udvalg er inviteret til foredraget, der finder sted på Stadsbiblioteket den 18. juni
kl. 16-17 (bilag).
Beslutning
Børne- og Ungdomsudvalget, den 6. juni 2019
Taget til efterretning.
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Bilag
•
•
•
•
•
•

Elevtal 20. maj 2019
Elevtal 29. april 2019
Elevtal 1. april 2019
Elevtal 18. marts 2019
Elevtal 21. januar 2019
Invitation til foredrag med Steen Hildebrandt
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Punkt 15
Prioritering af pulje til renovering og modernisering af legepladser (Beslutning)
Resumé
I budgetaftale 2019-2022 er afsat et 4,057 mio. kr. til legepladser i byrum eller ved
institutioner. Forvaltningen har med afsæt i gennemførte legepladssyn på kommunens
legepladser, input fra skolernes elevråd samt fra skole-og dagtilbudsledelser identificeret de
legepladser på skoler, dagtilbud samt i offentlige byrum, som har det største renoverings- og
moderniseringsbehov. Med baggrund heri lægges op til en prioritering og udmøntning af de
afsatte midler.
Indstilling
Forvaltningen foreslår, at
1. der træffes beslutning om, hvilke legepladser, der skal prioriteres i forhold til den
afsatte anlægspulje til legepladser og med hvilke beløb,
2. der gives en anlægsbevilling på 4,057 mio. kr., som finansieres af det afsatte
rådighedsbeløb til "Etablering legepladser - i byrum eller ved institutioner" på 1,5 mio.
kr. i 2019 og 2,557 mio. kr. 2020,
3. orienteringen tages til efterretning.
Sagsfremstilling
I Lyngby-Taarbæk Kommune er der kommunalt drevne legepladser på 11 kommunale
folkeskoler, 38 kommunale daginstitutioner samt syv selvejende daginstitutioner. Derudover er
det fem offentlige kommunalt drevne legepladser. Forvaltningen har udarbejdet en oversigt
over legepladser på de kommunale skoler, de offentlige legepladser samt af forvaltningen fem
prioriterede legepladser på daginstitutioner, som er udpeget til at have det mest påtrængende
renoverings- og moderniseringsbehov, jf. bilag med fotobeskrivelse.
Legepladstilsyn
Forvaltningen gennemfører et eksternt legepladstilsyn af legepladserne på skoler og
daginstitutioner (både kommunale og selvejende) med en certificeret legepladsinspektør hvert
tredje år. I de to mellemliggende år gennemfører forvaltningen et årligt tilsyn med
legepladserne med en intern legepladsinspektør.
De eksterne legepladstilsyn er senest gennemført i oktober 2017 for daginstitutionerne og i
februar 2019 for skolerne og offentlige legepladser.
Med afsæt i det eksterne legepladstilsyn og rapporteringen heraf udarbejder forvaltningen en
prioriteret vedligeholdelsesplan for den enkelte legeplads, hvor fejl og mangler bliver håndteret
løbende i en prioriteret rækkefølge (det kritiske først osv.). Der bliver fulgt op på
vedligeholdelsesplanen ved de efterfølgende interne legepladstilsyn for skoler og
daginstitutioner.
De offentlige legepladser driftes i dag af Arealdrift i Center for Arealer og Ejendomme. I 2018
blev Den Grønne Legeplads flyttet organisatorisk til Ejendomsdrift i Center for Arealer og
Ejendomme, der har ansvaret for legepladser på skoler og daginstitutioner. Planen er, at
tilsynet for de fire øvrige offentlige legepladser, også flyttes til Ejendomsdrift i løbet af 2019.
Med denne flytning af ansvaret for tilsyn vil de offentlige legepladser blive omfattet af den
samme tilsynskadence som legepladser på skoler og daginstitutioner.
Kriterier for vurdering af legepladser med størst renoverings- og moderniseringsbehov
Forvaltningen har med afsæt i de gennemførte legepladssyn foretaget en prioritering af de
legepladser, der har det største renoverings- og moderniseringsbehov. Derudover har
forvaltningen lagt vægt på input fra skolernes elevråd samt input fra brugermøder med
ledelsen af skoler og daginstitutioner.
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Legepladser på kommunale skoler
Forvaltningen peger ud fra de nævnte kriterier på følgende prioritering af legepladser på
skolerne:
1. Virum Skole
2. Taarbæk Skole
3. Fulgsanggårdsskolen
4. Heldagskolen
5. Kongevejens Skole
Der er ikke peget på Lundtofte Skole og Engelsborgskolen, da disse skoler forventes renoveret
indenfor en årrække. Budget til udearealer på Lundtofte Skole er dog meget begrænset i
renoveringsprojektet, ligesom der ikke specifikt er afsat midler til udearealer på
Engelsborgskolen endnu. På Lindegårdsskolen er der afsat særskilt anlægsbudget til etablering
af nye udearealer, hvorfor Lindegårdsskolen heller ikke fremgår af den prioriterede liste.
Taarbæk Skole er forlods prioriteret med op til 1,3 mio. kr., jf. særskilt sag herom.
Generelt er der legepladser og/eller legeredskaber på kommunens skoler, der virker slidte og
mindre inspirerende til leg og bevægelse. Ovenstående prioritering er sket med afsæt i de
legepladsområder, der således samlet set trænger mest til renovering og modernisering på
skoleområdet.
Som nævnt har forvaltningen indhentet input fra skolernes elevråd og skoleledelser. Inputtet
omfatter konkrete forslag og ønsker i relation til forskellige aldersgrupper. Der er generelt et
ønske om, at legepladserne retter sig mod brede målgrupper af eleverne, der kan inspirere til
både leg og bevægelse i alle aldersgrupper, og ikke kun til de yngre elever, som det ofte er i
dag.
Et helt nyt legepladsareal på en skole vurderes ud fra projekterne på Lindegårdsskolen og
Taarbæk Skole at koste i omegnen af 3-4 mio. kr. For ca. 1 mio. kr. er det muligt at udskifte
en del af det eksisterende legepladsareal med flere større legeredskaber på en skole. Der vil
med 1 mio. kr. alene være tale om en 1 til 1 udskiftning af eksisterende legeredskaber uden
ændring den samlede helhedsplan for legepladsen.
Legepladser på dagtilbudsområdet
Forvaltningen peger ud fra de nævnte kriterier på følgende prioritering af legepladser på
daginstitutionerne:
1. Børnehuset Carlshøj
2. Mælkevejen
3. Kastaniehuset
4. Papillon
5. Stoppestedet
Legepladstilsynene viser, at legepladserne på kommunale og selvejende daginstitutioner
generelt er slidte, og flere legepladser trænger til en nytænkning i forhold til leg og bevægelse.
Ovenstående fem legepladser er vurderet som de mest trængende.
Et helt nyt legepladsareal på en større daginstitution vurderes at koste i omegnen af 1,0 mio.
kr. For ca. 0,5 mio. kr. er det muligt at udskifte en del af det eksisterende legepladsareal med
flere større legeredskaber, udskiftning af dele af underlaget samt sandkasser.
Offentlige legepladser
Blandt de offentlige legepladser peger forvaltningen på renovering og modernisering af Den
Grønne Legeplads, hvis den fortsat skal fungere som offentlig legeplads.
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Den Grønne Legeplads er klart den offentlige legeplads i kommunen, der har flest besøgende
fra både borgere og andre institutioner i kommunen.
En nyetablering af Den Grønne Legeplads vurderes at koste i omegnen af 2-3 mio. kr.
afhængig af ambitionsniveau. For ca. 1,0 mio. kr. er det muligt at renovere eller udskifte en
del af de eksisterende legeredskaber, underlag samt sandkasser. Der vil med 1,0 mio. kr.
primært være tale om en 1 til 1 udskiftning af den eksisterende legeplads og legeredskaber.
Der skal afsættes yderligere 1-2 mio. kr., hvis legepladsen skal nytænkes med et nyt udtryk
og design.
Såfremt den Grønne Legeplads ikke skal fortsætte som offentlig legeplads (er peget på som
muligt budgetreduktionsforslag), så peger forvaltningen på legepladserne ved henholdsvis
Lindevangen, Pipers Park og Sophienholm Park i prioriteret rækkefølge. Alternativt peger
forvaltningen på at anvende det resterende anlægsbudget på de øvrige skoler og
daginstitutioner. Legepladserne på skolerne er offentlige tilgængelige udenfor skolernes
åbningstid.
Mulig fordeling af anlægspuljen til legepladser
Med afsæt i ovenstående kan en fordeling af anlægspuljen til legepladser være:
• Taarbæk Skole, havnelegeplads: 1,3 mio. kr. (er besluttet)
• Virum Skole: 1,1 mio. kr.
• Børnehuset Carlshøj: 0,5 mio. kr.
• Den Grønne Legeplads: 1,1 mio. kr.
Samlet prioritering i alt 4,0 mio. kr. Såfremt Den Grønne Legeplads ikke prioriteres, peger
forvaltningen på, at de 1,1 mio. kr. i så fald prioriteres til enten Fuglsanggårdsskolen eller til
daginstitutionerne Mælkevejen og Kastaniehuset.
Orientering af Teknik- og Miljøudvalget
Sagen forelægges til orientering i Teknik- og Miljøudvalget, da udvalget varetager den
umiddelbare forvaltning af de grønne områder.
Lovgrundlag
Alle legepladser skal overholde Dansk Standard normerne, DS/EN 1176 for legeredskaber og
DS/EN 1177 for faldunderlag.
Ombygninger, herunder evt. som følge af ændrede anvendelser af lokaler/lokaliteter skal følge
Bygningsreglementets regler.
Indgåelse af aftaler om rådgivning og entrepriser som led i en byggesag skal ske under
iagttagelse af gældende lovgivning, herunder eksempelvis udbuds- og tilbudsloven. Indgåelse
af aftaler er i øvrigt almindelig aftaleret, i hvilken forbindelse branchespecifikke
standardbestemmelser ofte anvendes i forbindelse med aftaleindgåelse (f.eks. AB18, ABT18 og
ABR18).
Økonomi
Der er i budget 2019-2022 afsat et rådighedsbeløb på 2,536 mio. kr. i 2019 og på 1,522 mio.
kr. i 2020 til legepladser.
Kommunalbestyrelsen besluttede den 2. maj 2019 at reservere 1,3 mio. kr. til delvis
finansiering af en havnelegeplads i Taarbæk. Dette er betinget af, at Foreningen Taarbæk
Byrum tilvejebringer den resterende del af det samlede budget til anlæg af havnelegepladsen.
Forvaltningen peger på, at der afsættes 1,3 mio. kr. i 2019 til medfinansiering af legeplads ved
Taarbæk Skole, 0,2 mio. kr. i 2019 til rådgivning m.m. til igangsættelse af de øvrige
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legepladsprojekter, samt 2,557 mio. kr. i 2020 til gennemførelse af de øvrige
legepladsprojekter.
Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen fsva. indstillingspunkt 1-2.
Børne- og Ungdomsudvalget fsva. indstillingspunkt 1-2.
Teknik- og Miljøudvalget fsva. indstillingspunkt 3.
Beslutning
Børne- og Ungdomsudvalget, den 6. juni 2019
Udsat, idet forvaltningen vender tilbage med en ny sag i efteråret, hvor en samlet løsning for
fordelingen af anlægspuljen til legepladser indgår som mulighed.
Bilag
•
•
•
•

Oversigt over legepladser på skoler
Oversigt over offentlige legepladser
Forvaltningens prioritering af renoverings- og moderniseringsbehov af legepladser på
skoleområdet
Forvaltningens prioritering af renoverings- og moderniseringsbehov af legepladser på
dagtilbudsområdet
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De særlige udfordringer
(1. anslået regnskab 2019)

• Udsatte børn
• Specialundervisning

Udsatte børn - Hvad er udfordringen?
•
•

Afvigelse pr. 1. anslået regnskab 2019: 10,1 mio. kr. i samlet merforbrug
Udfordring 2020-2023: estimeret 8,3 mio. kr. i merforbrug.

Udsatte Børn
Udvikling i regnskab og oprindeligt budget i perioden 2014-2023 på
Udsatte børn (2019 priser)
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Udsatte børn – Hvorfor?
• Markante stigninger i udgifter til på Dagbehandling
• Fra 2 mio. kr. i 2014 til 12 mio. kr. i 2019
• Lignende udvikling ses i andre kommuner
• Markante stigninger på institutionsanbringelser
• Fra 34 mio. kr. i 2014 til 47 mio. kr. i 2019

03-05-2019
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Skoler – specialundervisning – hvad er udfordringen?
•
•

Afvigelse pr. 1. anslået regnskab 2019: 14,1 mio. kr. i samlet merforbrug
Udfordring 2020-2023: estimeret 11,8 mio. kr. i merforbrug.

Specialundervisningsområdet
Motorikhuset;3;
- Regnskab 2018
Specialundervisning

Udvikling i regnskab og oprindeligt budget i perioden 2014-2023
på Specialundervisningsområdet (2019 priser - mio. kr.)
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Skoler – specialundervisning – hvorfor?
• Stigende antal børn - og børn med særlige behov i
skolerne
• Et merforbrug på specialundervisningsområdet skole på
i alt 14,1 mio. kr. i 2019 (pr. 1. anslået regnskab)
– Pulje til supplerende undervisning (enkeltintegration,
mellemformer)
– Regional specialundervisning
– Undervisning i Dag- og døgnbehandlingstilbud

03-05-2019
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Samlet overblik over økonomien på det specialiserede børneområde.
BUU har ønsket et overblik over økonomien på det specialiserede børneområde i forhold til den
forventede budgetudfordring for 2019 på 12 millioner kr. samt de tiltag forvaltningen vil foretage
for at modvirke denne udfordring. Notatet illustrerer udviklingen i regnskabet fra 2014 og frem til
2019.
Børneområdet fik i 2017 ca. 18 millioner tilført som et permanent løft. Uden tiltag til
udgiftsreduktioner forventes det således, at der i budgetperioden for 2020-2023 vil være en
udfordring på ca. 12 millioner. Forvaltningen har igangsat reduktionstiltag, som beskrives senere.

Som det ses af ovenstående figur lå udgifterne til Myndighedsområdet i 2014 på ca. 82 millioner kr.
mod forventet 102 millioner i 2019. Det ses også, at der forventes faldende udgifter i 2019 i forhold
til 2017 og 2018 grundet et øget fokus på den økonomiske styring og de budgetreducerende tiltag
forvaltningen allerede har sat i gang, og som beskrives nedenfor.
Det specialiserede børneområde har i en årrække været kendetegnet ved et stigende antal
underretninger vedrørende bekymringer for børn og unge og af et stigende sagstal, idet flere børn og
unge modtager foranstaltninger efter Serviceloven.
Området har i 2018 oplevet en markant stigning i antallet af bevilligede dagbehandlingstilbud på
grund af, at skolerne ikke har kunnet håndtere børnene i normalområdet.
Samtidig har der været en generel stigning i anbringelsesmønstre, hvor flere børn og unge er blevet
anbragt i 2017 og 2018 end i tidligere år, som både har handlet om handicappede børn og børn med
psykosociale problemer, herunder psykiatriske problemstillinger. Dermed er der set en stigning i
antal sager fra børneområdet med komplekse problemstillinger.
Derudover har der gennem en årrække været fokus på at forebygge frem for at anbringe og på, at
udsatte børn og unge så vidt muligt skal tilbydes lokale indsatser og inkluderes i almensystemet.
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Derfor er der på området generelt også stærkt fokus på at øge det tværfaglige samarbejde på alle
niveauer med især skole-/dagtilbudsområdet.
Tiltag i forhold til effektivisering af området og reduktion af udgifterne
BDO foretog i foråret 2017 en budgetanalyse, som blandt andet indeholdt en række forslag, som
skulle kunne bidrage til mindre reduktioner i udgiftsniveauet. I 2018 og 2019 har forvaltningen
fulgt op på anbefalingerne fra BDO, hvor der blandt andet er udarbejdet kvalitetsstandarder på hele
børne- og ungeområdet.
Forvaltningen arbejder med et forebyggende perspektiv, som har udgangspunkt i en såkaldt
indsatstrappetænkning. Indsatstrappetænkningen er illustreret nedenfor.

Indsatstrappen har fokus på forebyggelse og handling i et tværprofessionelt samarbejde. Indsatserne
skal så vidt muligt foregå i barnet/den unges eget miljø. Det vil sige, at alle børn og unge har ret til
et så ”normalt” liv som muligt.
I indsatstrappetænkningen arbejdes hele tiden med et princip om mindst indgribende indsats, dvs.
lavest mulige trappetrin, samtidig med at der hele tiden arbejdes henimod at ’komme ned ad trappen
igen’. Prioriteringen af indsatser der ligger i indsatstrappen, er foretaget ud fra et
normaliseringsperspektiv, således at CSI hele tiden har fokus på at være med til at bringe barnet så
tæt på et almindelige liv som muligt – med den mindst indgribende indsats.
Nogle gange kan det give mening at starte højt på indsatstrappen, f.eks. med en kort intensiv
indsats, så barnet efterfølgende kan fungere med mindre støtte. Der vil dog være nogle børn, som
vil have et livslangt støttebehov. For disse børn vil fokus stadig i videst muligt omfang være på
barnets ressourcer og udviklingsmuligheder.
I hele indsatstrappetænkningen ligger et gennemgående fokus på, hvordan familie og øvrigt netværk
kan inddrages i at sikre barnets trivsel og udvikling, herunder frivillige organisationer.
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Indsatstrappetænkningen anbefales af VIVE som udgangspunkt til at sikre færre anbringelser og en
øget tidlig indsats. VIVE er det nationale forsknings- og analysecenter for velfærd.
Igangværende tiltag, der skal imødekomme budgetudfordringerne
Udover forvaltningens daglige arbejde i forhold til den økonomiske og faglige styring af området,
beskrives nedenfor en række nyere tiltag, og hvordan disse forventes at kunne medvirke til en
reduktion af udgifterne på området:


Sagsgennemgang af sager på børneområdet:
Afdelingschefen for børneområdet og Centerchefen er i gang med at gennemgå alle ca. 830
sager på børneområdet, som ligeledes forelægges direktøren. Sagerne gennemgås med
henblik på at finde frem til om der er kan reduceres i antallet og omfanget af
foranstaltninger.
I 1. anslået regnskab er der allerede estimeret med en reduktion på 1,8 mio. kr., i 2019 og
3,6 mio. kr. i 2020, men ved en intensivering ville estimeret kunne blive 2,0 mio.kr. i 2019.
Der estimeres en besparelse på 2 millioner kr.
Forvaltningen har ansat en jurist med særligt fokus på børnehandicap-området til at bistå
med sagsgennemgangen, og til at sikre at Forvaltningen i højere grad lever op til
Ankestyrelsens krav til dokumentation i sagerne. Formålet er at sikre, at andelen af sager
som hjemvises holdes på et minimum.
Juristen vil i samarbejde med Centerets juridiske specialkonsulent forestå følgende opgaver:







Opgradering af tjeklister og skabeloner til hjælp i det daglige arbejde
Undervisning for nye medarbejdere
Workshops om sagsoplysning og begrundelser
Juridisk sikring ved genvurdering
Øget fokus på sagsoplysning og begrundelser i enkeltsager



Ansættelse af Forhandlingskonsulent:
Forvaltningen forventer at have ansat en forhandlingskonsulent pr. 1. august 2019. Den
primære opgave bliver at sikre, at der er den rigtige takst i forhold til den faglighed
tilbuddene tilbyder børnene og familierne. Konsulenten skal i samarbejde med
sagsbehandleren sikre, at der er en fornuftig økonomisk ramme i forhold til den faglige
progression i sagerne. Der vil være fokus på, om børnene får den rigtige ydelse i forhold til
taksten og økonomien.
Der estimeres en besparelse på 1 million kr.
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Udarbejdelse af kvalitetsstandarder på børneområdet:
Med de udarbejdede kvalitetsstandarder på børneområdet i 2018 ønskede forvaltningen at
synliggøre de politiske beslutninger om mål og prioriteringer og tydeliggøre rammerne for
indsatsen på området.
Herudover er kvalitetsstandernes formål at give vejledning til sagsbehandlerne ved tildeling
af ydelser.
Kvalitetsstandardernes §11 stk.3., tilbyder et rådgivnings-og vejledningsforløb på 8 samtaler
i Familiecenteret. Eventuelle forlængelser skal fremadrettet godkendes af faglig konsulent
og forelægges afdelingschefen.
Skilsmisseforældre tilbydes et SES kursus, og der bevilliges kun rådgivning og
vejledningssamtaler i ganske særlige tilfælde, som skal godkendes af faglig konsulent og
forelægges afdelingschefen.

Indsats i 2019
Sagsgennemgang af sager på børneområdet
Ansættelse af Forhandlingskonsulent
I alt

1. anslået
regnskab estimeret
1,8
1,8 millioner

Intensiveret estimeret
besparelse (2019)
0,2
1,0
1,2 millioner

Forvaltningen har udarbejdet regneark i forhold til at kunne følge ovenstående tiltag.
Tiltag i forhold til det specialiserede skoleområde – CUP.
Der er igangsat en analyse af skolernes specialområde, som Rambøll udarbejder. Analysen vil
indeholde konkrete og realiserbare anbefalinger og effektiviseringsforslag ift. placering af
tilbuddene i fremtiden, kvalitet i tilbuddene samt muligheder for at skabe økonomisk balance.
Analysen vil blive forlagt BUU i september 2019.
Der arbejdes med kvalificering af processen op til en sag kommer på visitationen, således at der
med udgangspunkt i forebyggelsesstrategien arbejdes vidensbaseret med et udviklingsforløb om det
enkelte barn med henblik på, at barnet bliver i almenmiljøet.
I skoleåret 2019/20 er der i samarbejde med konkrete skoler etableret mellemformer for vidtgående
specialundervisningstilbud, hvor flere elever på samme årgang får specielt tilrettelagt undervisning
sammen.
Sammen med skolerne foretages en analyse af hvordan SPU – midlerne anvendes, med henblik på,
om der skal omprioriteres inden for rammen.
Der er igangsat en proces med justering af visitationsprocessen. Centerchef for CSI og CUP
deltager i visitationsudvalget.
4
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Faglig og økonomisk styring i Center for Social Indsats.
Notatet beskriver den faglige og økonomiske styring i forvaltningen. Notatet beskriver hvordan
forvaltningen bevilger ydelser og følger op på borgernes fremdrift, og hvordan den økonomiske og
faglige styring er organiseret.
Bevilling af ydelser
Bevillingen af ydelser i forvaltningen tager sit udgangspunkt i form af en kompetenceplan, som
klart beskriver i hvilket omfang sagsbehandleren selv kan visitere i forhold til de forskellige
foranstaltninger, og dermed i hvilket omfang visitationsudvalget og centerchefen har
beslutningskompetence. Denne organisering sikrer, at der gennem flere led vil være opmærksomhed
på, at de bevilgede ydelser og ydelsernes pris holdes i tråd med kvalitetsstandarderne og de givne
økonomiske rammer. Dette gælder både børne- og voksenområdet.
Når forvaltningen bevilger en ydelse eller en indsats, har det udgangspunkt i et
forebyggelsesperspektiv på både børne-og voksenområdet. Forebyggelsesperspektivet udspringer af
de vedtagne strategier og politikker på området, eksempelvis Forebyggelsesstrategien og
Anbringelsesstrategien på børneområdet og Handicappolitikken og Helhedsplanen for
socialpsykiatrien på voksenområdet.
Det forebyggende perspektiv kan udtrykkes i en såkaldt indsatstrappetænkning. I
indsatstrappetænkningen arbejdes der hele tiden med et princip om mindst indgribende indsats, dvs.
lavest mulige trappetrin, samtidig med at der hele tiden arbejdes henimod at ’komme ned ad trappen
igen’. Prioriteringen af indsatser der ligger i indsatstrappen, er foretaget ud fra et
normaliseringsperspektiv, således at forvaltningen hele tiden har fokus på at være med til at bringe
børnene eller borgerne så tæt på det almindelige liv som muligt – med den mindst indgribende
indsats.
I hele indsatstrappetænkningen ligger et gennemgående fokus på hvordan frivillige organisationer,
familie og øvrigt netværk kan inddrages i at børnene og borgerne når deres mål. Nedenfor er
illustreret indsatstrappen på henholdsvis børne-og voksenområdet.
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Opfølgning på børnenes trivsel og borgernes fremdrift
Opfølgning på barnets og borgernes fremdrift har det overordnede formål at afklare, om en given
foranstaltning opfylder sit formål, eller om barnets eller borgerens behov har ændret sig, så
foranstaltningen enten skal justeres eller ophøre. Endvidere at udøve det personrettede tilsyn,
herunder at undersøge barnets eller borgerens tilfredshed med foranstaltningen og tilrettelæggelsen
af den.
Forvaltningen følger altid op på følgende:







Barnets udvikling og trivsel
Borgerens trivsel
Effekten af indsatsen
Eventuelle behov for justering af indsatsen
Voksne borgeres egen deltagelse og fremmøde
Voksne borgeres egen motivation

I de tilfælde hvor der ikke er tilstrækkelig fremdrift, eller hvor borgeren ikke er tilstrækkeligt
motiveret selv eller ikke samarbejder med det resultat, at den visiterede ydelse ikke anvendes, vil
forvaltningen stoppe forløbet.
En opfølgning kan også give udslag i, at en ydelse skal sættes ned, fordi borgeren nu kan klare sig
med mindre støtte eller stoppes, hvis støtten har opnået sit formål.
Der følges op på de igangsatte ydelser efter de i kvalitetsstandarderne angivne frister på både børneog voksenområdet. Disse varierer i forhold til den konkrete foranstaltning.
På voksenområdet følges der også oftere op i forhold til midlertidige foranstaltninger som § 85,
§107 samt herberger og krisecentre. Opfølgningen har hidtil ikke været foretaget systematisk, da en
sådan form for opfølgning er meget ressourcekrævende.
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Forvaltningen har dog i forbindelse med udarbejdelsen af de nye kvalitetsstandarder fastlagt en
mere systematisk opfølgning, også med stort fokus på fremdrift som i dag. Der følges nu op på nye
bestillinger senest efter 3 måneder, for at afdække om den bevilgede ydelse var den rigtige for
borgeren, og om borgeren er kommet godt i gang med sit forløb.
På baggrund af et statusnotat vurderes det, om opfølgningen skal ske ved personligt fremmøde,
telefonisk eller per mail. Hvis forvaltningen vurderer, at der ikke er behov for justeringer i
bestillingens formål og indsatsmål og borgeren trives, vil opfølgningen oftest ske telefonisk eller
per mail. Herefter følges der op individuelt efter behov, dog minimum en gang om året.
Økonomisk styring i forhold til bevillinger
Ca. to gange om året er der systematisk gennemgang mellem sagsbehandlerne og en økonomisk
konsulent omkring de registrerede ydelser i økonomisystemet. Dette har til formål at sikre korrekt
kontering og betaling.
På de ugentlige visitationsmøder drøftes de økonomiske aspekter ved en bevilling, bl.a. i forhold til
om prisen for en ydelse også vil kunne give den ønskede effekt. Altså om ydelsen og prisen herfor
vil kunne opfylde målene med indsatsen.
Herudover er der fra januar 2019 også to gange om året en økonomisk sagsgennemgang med hver
enkel sagsbehandler med afdelingscheferne for henholdsvis børne-og voksenområdet.
Fokus på økonomien på de ugentlige visitationsmøder og 2 gange om året med afdelingscheferne
har alle til formål at sikre en løbende faglig og økonomisk opmærksomhed på de indsatser der
bevilges.
Økonomisk styring Centerniveau
VIVE som er det nationale forsknings-og analysecenter for velfærd udgav en rapport i 2018
omkring økonomisk og faglig styring på det specialiserede børn- og ungeområde. Heri kom VIVE
med en række anbefalinger til den økonomiske styring, som må anses for at være generelt
anvendelige og anerkendte anbefalinger, og dermed også anbefalinger som vil gøre sig gældende på
voksenområdet. Nedenfor følger en kort gennemgang af anbefalingerne i forhold til den
økonomiske styring i forvaltningen.
Anbefalingerne for økonomistyringen omhandler nedenstående emner:
1. Principper for økonomistyringen
2. Budgettering og budgetopfølgning
3. Styringsinformation
1. Principper for økonomistyringen:
1.1 Højt bevillingsniveau – brede budgetrammer:
VIVE-analysen peger på, at et højt bevillingsniveau på såvel det politiske som administrative
niveau, er en væsentlig forudsætning for økonomistyringen på det specialiserede børn og ungeområde. Et højt bevillingsniveau betyder, at den samlede økonomiske rammebevilling, der skal
overholdes, dækker over flere områder, som der kan flyttes midler rundt imellem inden for rammen.
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Børn og voksne: Centerchefen kan flytte budget inden for hvert aktivitetsområde på børne og
voksenområdet, hvilket også inkluderer udføreinstitutionerne. Der kan dog ikke flyttes budget
imellem de to områder.
Fagudvalget kan budgetomplacere beløb mellem aktivitetsområder under samme udvalg under 3
betingelser:
1. Budgetomplaceringen må ikke være i strid med budgetaftalen mellem de politiske partier og
de politiske målsætninger.
2. Budgetomplaceringerne må ikke anvendes til at igangsætte nye aktiviteter.
3. Budgetomplaceringerne må ikke foretages, hvis de medfører, at en given ydelse ændres i
forhold til det politiske bestemte serviceniveau.
Fagudvalgene er samtidig i forbindelse med kvartalsregnskaber blevet bedt om at finde
kompenserende besparelser, så et aktivitetsområde kan dække underskuddet på et andet
aktivitetsområde inden for udvalget. Der må således siges at være et passende højt bevillingsniveau.
1.2 Håndfast rammestyring i praksis:
VIVE-analysen peger på, at der i deltagerkommunerne har været en meget håndfast rammestyring i
praksis. Der bevilliges ikke kassefinansierede tillægsbevillinger til området. Eventuelt forventet
merforbrug skal derfor finansieres med mindreforbrug på andre områder inden for rammen. Det
vurderes at være en afgørende forudsætning for økonomistyringen på det specialiserede børn og
unge-område. De ovenfor nævnte brede budgetrammer vurderes at være medvirkende til at rammen
kan holdes.
Børn og voksne: Området har gennem en årrække fået kassefinansieret merbevillinger i løbet af
året. Bevillingerne er hovedsageligt givet for det indeværende år.
1.3 Databaseret rammestyring af de kommunale udførerenheder (modificeret BUM-model).
VIVE- analysen peger på, at databaseret rammestyring af de kommunale udførerenheder kan være
en hensigtsmæssig økonomistyringsmodel. I denne model får udførerfunktionen et rammebudget.
Budgettet kan eventuelt efterreguleres i løbet af året, og det vil i så fald ske i en dialog mellem
myndighed og udfører, som er baseret på økonomi- og aktivitetsdata, idet antal bestilte ydelser og
deres pris registreres.
Børn: Alle institutioner på børneområdet er rammestyret (dog med demografiregulering på
Sundhedstjenesten og Tandplejen).
Voksne: Alle institutioner på voksenområdet har BUM-model, som blev indført i 2016.
Lyngby-Taarbæk kommune er i færd med at analysere, om det er formålstjenstligt at indføre
rammestyring på § 85.
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2. Budgettering og budgetopfølgning
2.1 Budgetforudsætninger i form af antal aktiviteter og gennemsnitsudgifter:
VIVE- analysen peger på, at det er vigtigt for økonomistyringen, at der udarbejdes
budgetforudsætninger i form af administrative styringsforudsætninger om antal aktiviteter og
gennemsnitsudgifter for alle foranstaltningstyper med en vis økonomisk væsentlighed.
Styringsforudsætningerne giver mulighed for at give nuancerede forklaringer på, om eventuelle
budgetafvigelser skyldes skred i antallet af aktiviteter eller i aktiviteternes gennemsnitlige udgifter.
Børn og voksne: Området har gennem en årrække haft budgetforudsætninger og løbende styring i
form af antal aktiviteter (årsværk) og gennemsnitspriser. Der anvendes Calibra som er et
prognoseværktøj til disponering, analyse og rapportering.
2.2 Disponering af budgettet på cpr-nr.-niveau:
VIVE- analysen peger på, at det på grund af enkeltsagernes økonomiske tyngde er nødvendigt, at
der foretages disponering af budgettet på cpr-nr.niveau og på forventet tidspunkt for udgifternes
afholdelse for både anbringelser og for de forebyggende og hjemmebaserede foranstaltningstyper,
der har en vis økonomisk væsentlighed. Disponeringen udgør det detaljerede grundlag for, at
administrationen i løbet af året kan styre økonomien og udarbejde præcise prognoser for
regnskabsresultatet.
Børn og voksne: Området har gennem en årrække haft disponering på cpr-niveau via
disponeringsværktøjet Calibra.
2.3 Tæt økonomisk opfølgning:
VIVE- analysen peger på, at en væsentlig forudsætning for budgetoverholdelse, er en tæt
økonomisk opfølgning, for en stor del af udgifternes vedkommende helt ned på enkeltsagsniveau.
Begrundelsen herfor er som med begrundelsen for disponering primært de enkelte sagers
økonomiske tyngde, hvor selv små variationer i antallet af sager eller i sagernes gennemsnitlige
udgifter kan medføre en samlet budgetafvigelse. Analysen peger derfor også på, at det er
nødvendigt, at der følges op på den samlede økonomi på forvaltningsniveauet månedligt.
Børn og voksne: Børne- og voksenområdet har månedsopfølgninger hvor afvigelser ned på
enkeltsager i form af årsværk og priser gennemgås.
2.4 Aktivt valg af metoder til regnskabsprognoser:
VIVE- analysen peger på, at kommunerne bør tage aktivt stilling til, hvilke prognosemetoder der
anvendes for de forskellige foranstaltningstyper. Prognosemetoderne bør vælges ud fra kendskabet
til de konkrete forhold, som er bestemmende for betalingsstrømmene i løbet af året samt en
vurdering af væsentlighed og risiko.
Børn og voksne: Dette er der taget stilling til ift. disponeringen i Calibra og økonomistyring på
udføreinstitutionerne.
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3. Styringsinformation
3.1 Systematisk anvendelse af styringsnøgletal med relation til den faglige strategi og
økonomistyringen:
VIVE- analysen peger på, at det understøtter økonomistyringen, herunder også sammenhængen i
styringen, at kommunerne anvender allerede tilgængelige data på det specialiserede børn og ungeområde til systematisk at afrapportere styringsnøgletal. Styringsnøgletallene bør relatere sig til
økonomistyringen, den faglige strategi og de deraf afledte handleplaner, og der bør tages principiel
stilling til, hvorledes de skal formidles til de forskellige politiske og administrative niveauer i
organisationen, f.eks. vedrørende omfang, detaljeringsgrad og frekvens.
Børn og voksne: Der er udviklet faglig og økonomisk ledelsesinformation som leveres i forbindelse
med månedsopfølgninger. Både hvad angår budget, aktivitet (årsværk), til- og afgang i sager og
information tilknyttet specifikke handleplaner.
På baggrund af de erfaringer man har gjort, er der i 2019 igangsat en yderligere udvikling af den
økonomiske ledelsesinformation. Bl.a. opsplittes og målrettes den til forskellige niveauer i
organisationen, f.eks. ”opad” til mod direktion og politikere og ”nedad” til mod mellemledere og
socialrådgivere.
3.2 Potentiale i udvikling af styringsinformationen om progression hos foranstaltningsmodtagerne:
VIVE- analysen peger på, at øget anvendelse af progressionsmålinger af børnenes og de unges
fremskridt, som nogle af deltagerkommunerne i dag anvender i de udførende enheder, kan øge
mulighederne for at følge op på effekterne af indsatsen over for det enkelte barn. Samtidig har data
om de enkelte børn og unge potentiale til at øge indsigten i, med hvilke indsatser, der opnås den
bedste effekt, hvis de anvendes systematisk af ledelserne i aggregeret form og dermed fremme
mulighederne for resultatbaseret økonomistyring.
Børn og voksne: Forvaltningen følger løbende op på effekter og metoder i forhold til at vurdere
borgernes fremdrift. I denne vurdering er økonomiske nøgletal et centralt parameter. En
resultatbaseret økonomistyring vil til enhver tid bestå af en samlet vurdering af prisen for en indsats
eller ydelse, og den effekt som borgeren har af indsatsen.
Som beskrevet tidligere i notatet er fokus på økonomien på de ugentlige visitationsmøder og 2
gange om året individuelt mellem sagsbehandler og afdelingschef med til at sikre en løbende faglig
og økonomisk opmærksomhed på de indsatser, der bevilges. I forhold til at anvende denne
opfølgning i aggregeret form arbejder forvaltningen på at finde den styringsmæssigt bedste model.
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NOTAT
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Oversigt over forebyggende indsatser maj 2019
I forlængelse af behandlingen af effektiviseringsforslagene på dagsordenen på Børne- og
Ungdomsudvalgets møde den 16. maj, bad udvalget om, at forvaltningen skulle
udarbejde en oversigt over forebyggende indsatser rettet mod børn, unge og familier.
Nedenstående er en revideret udgave af en oversigt, som forvaltningen tidligere har
udarbejdet til udvalget til punkt 13 på dagsordenen på mødet i august 2018.
I nedenstående oversigt skelnes der mellem indsatser som børn, unge og forældre selv
kan rette henvendelse til og tilbud, som familierne skal henvises til gennem de forskellige
fagområder.

Fagområde

Adgangsmuligheder

Indsats

Sundhedsplejen

Åben

Åben hus konsultation for forældre til børn i alderen 01 år.

Henvises af faggruppen

Marte Meo forløb for forældre - Marte Meo er en
metode, hvor forælderen vha. af videooptagelser af
almindelige hverdagssituationer, får mulighed for at
observere på sine egne handlemønstre i samspillet
med barnet og dermed bliver bevidst om, hvor der kan
være behov for at ændre på disse handlemønstre.

Henvises af faggruppen

Samtalegrupper for kvinder og individuelle samtaler
for mænd med efterfødselsreaktioner.

Henvises af faggruppen

Tryghedscirklen - Forældreforløb, som skal styrke
forældrene til børn i alderen 0-5 år i at forstå deres
barn og deres mulighed for at støtte en positiv
udvikling hos barnet.
Samtalegrupper for børn på 0.-6. klassetrin, som
mistrives pga. livstruende sygdom blandt deres
nærmeste relationer eller død

Henvises af faggruppen

Henvises af faggruppen

Samtalegrupper for børn, som mistrives pga. deres
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forældres skilsmisse - Samtalegrupperne findes på tre
af kommunens skoler (Engelsborgskolen, Kongevejens
Skole og Taarbæk skole) og er en tværfaglig indsats,
som leveres i et samarbejde med skolernes AKTlærere.
Henvises af faggruppen
Motorikhus

Åben

PPR-psykologer

Henvises af faggruppen
Henvises af faggruppen
Henvises af faggruppen

Børne- og
Familieafdelingen

Øvrige

Klinik for overvægtige børn - indsats rettet mod
overvægtige børn på 0.-9. klassetrin.
Åbent hus for alle forældre mhp. at afklare
problemstilling ift. til motoriske vanskeligheder
Rådgivningssamtaler med forældre - samtaler ift.
afgrænsede problematikker
I særlige tilfælde mulighed for kortere individuelle
støttende samtaleforløb til børn (1-2 samtaler).
'Få styr på angsten' - Gruppebaseret forløb til forældre
med børn med angstproblematik.

Åben

Åben Anonym Rådgivning til forældre.

Åben

Skole- og dagtilbudsrådgiverordning - konsultation og
vejledning på skoler og dagtilbud til fagpersoner,
forældre og børn.

Henvises af faggruppen

SSP's rådgivende samtaler til unge og/eller deres
forældre om afgrænsende problematikker.

Åben

Akuttilbuddet er et tilbud til borgere der oplever en
akut psykisk krise, eller til pårørende til et menneske i
krise. Akuttilbuddet kræver hverken henvisning fra
læge, visitation eller diagnose, og man kan henvende
dig anonymt. Akuttilbuddet er godkendt til unge over
18 år, men får indimellem også henvendelser fra unge
under 18 og deres forældre.

Åben

Headspace er et anonymt og gratis rådgivningstilbud
til børn og unge i alderen 12-25 år.
'Lær at tackle' kurser er peer-to-peer forløb for unge i
alderen 15-25 år vedr. angst og depression.

Åben
Åben

Frivillig mentor til sårbare unge i alderen 13-29 år
gennem kommunens frivillighedskonsulent.

Åben

Ungenetværket - mulighed for sårbare unge, som har
en mentor, for at mødes til socialt samvær hver 14.
dag i Vandværket.
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Uddybende notat om administrationsbidrag
Børne- og Ungdomsudvalget anmodede på sit møde den 16. maj 2019 om uddybende
oplysninger om muligheder for genforhandling af administrationsbidraget til de
selvejende dagtilbud.
Hvad er administrationsbidraget
Kommunalbestyrelsen skal efter dagtilbudsloven (§35) give et administrationstilskud til
selvejende daginstitutioner, når en selvejende daginstitution ønsker at varetage
administrationen selv. At varetage administrationen indebærer, at den selvejende
daginstitution selv varetager følgende fem opgaver:






Løn
Bogføring
Budget/regnskab
Revision
Personalejuridisk bistand

Hvordan kan administrationsbidraget ændres
Relationen mellem et selvejende dagtilbud og kommunen er reguleret i
driftsoverenskomsten eller driftsaftalen. Driftsaftalen er en kontrakt, der indgås på
privatretsligt grundlag. Den er således at sidestille med kontrakten mellem kommunen
og enhver anden privat leverandør. Kontrakten indeholder nogle bestemmelser for,
hvordan den kan opsiges, og dermed genforhandles.
Administrationsbidraget er et anliggende for driftsoverenskomsten og skal således, som
der står anført i budgetforslaget, forhandles. I sagens natur kan vi ikke kende
forhandlingens resultat. Budgetforslaget er forvaltningens anmodning om et
forhandlingsmandat, så forhandlingerne kan iværksættes.
Hvordan er besparelsespotentialet beregnet
Besparelsespotentialet er estimeret som forskellen mellem et administrationsbidrag på
2,65% og 2,1%. Estimatet er sket på grundlag af en række andre kommuners
administrationsprocenter.
Lyngby-Taarbæk
Høje-Taastrup
Roskilde
Greve
Gentofte

2,65%
2,1%
2,1%
2,1%
2,1%
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Frederiksberg
Rudersdal
København
Hvidovre

1,8%
1,8%
2,1%
1,5%

Med hvilken begrundelse foreslår forvaltningen procentsatsen genforhandlet
Lyngby-Taarbæk Kommune har som de fleste andre kommuner over de sidste mange år
digitaliseret og automatiseret sine løn- og bogføringsfunktioner og foretaget andre tiltag
for at nedbringe udgifterne til disse opgaver (som seneste eksempler kan anføres budget
2019-beslutningerne om automatisering af fakturakontering og digitalisering af
lønadministrationen, hvor der samlet set reduceredes med 0,2 mio. kr.). I takt med disse
tiltag og de medfølgende reduktioner i udgifterne viser denne og andre kommuners
beregninger en stadig større difference mellem et højt – og uændret –
administrationstilskud til de selvejende dagtilbud og kommunens egne udgifter til
administration af de kommunale dagtilbud.
I forbindelse med vedtagelsen af reglerne om administrationstilskud i 2005 fremgik
følgende af tillægsbetænkningen til lovforslaget:
"De selvejende institutioner får ret til et administrationsbidrag fra kommunen, som
baseres på det beløb kommunen bruger i forhold til selvejende og kommunale
institutioner i dag. Det er vigtigt at understrege, at intentionen med lovforslaget ikke er –
eller på noget tidspunkt har været – at forårsage en prisspiral, hvor de selvejende
institutioner får et fast beløb og hvor kommunerne på ingen måder har mulighed for at
foretage effektiviseringer (enten ved øget digitalisering eller som følge af
kommunalreformen). Hvis kommunerne kan godtgøre, at det er muligt at effektivisere i
forhold til administrationsopgaven skal dette stadigvæk være en mulighed.”
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Budget 2020-23 - Budgetreduktions -og effektiviseringsforslag
Alle udvalg
senest opdateret den 22. maj 2019

Løbenr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

Nr.
10BR_BUU
13BR_BUU
14BR_BUU
15BR_BUU
20BR_BUU
22BR_BUU
23BR_BUU
25BR_BUU
28BR_BUU
29BR_BUU
32BR_BUU
33BR_BUU
34BR_BUU
35BR_BUU
37BR_BUU
39BR_BUU
40BR_BUU
41BR_BUU
42BR_BUU
44BR_BUU
45BR_BUU
46BR_BUU
47BR_BUU
48BR_BUU
49BR_BUU
50BR_BUU
51BR_BUU
52BR_BUU
54BR_BUU
56BR_BUU
57BR_BUU
59BR_BUU
60BR_BUU
61BR_BUU
62BR_BUU
63BR_BUU
64BR_BUU
65BR_BUU

Effektiviseringsramme 2020-23
Effektiviseringsforslag i alt, mio. kr. (2020 priser)
Effektiviseringsrammen 1 pct. 2020

Udvalg

Aktivitetsområde

Center

BUU

Skoler og klubber
Skoler og klubber
Skoler og klubber
Skoler og klubber
Skoler og klubber
Skoler og klubber
Skoler og klubber
Skoler og klubber
Skoler og klubber
Skoler og klubber
Skoler og klubber
Skoler og klubber
Skoler og klubber
Skoler og klubber
Skoler og klubber
Dagtilbud
Dagtilbud
Dagtilbud
Dagtilbud
Dagtilbud
Dagtilbud
Dagtilbud
Dagtilbud
Dagtilbud
Dagtilbud
Dagtilbud
Dagtilbud
Dagtilbud
Udsatte børn
Udsatte børn
Udsatte børn
Tandpleje og Sundhedstjeneste
Tandpleje og Sundhedstjeneste
Tandpleje og Sundhedstjeneste
Tandpleje og Sundhedstjeneste
Tandpleje og Sundhedstjeneste
Tandpleje og Sundhedstjeneste
Tandpleje og Sundhedstjeneste

CUP

BUU
BUU
BUU

BUU
BUU
BUU
BUU
BUU
BUU
BUU
BUU
BUU
BUU
BUU
BUU
BUU
BUU
BUU
BUU
BUU
BUU
BUU
BUU
BUU
BUU
BUU
BUU
BUU
BUU
BUU
BUU
BUU
BUU
BUU
BUU
BUU
BUU

CUP
CUP
CUP

CUP
CUP
CUP
CUP
CUP
CUP
CUP
CUP
CUP
CUP
CUP
CUP
CUP
CUP
CUP
CUP
CUP
CUP
CUP
CUP
CUP
CUP
CUP
CUP
CSI
CSI
CSI
CSI
CSI
CSI
CSI
CSI
CSI
CSI

Beskrivelse
Reducering af pulje til skoleinventar mv.
Reducering af rammebevilling til inventar mv. i SFO
Ændret ressourcetildeling Specialundervisning
Lukning af Ungdomsklubtilbuddet
SFO Fællespasning uge 42
Reducering af ramme til skolebiblioteker - Læringshus
Opsigelse af aftale vedrørende Rådvad Naturskole
Reducering af rammebevilling til talehørekonsulenter
Nedlæggelse af udviklingspulje - Klubber
Nedlæggelse af pulje til afholdelse af Mini-OL - Klubber
Nedlæggelse af pulje til værestedet Vandværket - Klubber
Øget forældrebetaling i Fritidsklubber
Nedlæggelse af pulje til teatre - Skoler
Klub Fællespasning uge 42
Reducering af Ungdomsskolens tilbud
Teatre
Pladsprognoser
Pulje til ansættelse af naturpædagoger
Central rengøringspulje
Kursus- og uddannelsespuljer på dagtilbudsområdet
Pulje til særlige bygningsvedligeholdelsesarbejde
Skovhuset
Administrationstilskud til selvejende- og private institutioner
Sprogstimulering - reduktion i antallet af sprogvejledere (2 årsværk)
Færre støttepædagoger (2 årsværk)
Tilpasning af dagtilbudssektoren m.v.
Fællespasning 2 uger om året (ex. Uge 7 og 42 eller uge 29 og 30)
Kapacitetstilpasning Dagplejen
Nedlæggelse af forældrekurser
Oprettelse af eget aflastningstilbud
Flytning af flygtningebørn på efterværn
Nedlæggelse af 2½ årsbesøg
Nedlæggelse af Alkohol-undervisning til 8. klasse elever
Nedlæggelse af undervisning i håndhygiejne til 1. klasseelever
Nedlæggelse af vejledning til vådliggerbørn
Nedlæggelse af skilsmissegrupper for børn
Fravalg af etablering af forebyggelsesenheder i Tandplejen
Reduktion i Åben Anonym Rådgivning

2020
-19.261
9.682

2021
-31.932

2022
-32.732

Beløb 2020-priser og i 1.000 kr.
2020
2021
-400
-400
-260
-260
-2.083
-5.000
-1.333
-3.200
-1.800
-1.800
-80
-200
0
-800
-80
-80
-230
-230
-100
-100
-330
-330
-800
-800
-107
-107
-250
-250
-167
-400
-90
-90
-70
-70
-535
-1.070
-410
-410
-500
-500
-460
-460
-50
-50
0
-350
-900
-900
-900
-900
-650
-2.900
-1.900
-1.900
-2.900
-2.900
-523
-523
0
-500
0
-3.600
-337
-337
-100
-100
-60
-60
-40
-40
-54
-54
-500
0
-261
-261

2022
-400
-260
-5.000
-3.200
-1.800
-200
-800
-80
-230
-100
-330
-800
-107
-250
-400
-90
-70
-1.070
-410
-500
-460
-50
-350
-900
-900
-3.700
-1.900
-2.900
-523
-500
-3.600
-337
-100
-60
-40
-54
0
-261

2023
-32.732

2023
-400
-260
-5.000
-3.200
-1.800
-200
-800
-80
-230
-100
-330
-800
-107
-250
-400
-90
-70
-1.070
-410
-500
-460
-50
-350
-900
-900
-3.700
-1.900
-2.900
-523
-500
-3.600
-337
-100
-60
-40
-54
0
-261

Effektiviseringer og budgetreduktioner Budget 2020-2023
Reducering af pulje til skoleinventar mv.
BUU
CUP
Kirsten Balle
Type af forslag
Budgetreduktion
Beskrivelse
På skoleområdet er der afsat en central pulje til særlige indkøb af skolemøbler mv. Puljen
udmøntes til skoler, der har særligt behov for udskiftning eller for ekstraordinære indkøb af
gardiner, hårde hvidevarer samt inventar i hjemklasser, fælles lokaler og faglokaler, f.eks. ifm.
ibrugtagning af lokaler efter større renoveringsopgaver samt oprettelse af ekstra klasser ved
klassedannelsen.
Økonomi og personalemæssige konsekvenser
Økonomiske konsekvenser, 1.000 kr.

Aktivitetsområde

2020

2021

2022

2023

-400

-400

-400

-400

-400

-400

-400

-400

Besparelse - løn
Besparelse - øvrig drift

Skoler og Klubber

Indtægter
I alt

Beløbene er i 2020-niveau (budgetreduktion angives negativt og budgetforøgelse angives positivt)

Puljen til skoleinventar udgør ca. 0,8 mio. kr. En reducering af puljen vil betyde, at skolerne
selv skal finansiere ekstraordinære udgifter til skoleinventar mv. Endvidere skal det sikres, at
alle afledte udgifter til løst inventar, hårde hvidevarer mv. som følge af et anlægsprojekt
indarbejdes i anlægsbudgetterne og/eller den årlige bygningsvedligeholdelsesramme
Konsekvenser for serviceniveauet
Der vil gå længere tid mellem investeringerne, og inventar mv. kan fremstå mere slidt og
utidssvarende end tilfældet er i dag.
Implementering
Forslaget kan implementeres fuldt ud fra 2020.
Tidligere politisk behandling af forslag
Nej
Sammenhæng med øvrige forslag
Nej
Øvrige bemærkninger:
Nej
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Effektiviseringer og budgetreduktioner Budget 2020-2023
Nedlæggelse af rammebevilling til inventar mv. i SFO
BUU
CUP
Kirsten Balle
Type af forslag
Budgetreduktion
Beskrivelse
På SFO-området er der afsat en central rammebevilling til særlige indkøb af inventar mv.
Midlerne udmøntes til SFO´er og klubber, der har særligt behov for udskiftning eller for
ekstraordinære indkøb af gardiner, hårde hvidevarer eller inventar.
Økonomi og personalemæssige konsekvenser
Økonomiske konsekvenser, 1.000 kr.

Aktivitetsområde

2020

2021

2022

2023

-260

-260

-260

-260

-260

-260

-260

-260

Besparelse - løn
Besparelse - øvrig drift
Investeringspulje
Indtægter
I alt

Beløbene er i 2020-niveau (budgetreduktion angives negativt og budgetforøgelse angives positivt)

Rammebevillingen udgør ca. 0,53 mio. kr. En reducering af bevillingen vil betyde, at SFO´er
og klubber i højere grad selv skal finansiere ekstraordinære udgifter til inventar mv.
Endvidere skal det sikres, at alle afledte udgifter til løst inventar, hårde hvidevarer mv. som
følge af et anlægsprojekt indarbejdes i anlægsbudgetterne og/eller den årlige
bygningsvedligeholdelsesramme.
Konsekvenser for serviceniveauet
I SFOerne/klubbernes budgetter er der ikke umiddelbart frie midler hverken, i
anlægsbudgetterne eller på budgettet til bygningsvedligeholdelse til prioritering af
ekstraordinære udgifter til løst inventar, hårde hvidevarer mv. Det vil derfor betyde, at der går
længere tid mellem investeringerne, og inventar mv. kan fremstå mere slidt og utidssvarende
end tilfældet er i dag.
Implementering
Forslaget kan implementeres fuldt ud fra 2020.
Tidligere politisk behandling af forslag
Nej
Sammenhæng med øvrige forslag
Nej
Øvrige bemærkninger:
Nej
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Effektiviseringer og budgetreduktioner Budget 2020-2023
Ændret ressourcetildeling til specialundervisning
BUU
CUP
Kirsten Balle
Type af forslag
Budgetreduktion og effektivisering
Forslået på Børne- og Ungdomsudvalgsmøde i marts 2019.
Beskrivelse
Specialskolerne og gruppeordningerne på almenskolerne budgettildeles i dag på baggrund af
6-8 elever pr. klasse / hold og tildeles derudover dobbelttimer – svarende til 2 lærere /
pædagoger pr. klasse / hold. Budgettildelingen er ens for alle klasser / hold – uanset om
tilbuddene henvender sig til børn med autisme, ADHD eller indlæringsvanskeligheder.
Én specialklasse koster ca. 1,6 mio. kr. for undervisningsdelen og ca. 0,9 mio. kr. for et hold i
fritidstilbuddet – afhængigt af hvor mange timer der er på den enkelte årgang.
I alt er der 26 specialklasser og 22 special SFO-hold fordelt på specialskolerne og
gruppeordningerne.
Ved at tilpasse normeringen på det enkelte specialtilbud f.eks. fra 6-8 børn pr. klasse til 9-11
børn pr. klasse, forventes det, at antallet af specialhold og grupper vil kunne reduceres
svarende til samlet 2 specialklasser og 2 special-SFO hold – i alt 5,0 mio. kr.
Selve implementeringen og tilpasningen af specialtilbudsviften indgår som en del af analysen
på specialundervisningsområdet, som forelægges politisk september 2019.
Økonomi og personalemæssige konsekvenser
Økonomiske konsekvenser, 1.000 kr.

Aktivitetsområde

Besparelse - løn

2020

2021

2022

2023

-2083

-5000

-5000

-5000

-2083

-5000

-5000

-5000

Besparelse - øvrig drift
Investeringspulje
Indtægter
I alt

Beløbene er i 2020-niveau (budgetreduktion angives negativt og budgetforøgelse angives positivt)

Konsekvenser for serviceniveauet
Med forslaget vil antallet af elever i specialklasserne blive tilpasset i forhold til det konkrete
specialtilbud – fortsat under hensyntagen til at kvaliteten i tilbuddet bevares.
Implementering
Forslaget kan implementeres fra skoleåret 2020/2021 og fuldt ud fra 2021.
Tidligere politisk behandling af forslag
Nej
Sammenhæng med øvrige forslag
Nej
Øvrige bemærkninger:
Nej
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Effektiviseringer og budgetreduktioner Budget 2020-2023
Nedlæggelse af Ungdomsklubtilbuddet
BUU
CUP
Kirsten Balle
Type af forslag
Budgetreduktion
Beskrivelse
Hver klub på skolerne i Lyngby-Taarbæk tilbyder i dag et fritidsklubtilbud og et
ungdomsklubtilbud. Ungdomsklubtilbuddet henvender sig til børn og unge i 7. klasse og op til
18 år. Udover at være et socialt samlingssted for de unge, tilbyder klubberne fælles udflugter
– herunder skiferie og afholder fælles arrangementer – fester, rollespilsaftener mv.
Ungdomsklubberne har i alt tilmeldt ca. 630 børn og unge i 2019 og er typisk åbnet 2-3 gange
om ugen fra kl. 17-22.
Med dette forslag foreslås det, at lukke ungdomsklubtilbuddet i Lyngby-Taarbæk – fremover vil
ungdomsklubtilbuddet kunne tilbydes som en del af tilbuddet i Ungdomsskolen i stedet.
De årlige lønudgifter til ungdomsklubberne udgør ca. 4,5 mio. kr. – modregnet
forældrebetaling inkl. udgifter til søskenderabat er den årlige nettoudgift til ungdomsklubberne
3,2 mio. kr.
Økonomi og personalemæssige konsekvenser
Økonomiske konsekvenser, 1.000 kr.

Aktivitetsområde

Besparelse - løn

2020

2021

2022

2023

-1875

-4500

-4500

-4500

542

1300

1300

1300

-1333

-3200

-3200

-3200

Besparelse - øvrig drift
Investeringspulje
Indtægter
I alt

Beløbene er i 2020-niveau (budgetreduktion angives negativt og budgetforøgelse angives positivt)

Konsekvenser for serviceniveauet
Nedlæggelse af Ungdomsklubtilbuddet vil medføre at de unge, der benytter tilbuddet, i højere
grad skal benytte sig af tilbuddene i regi af Ungdomskolen.
Implementering
Forslaget kan implementeres med 5/12 effekt fra 2020 (følger skoleåret) og fuldt ud fra 2021.
Tidligere politisk behandling af forslag
Nej
Sammenhæng med øvrige forslag
Ja – hvis Ungdomsskoletilbuddet også reduceres vil kommunens tilbud til de unge reduceres
tilsvarende.
Øvrige bemærkninger:
Nej
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BUU

Beredskabsforslag Budget 2019-2022
SFO Fællespasning uge 42
CUP
Kirsten Balle

Type af beredskabsforslag
Budgetreduktion
Beskrivelse
Lyngby-Taarbæk Kommune har i forvejen fællespasning i SFO i sommerferien. Det fungerer
efter hensigten, og det foreslås derfor, at samme model anvendes i uge 42, hvor de fleste
forældre holder efterårsferie. Der arrangeres fællespasning i to SFO’er – eksempelvis
Hummeltofteskolen og Trongårdsskolen.
Økonomi og personalemæssige konsekvenser
Økonomiske konsekvenser, 1.000 kr.

Aktivitetsområde

2020

2021

2022

2023

Besparelse - løn

Skoler og Klubber

-1800

-1800

-1800

-1800

I alt
-1800
-1800
-1800
Beløbene er i 2020-niveau (budgetreduktion angives negativt og budgetforøgelse angives positivt)

-1800

Besparelse - øvrig drift
Investeringsomkostninger
Indtægter

Forslaget forudsættes at kunne implementeres første gang i efteråret 2020 og altså have fuld
effekt i 2019. I beregningen indgår en uges fuld normering.
Det er i beregningen forudsat, at forældrebetalingen ikke reduceres tilsvarende – i modsat fald
ville besparelsen blive reduceret med 38 pct. svarende til forældrebetalingsandel inkl. udgifter
til friplads og søskenderabat. Forslaget medfører, at antallet af pædagogstillinger reduceres
med 4,5 fuldtidsstillinger.
Konsekvenser for serviceniveauet
SFO-tilbuddet vil ikke være åbent på de fleste skoler i efterårsferien. Børn med behov for SFOtilbud i efterårsferien vil derfor skulle transporteres af forældre til ét af de to åbne SFO’er.
Da forældrebetalingen ikke reduceres, kan det også opleves som en fordyrelse af tilbuddet for
disse forældre.
Tidligere politisk behandling af forslag
Ja, i 2018
Sammenhæng med øvrige forslag
Hvis forslag om ændret normering i SFO vil reducere effekten med ca. 0,1 mio. kr.
Øvrige bemærkninger:
Forslaget kan også gennemføres i vinterferien i uge 7 med samme besparelse, svarende til en
uges normering.
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Effektiviseringer og budgetreduktioner Budget 2020-2023
Reducering af ramme til skolebiblioteker - Læringshus
BUU
CUP
Kirsten Balle
Type af forslag
Budgetreduktion
Beskrivelse
På det centrale biblioteksbudget er afsat en ramme til skolebibliotekerne, hvoraf ca. 0,2 mio.
kr. anvendes til fælles aktiviteter mv. på tværs af skolerne f.eks. skolekoncerter, skolen i
biografen, abonnementer på digitale ordbøger mv. Aktiviteterne kan udgå, eller skolerne kan
henvises til selv at finansiere udgifter, såfremt aktiviteterne ønskes bibeholdt.
Økonomi og personalemæssige konsekvenser
Økonomiske konsekvenser, 1.000 kr.

Aktivitetsområde

2020

2021

2022

2023

-80

-200

-200

-200

-80

-200

-200

-200

0,0

0,0

0,0

0,0

Besparelse - løn
Besparelse - øvrig drift

Skoler og Klubber

Indtægter
I alt
Personalemæssige konsekvenser årsværk:

Beløbene er i 2020-niveau (budgetreduktion angives negativt og budgetforøgelse angives positivt)

Af hensyn til skolernes planlægning af de enkelte skoleår prioriteres midlerne efter skoleår, og
skoleåret 2019/20 er prioriteret.
Konsekvenser for serviceniveauet
En reducering af rammen vil have konsekvenser for serviceniveauet, idet aktiviteterne ikke vil
kunne forventes at fortsætte i samme omfang som hidtil.
Implementering
Forslaget kan først implementeres fuldt ud fra 2020.
Tidligere politisk behandling af forslag
Nej
Sammenhæng med øvrige forslag
Nej
Øvrige bemærkninger:
Nej
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Effektiviseringer og budgetreduktioner Budget 2020-2023
Opsigelse af aftale vedrørende Rådvad Naturskole
Kirsten Balle
BUU
CUP
Type af forslag
Budgetreduktion.
Beskrivelse
Rådvad Naturskole er etableret i 2008 i et samarbejde mellem SNS Hovedstaden, SNS
Øresund, Gentofte Kommune, Gladsaxe Kommune, Rudersdal Kommune og Lyngby Taarbæk
Kommune. Naturskolens formål er at supplere folkeskolernes undervisning i naturforståelse
med henblik på forståelsen af samspillet i naturen og mellem natur og samfund.
Kommunen betaler hvert år et driftstilskud på ca. 0,8 mio. kr., som afholdes over
skoleområdets centrale budget. Driftstilskuddet dækker udover udgifter til drift af bygningen,
administration mv. også udgifter ifm. primært ture/læringsforløb for skoleklasser (materialer,
lønninger mv.). I 2018 benyttede kommunen Naturskolen 137 gange til læringsforløb på
forskellige klassetrin
Økonomi og personalemæssige konsekvenser
Økonomiske konsekvenser, 1.000 kr.

Aktivitetsområde

2020

2021

2022

2023

-800

-800

-800

0

-800

-800

-800

0,0

0,0

0,0

0,0

Besparelse - løn
Besparelse - øvrig drift

Skoler og klubber

Indtægter
I alt
Personalemæssige konsekvenser årsværk:

Beløbene er i 2020-niveau (budgetreduktion angives negativt og budgetforøgelse angives positivt)

Konsekvenser for serviceniveauet
En opsigelse af driftsaftalen må forventes at have konsekvenser for serviceniveauet, da
skolerne ikke vil have mulighed for at benytte faciliteterne og de uddannede naturvejlederes
viden i forbindelse med undervisning af eleverne i naturfagene.
Implementering
Forslaget kan implementeres fra 2021, da det af aftalen fremgår, at denne skal opsiges med et
års varsel.
Tidligere politisk behandling af forslag
Nej
Sammenhæng med øvrige forslag
Nej
Øvrige bemærkninger:
Nej
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Effektiviseringer og budgetreduktioner Budget 2020-2023
Reducering af rammebevilling til talehørekonsulenter
BUU
CUP
Kirsten Balle
Type af forslag
Budgetreduktion.
Beskrivelse
På det centrale skoleområde er afsat en rammebevilling på ca. 0,16 mio. kr. til talehørekonsulenterne. Bevillingen anvendes primært til udgifter ifm. møde- og kursusaktiviteter,
kontorhold og materialer.
Økonomi og personalemæssige konsekvenser
Økonomiske konsekvenser, 1.000 kr.

Aktivitetsområde

2020

2021

2022

2023

-80

-80

-80

80

-80

-80

-80

80

0,0

0,0

0,0

Besparelse - løn
Besparelse - øvrig drift

Skoler og klubber

Indtægter
I alt
Personalemæssige konsekvenser årsværk:

Beløbene er i 2020-niveau (budgetreduktion angives negativt og budgetforøgelse angives positivt)

En reducering af rammebevillingen med 0,08 mio. kr. må forventes primært at reducere
talehørekonsulenternes kompetenceudvikling, da udgifter til kontorhold, møder, materialer mv.
allerede holdes på et minimum.
Konsekvenser for serviceniveauet
En reducering af rammebevillingen må forventes at have konsekvenser for serviceniveauet,
idet det ikke vil være muligt at opretholde det nuværende faglige niveau blandt kommunens
talehørekonsulenter.
Implementering
Forslaget kan implementeres fuldt ud fra 2020.
Tidligere politisk behandling af forslag
Nej
Sammenhæng med øvrige forslag
Nej
Øvrige bemærkninger:
Nej
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Effektiviseringer og budgetreduktioner Budget 2020-2023
Nedlæggelse af udviklingspulje - Klubber
BUU
CUP
Kirsten Balle
Type af forslag
Budgetreduktion.
Beskrivelse
På det centrale klubområde er en udviklingspulje på ca. 0,23 mio. kr., som primært anvendes
til efter- og videreuddannelse af klubbernes medarbejdere eller til at understøtte særlige
indsatser på klubområdet.
Økonomi og personalemæssige konsekvenser
Økonomiske konsekvenser, 1.000 kr.

Aktivitetsområde

2020

2021

2022

2023

-230

-230

-230

-230

-230

-230

-230

-230

0,0

0,0

0,0

Besparelse - løn
Besparelse - øvrig drift

Skoler og klubber

Indtægter
I alt
Personalemæssige konsekvenser årsværk:

Beløbene er i 2020-niveau (budgetreduktion angives negativt og budgetforøgelse angives positivt)

Konsekvenser for serviceniveauet
En nedlæggelse af puljen må forventes at have konsekvenser for serviceniveauet, idet det ikke
vil være muligt at opretholde det nuværende faglige niveau blandt klubbernes medarbejderne.
Implementering
Forslaget kan implementeres fuldt ud fra 2020.
Tidligere politisk behandling af forslag
Nej
Sammenhæng med øvrige forslag
Nej
Øvrige bemærkninger:
Nej
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Effektiviseringer og budgetreduktioner Budget 2020-2023
Nedlæggelse af pulje til afholdelse af Mini-OL - Klubber
BUU
CUP
Kirsten Balle
Type af forslag
Budgetreduktion.
Beskrivelse
I forbindelse med budget 2018 blev det besluttet, at der årligt skal afsættes 0,1 mio. kr. til
afvikling af Mini-OL i klubberne. Mini-OL er en fælles aktivitet på tværs af klubberne – den
finder sted i uge 36 og alle 4.-6. klasser inviteres til at deltage.
Økonomi og personalemæssige konsekvenser
Økonomiske konsekvenser, 1.000 kr.

Aktivitetsområde

2020

2021

2022

2023

-100

-100

-100

-100

-100

-100

-100

-100

0,0

0,0

0,0

0,0

Besparelse - løn
Besparelse - øvrig drift

Skoler og klubber

Indtægter
I alt
Personalemæssige konsekvenser årsværk:

Beløbene er i 2020-niveau (budgetreduktion angives negativt og budgetforøgelse angives positivt)

Konsekvenser for serviceniveauet
En nedlæggelse af puljen må forventes at have konsekvenser for serviceniveauet, idet
klubberne ikke vil have mulighed for at finansiere en lignende aktivitet inden for egne
budgetter.
Implementering
Forslaget kan på grund af allerede planlagte og prioriterede kurser og uddannelser først
implementeres fuldt ud fra 2020.
Tidligere politisk behandling af forslag
Nej
Sammenhæng med øvrige forslag
Nej
Øvrige bemærkninger:
Nej
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Effektiviseringer og budgetreduktioner Budget 2020-2023
Nedlæggelse af pulje til værestedet Vandværket - Klubber
BUU
CUP
Kirsten Balle
Type af forslag
Budgetreduktion.
Beskrivelse
Der er på det centrale klubområde afsat en pulje på 0,33 mio. kr. til aktiviteter og daglig drift
af værestedet Vandværket. Vandværket er et ungestyret projektværksted og værested, som
åbnede i 2012 i forlængelse af Ungerådets oprettelse.
Kendetegnende for projekterne i Vandværket er, at de enten benyttes af unge, som ikke trives
i det generelle ungdomsmiljø (frivillige mentorer/ungenetværket og Modstrøm) eller af unge
med projektideer, der bevæger sig på tværs af kommunen.
Økonomi og personalemæssige konsekvenser
Økonomiske konsekvenser, 1.000 kr.

Aktivitetsområde

2020

2021

2022

2023

-330

-330

-330

-330

-330

-330

-330

-330

0,0

0,0

0,0

0,0

Besparelse - løn
Besparelse - øvrig drift
Indtægter
I alt
Personalemæssige konsekvenser årsværk:

Beløbene er i 2020-niveau (budgetreduktion angives negativt og budgetforøgelse angives positivt)

Der er ud over puljen på klubområdet også afsat midler til drift af bygningen (udgifter til
varme, el mv.) i Center for Arealer og Ejendomme.
Konsekvenser for serviceniveauet
En nedlæggelse af puljen vil have konsekvenser for serviceniveauet, idet initiativerne ikke vil
kunne fortsætte.
Implementering
Forslaget kan implementeres fuldt ud fra 2020.
Tidligere politisk behandling af forslag
Nej
Sammenhæng med øvrige forslag
Nej
Øvrige bemærkninger:
Nej
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Effektiviseringer og budgetreduktioner Budget 2020-2023
Øget forældrebetaling i Fritidsklubber
BUU
CUP
Kirsten Balle
Type af forslag
Budgetreduktion.
Forslået på Børne- og Ungdomsudvalgsmøde i marts 2019.
Beskrivelse
I forbindelse med budget 2018 blev forældrebetalingen til fritidsklubber reduceret fra ca. 1000
kr. til 800 kr. pr. måned. Med dette forslag øges forældrebetalingen til fritidsklubber med 200
kr. pr. måned svarende til en merindtægt på ca. 0,8 mio. kr. – inkl. øgede udgifter til
søskenderabat og fripladser.
Økonomi og personalemæssige konsekvenser
Økonomiske konsekvenser, 1.000 kr.

Aktivitetsområde

2020

2021

2022

2023

-800

-800

-800

-800

-800

-800

-800

-800

0,0

0,0

0,0

0,0

Besparelse - løn
Besparelse - øvrig drift
Indtægter

Skoler og klubber

I alt
Personalemæssige konsekvenser årsværk:

Beløbene er i 2020-niveau (budgetreduktion angives negativt og budgetforøgelse angives positivt)

Konsekvenser for serviceniveauet
Det vil blive dyrere for forældrene, at have børn der benytter fritidsklubtilbuddet.
Implementering
Forslaget kan implementeres fuldt ud fra 2020.
Tidligere politisk behandling af forslag
Nej
Sammenhæng med øvrige forslag
Nej
Øvrige bemærkninger:
Nej
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Effektiviseringer og budgetreduktioner Budget 2020-2023
Nedlæggelse af pulje til teatre - Skoler
BUU
CUP
Kirsten Balle
Type af forslag
Budgetreduktion.
Beskrivelse
På det samlede skoleområde er en pulje på i alt ca. 0,1 mio. kr. til ”tilskudsberettigede
teaterforestillinger”. Kommuner kan få refunderet 50 % af udgifterne ved køb af professionelle
forestillinger af børneteater og opsøgende teater, der er godkendt til refusion, fra staten
(Slots- og Kulturstyrelsen, bekendtgørelse nr. 1133 af 9. oktober 2014). Skolerne har de
seneste år ikke benyttet puljen i særlig høj grad.
Økonomi og personalemæssige konsekvenser
Økonomiske konsekvenser, 1.000 kr.

Aktivitetsområde

2020

2021

2022

2023

Besparelse - løn
Besparelse - øvrig drift

Skoler og klubber

-293

-293

-293

-293

Indtægter

Skoler og klubber

186

186

186

186

-107

-107

-107

-107

0,0

0,0

0,0

0,0

I alt
Personalemæssige konsekvenser årsværk:

Beløbene er i 2020-niveau (budgetreduktion angives negativt og budgetforøgelse angives positivt)

Konsekvenser for serviceniveauet
En reducering af rammen vil kun i mindre omfang have konsekvenser for serviceniveauet, idet
midlerne de seneste år ikke er blevet anvendt i særlig stor grad.
Implementering
Forslaget kan implementeres fuldt ud fra 2020.
Tidligere politisk behandling af forslag
Nej
Sammenhæng med øvrige forslag
Nej
Øvrige bemærkninger:
Nej
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Effektiviseringer og budgetreduktioner Budget 2020-2023
Klub Fællespasning 42
BUU
CUP
Kirsten Balle
Type af beredskabsforslag
Budgetreduktion
Beskrivelse
På samme måde som i SFO arrangeres der fællespasning i klubberne i uge 42, hvor de fleste
forældre holder efterårsferie. Der forudsættes ingen reduktion i forældrebetalingen – hvis en
sådan reduktion sker, vil besparelseseffekten reduceres ca. 43 %.
Økonomi og personalemæssige konsekvenser
Økonomiske konsekvenser, 1.000 kr.

Aktivitetsområde

Besparelse - løn

Skoler og klubber

2020

2021

2022

2023

-250

-250

-250

-250

-250

-250

-250

-250

-0,6

-0,6

-0,6

-0,6

Besparelse - øvrig drift
Indtægter
I alt
Personalemæssige konsekvenser årsværk:

Beløbene er i 2020-niveau (budgetreduktion angives negativt og budgetforøgelse angives positivt)

I beregningen indgår en uges fuld normering.
Konsekvenser for serviceniveauet
Ændringen vil forældrene blive opfattet som serviceforringelse.
Tidligere politisk behandling af forslag
Nej
Sammenhæng med øvrige forslag
Nej
Øvrige bemærkninger:
Forslaget kan også gennemføres i vinterferien i uge 7 med samme besparelse, svarende til en
uges normering.
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Effektiviseringer og budgetreduktioner Budget 2020-2023
Reducering af Ungdomsskolens tilbud
BUU
CUP
Kirsten Balle
Type af forslag
Budgetreduktion.
Beskrivelse
Det foreslås at reducere Ungdomsskolens budget med 10 %. Da Ungdomsskolen de seneste år
har været i en positiv udvikling med et stigende antal deltagere på de udbudte hold og
aktiviteter, vil besparelsen kun kunne effektueres ved at reducere i udbuddet af kurser og
aktiviteter.
Økonomi og personalemæssige konsekvenser
Økonomiske konsekvenser, 1.000 kr.

Aktivitetsområde

Besparelse - løn

Skoler og klubber

2020

2021

2022

2023

-167

-400

-400

-400

-167

-400

-400

-400

Besparelse - øvrig drift
Indtægter
I alt

Beløbene er i 2020-niveau (budgetreduktion angives negativt og budgetforøgelse angives positivt)

Konsekvenser for serviceniveauet
Forslaget vil alt andet lige have konsekvenser for serviceniveauet, idet det nuværende
Ungdomsklubtilbud reduceres.
Implementering
Forslaget kan implementeres fra 2020 med fuld effekt fra 2021.
Tidligere politisk behandling af forslag
Nej
Sammenhæng med øvrige forslag
Nej
Øvrige bemærkninger:
Nej
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Effektiviseringer og budgetreduktioner Budget 2020-2023
Teatre - Dagtilbud
BUU
CUP
Kirsten Balle
Type af forslag
Budgetreduktion
Beskrivelse
Den særlige teaterpulje anvendes af daginstitutionerne til at komme i teateret. Billetterne
købes til forestillinger der enten er godkendt i henhold til refusionsordningen for børneteater
og opsøgende teater eller formidlingsordningen (billetkøbsordningen).
Hvis teaterordningen fjernes, skal daginstitutionerne selv finansiere eventuelle
teaterforestillinger inden for deres eksisterende budgetramme.
Økonomi og personalemæssige konsekvenser
Økonomiske konsekvenser, 1.000 kr.

Aktivitetsområde

2020

2021

2022

2023

-90

-90

-90

-90

-90

-90

-90

-90

0,0

0,0

0,0

0,0

Besparelse - løn
Besparelse - øvrig drift

Dagtilbud

Indtægter
I alt
Personalemæssige konsekvenser årsværk:

Beløbene er i 2020-niveau (budgetreduktion angives negativt og budgetforøgelse angives positivt)

Konsekvenser for serviceniveauet
De dagtilbud der gør brug af teaterrefusionsordningen vil opleve det som en serviceforringelse.
Implementering
Fuld effekt i 2020.
Tidligere politisk behandling af forslag
Nej.
Sammenhæng med øvrige forslag
Nej
Øvrige bemærkninger:
Nej
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Effektiviseringer og budgetreduktioner Budget 2020-2023
Pladsprognoser
BUU
CUP
Kirsten Balle
Type af forslag
Budgetreduktion
Beskrivelse
Der foretages hvert år en kapacitetstilpasning på dagtilbudsområdet udregnet på baggrund af
Lyngby-Taarbæk Kommunes befolkningsprognose og det faktiske antal børn i daginstitutioner
året før (dagpleje, vuggestue, børnehave og integrerede institutioner).
For at kvalitetssikre prognoserne på distriktsniveau anvendes et eksternt firma til at analysere
udviklingen i kommunens distrikter. Hvis pladsprognosebudgettet fjernes, er det ikke længere
muligt at indkøbe datamateriale (til kvalitetssikring) fra et eksternt firma.
Økonomi og personalemæssige konsekvenser
Økonomiske konsekvenser, 1.000 kr.

Aktivitetsområde

2020

2021

2022

2023

-70

-70

-70

-70

-70

-70

-70

-70

0,0

0,0

0,0

Besparelse - løn
Besparelse - øvrig drift

Dagtilbud

Investeringspulje
Indtægter
I alt
Personalemæssige konsekvenser årsværk:

Beløbene er i 2020-niveau (budgetreduktion angives negativt og budgetforøgelse angives positivt)

Konsekvenser for serviceniveauet
Der er ikke en direkte effekt for serviceniveauet, men der påhviler en større opgave for
forvaltningen i forhold til at udarbejde datamateriale til kvalitetssikring af
kapacitetstilpasningsmodellen.
Implementering
Fuld effekt i 2020.
Tidligere politisk behandling af forslag
Nej.
Sammenhæng med øvrige forslag
Nej
Øvrige bemærkninger:
Nej
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Effektiviseringer og budgetreduktioner Budget 2020-2023
Pulje til ansættelse af naturpædagoger
BUU
CUP
Kirsten Balle
Type af forslag
Budgetreduktion
Beskrivelse
Der blev i budget 2014 og budget 2018 afsat to årsværk til stillinger som naturpædagog.
Hensigten er at understøtte læring om natur og naturfænomener hos børn i dagtilbud og
indgår i Naturfagsstrategien: ”I dagtilbuddet er der særlig fokus på at stimulere og understøtte
børnenes naturlige og umiddelbare nysgerrighed for naturen og naturvidenskaben blandt andet
gennem en kropslig og sanselig forståelse af omverdenen.”
Naturpædagogerne er ansat i regi af Naturskolen.
Økonomi og personalemæssige konsekvenser
Økonomiske konsekvenser, 1.000 kr.

Aktivitetsområde

Besparelse - løn

Dagtilbud

Besparelse - øvrig drift

2020

2021

2022

2023

-450

-900

-900

-900

-85

-170

-170

-170

Indtægter
I alt
Personalemæssige konsekvenser årsværk:

-535 -1.070 -1.070 -1.070
1,0

2,0

2,0

2,0

Beløbene er i 2020-niveau (budgetreduktion angives negativt og budgetforøgelse angives positivt)

Konsekvenser for serviceniveauet
Implementering på dagtilbudsområdet af kommunens naturfagsstrategi må forventes at blive
justeret ved nedlæggelsen af naturpædagogernes indsats.
I forbindelse med en eventuel vedtagelse af dette forslag vil Lyngby-Taarbæk Kommunes
normering blive forværret (flere børn pr. voksen) i de officielle normeringsopgørelser fra
Danmarks Statistik.
Implementering
Fuld effekt i 2020.
Tidligere politisk behandling af forslag
Nej.
Sammenhæng med øvrige forslag
Nej
Øvrige bemærkninger:
Nej
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Effektiviseringer og budgetreduktioner Budget 2020-2023
Den centrale rengøringspulje
BUU
CUP
Kirsten Balle
Type af forslag
Effektivisering
Beskrivelse
I forbindelse med at Lyngby-Taarbæk Kommune i 2017 indgik aftale med et nyt
rengøringsselskab fik dagtilbudsområdet en besparelse på 410.000 kr.
Denne pulje blev reserveret og havde til formål at kompensere institutioner med
budgetunderskud på de respektive rengøringskonti.
Det skønnes, at de decentrale budgetter kan dække udgifterne til rengøringsselskab, måtterens og vinduespudsning og der er derfor ikke behov for den centrale rengøringspulje.
Økonomi og personalemæssige konsekvenser
Økonomiske konsekvenser, 1.000 kr.

Aktivitetsområde

2020

2021

2022

2023

-410

-410

-410

-410

-410

-410

-410

-410

0,0

0,0

0,0

0,0

Besparelse - løn
Besparelse - øvrig drift

Dagtilbud

Indtægter
I alt
Personalemæssige konsekvenser årsværk:

Beløbene er i 2020-niveau (budgetreduktion angives negativt og budgetforøgelse angives positivt)

Konsekvenser for serviceniveauet
Ingen effekter for serviceniveauet.
Implementering
Fuld effekt i 2019.
Tidligere politisk behandling af forslag
Nej.
Sammenhæng med øvrige forslag
Nej
Øvrige bemærkninger:
Nej
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Effektiviseringer og budgetreduktioner Budget 2020-2023
Kursus- og uddannelsespuljer på dagtilbudsområdet
BUU
CUP
Kirsten Balle
Type af forslag
Budgetreduktion
Beskrivelse
På dagtilbudsområdet er der 3 uddannelses- og kursuspuljer: Forskelligt dagtilbudsområdet,
dagtilbudsledernes videreuddannelse samt pulje til kvalitet efteruddannelse og læring.
De 3 puljer har et samlet budget på 2,0 mio. kr. og det skønnes at budgettet kan reduceres
med 500.000 kr.
Puljerne anvendes primært til kurser, uddannelse og møder, men puljerne dækker også
udgifter til IT-licenser og konsulentydelser eksempelvis i forbindelse med udviklingsprojekter
og trivselsmålinger.
Økonomi og personalemæssige konsekvenser
Økonomiske konsekvenser, 1.000 kr.

Aktivitetsområde

2020

2021

2022

2023

-500

-500

-500

-500

-500

-500

-500

-500

0,0

0,0

0,0

0,0

Besparelse - løn
Besparelse - øvrig drift

Dagtilbud

Indtægter
I alt
Personalemæssige konsekvenser årsværk:

Beløbene er i 2020-niveau (budgetreduktion angives negativt og budgetforøgelse angives positivt)

Konsekvenser for serviceniveauet
Serviceniveauet påvirkes ikke direkte målbart, men der vil være færre midler til kurser,
efteruddannelse og sparringsmøder.
Implementering
Fuld effekt i 2020.
Tidligere politisk behandling af forslag
Nej.
Sammenhæng med øvrige forslag
Nej
Øvrige bemærkninger:
Nej
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Effektiviseringer og budgetreduktioner Budget 2020-2023
Pulje til særligt bygningsvedligeholdelsesarbejde
BUU
CUP
Kirsten Balle
Type af forslag
Budgetreduktion
Beskrivelse
Center for Uddannelse og Pædagogik råder over en pulje til særlige
bygningsvedligeholdelsestiltag på dagtilbudsområdet. Puljen fordeles til dagtilbuddene på basis
af ansøgninger om bidrag til tilretninger af det pædagogiske miljø i dagtilbuddene. Endvidere
anvendes pengene til at finansiere hårde hvidevarer, når køkkener i dagtilbud renoveres. Med
dette forslag reduceres puljen med ca. 50%.
Økonomi og personalemæssige konsekvenser
Økonomiske konsekvenser, 1.000 kr.

Aktivitetsområde

2020

2021

2022

2023

-460

-460

-460

-460

-460

-460

-460

-460

0,0

0,0

0,0

0,0

Besparelse - løn
Besparelse - øvrig drift

Dagtilbud

Indtægter
I alt
Personalemæssige konsekvenser årsværk:

Beløbene er i 2020-niveau (budgetreduktion angives negativt og budgetforøgelse angives positivt)

Konsekvenser for serviceniveauet
Dagtilbuddene vil kun i meget begrænset omfang have mulighed for at søge puljen. Det vil
begrænse det enkelte dagtilbuds muligheder for selv at initiere forbedringer af det
pædagogiske miljø. Det kan generere flere ansøgninger om bygningstilpasninger til de centrale
anlægs- og vedligeholdelsesbudgetter administreret af CAE.
Implementering
Fuld effekt i 2020.
Tidligere politisk behandling af forslag
Nej.
Sammenhæng med øvrige forslag
Nej
Øvrige bemærkninger:
Nej
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Effektiviseringer og budgetreduktioner Budget 2020-2023
Skovhuset
BUU
CUP
Kirsten Balle
Type af forslag
Budgetreduktion
Beskrivelse
”Skovhuset” er en bygning beliggende på Taarbæk Strandvej i Gentofte Kommune, som
Lyngby-Taarbæk Kommune lejer af Skov- og Naturstyrelsen. Huset stilles vederlagsfrit til
rådighed for kommunes daginstitutioner, og en del institutioner gør brug af tilbuddet – dog
ikke i vintermånederne. Huset anvendes primært af institutionerne i forbindelse med diverse
naturaktiviteter, men har de senere år også været anvendt ved genhusning af institutioner,
der af den ene eller anden grund ikke har kunnet være i eget børnehus.
Det årlige budgetbeløb på ca. 50.000 kr. dækker hovedsagelig udgifter til rengøring,
renovation og rottebekæmpelse.
Hertil kommer udgifter til leje, el og vand, som afholdes af Center for Arealer og Ejendomme.
Økonomi og personalemæssige konsekvenser
Økonomiske konsekvenser, 1.000 kr.

Aktivitetsområde

2020

2021

2022

2023

-50

-50

-50

-50

-50

-50

-50

-50

0,0

0,0

0,0

0,0

Besparelse - løn
Besparelse - øvrig drift

Dagtilbud

Indtægter
I alt
Personalemæssige konsekvenser årsværk:

Beløbene er i 2020-niveau (budgetreduktion angives negativt og budgetforøgelse angives positivt)

Konsekvenser for serviceniveauet
De dagtilbud der gør brug af skovhuset vil opleve en serviceforringelse.
Implementering
Fuld effekt i 2020.
Tidligere politisk behandling af forslag
Nej.
Sammenhæng med øvrige forslag
Ja, forslaget ”Opsigelse af lejemål – Skovhuset” på økonomiudvalgets område ”Kommunale
ejendomme”.
Øvrige bemærkninger:
I forbindelse med at institutioner i fremtiden skal genhuses skal Center- for Uddannelse og
pædagogik finde alternative bygninger til genhusning.
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Effektiviseringer og budgetreduktioner Budget 2020-2023
Administrationstilskud til selvejende- og private institutioner
BUU
CUP
Kirsten Balle
Type af forslag
Effektivisering
Beskrivelse
Selvejende institutioner i Lyngby-Taarbæk Kommune får i dag 2,65 % af bruttodriftsudgifterne
i administrationsbidrag, hvilket er det højeste administrationstilskud i hovedstaden og langt
over det anbefalede niveau i dagtilbudsloven på 2,1%.
En ændring vil dog kræve, at de 9 selvejende institutioners driftsaftaler opsiges og
genforhandles.
Hvis forslaget gennemføres, vil de private institutioners administrationsbidrag ligeledes skulle
sænkes, da de private institutioners administrationsbidrag beregnes på baggrund af de
selvejende institutioner. I det estimerede provenu indgår både de selvejende og de private
institutioner. Forslaget kræver en ændring af driftsoverenskomsterne, der typisk skal varsles 9
måneder forinden ikrafttrædelse.
Administrationsbidraget til selvejende- og private institutioner udgør til sammenligning 1,8 % i
Rudersdal Kommune.
Økonomi og personalemæssige konsekvenser
Økonomiske konsekvenser, 1.000 kr.

Aktivitetsområde

2020

2021

2022

2023

-350

-350

-350

0

-350

-350

-350

0,0

0,0

0,0

0,0

Besparelse - løn
Besparelse - øvrig drift

Dagtilbud

Indtægter
I alt
Personalemæssige konsekvenser årsværk:

Beløbene er i 2020-niveau (budgetreduktion angives negativt og budgetforøgelse angives positivt)

Konsekvenser for serviceniveauet
Ingen konsekvenser for serviceniveauet.
Administrationshonoraret til de selvejende institutioners administrator (paraplyorganisationen)
reduceres så administrationsudgifterne ikke længere ligger på et niveau væsentligt over
kommunens administrationsudgifter til kommunale institutioner.
Implementering
De 9 selvejende institutioners driftsaftale skal opsiges og aftalerne skal genforhandles. En
sænkning af administrationsbidraget skal varsles inden ikrafttrædelse, og derfor kan forslaget
først implementeres i 2020 med effekt fra 2021.
Tidligere politisk behandling af forslag
Ja, en tidligere version af forslaget blev behandlet af Kommunalbestyrelsen i maj 2017, og
igen af Kommunalbestyrelsen i maj 2018. I den tidligere version af forslaget fremgik at en
nedsættelse af administrationsbidraget kunne foregå ved at anvende tilbagefaldsregelen, men
tilbagefaldsregelen kan ikke finde anvendelse i dette tilfælde og indgår ikke længere i
forslaget.
Tilbagefaldsregelen kan kun anvendes, hvis kommunen får en ansøgning om oprettelse af en
selvejende institution og kommunen ikke har andre selvejende institutioner i forvejen, og
dermed ikke noget sammenligningsgrundlag til beregning af administrationsbidraget.
Sammenhæng med øvrige forslag
Nej
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Effektiviseringer og budgetreduktioner Budget 2020-2023
Administrationstilskud til selvejende- og private institutioner
BUU
CUP
Kirsten Balle
Øvrige bemærkninger:
Nej
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Effektiviseringer og budgetreduktioner Budget 2020-2023
Sprogstimulering
BUU
CUP
Kirsten Balle
Type af forslag
Budgetreduktion
Beskrivelse
Den særlige sprogstimulering på 0-6 års området understøttes af to indsatser: de centralt
placerede sprogpædagoger og et særligt tilskud til dagtilbud med en høj andel af tosprogede
børn. Det foreslås, at den centrale indsats reduceres. Center for Uddannelse og Pædagogik vil
tilse, at de decentralt anvendte midler også rettes mod en opkvalificering af det pædagogiske
miljø og kompetencerne i dagtilbud med en høj tosprogsprocent.
På denne baggrund vurderes det, at der kan tilpasses i den sprogpædagogiske indsats med to
årsværk i 2020.
Økonomi og personalemæssige konsekvenser
Økonomiske konsekvenser, 1.000 kr.

Aktivitetsområde

Besparelse - løn

Dagtilbud

2020

2021

2022

2023

-900

-900

-900

-900

-900

-900

-900

-900

2,0

2,0

2,0

2,0

Besparelse - øvrig drift
Indtægter
I alt
Personalemæssige konsekvenser årsværk:

Beløbene er i 2020-niveau (budgetreduktion angives negativt og budgetforøgelse angives positivt)

Konsekvenser for serviceniveauet
Dagtilbuddene vil opleve, at de selv skal løfte en større del af sprogstimuleringsopgaven.
Der vil blive tilpasset i antallet af ansatte i overensstemmelse med budgettilpasningen.
I forbindelse med en eventuel vedtagelse af dette forslag vil Lyngby-Taarbæk Kommunes
normering blive forværret (flere børn pr. voksen) i de officielle normeringsopgørelser fra
Danmarks Statistik.
Implementering
Fuld effekt i 2020.
Tidligere politisk behandling af forslag
Nej.
Sammenhæng med øvrige forslag
Nej
Øvrige bemærkninger:
Nej
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Effektiviseringer og budgetreduktioner Budget 2020-2023
Omlægning og reduktion af specialpædagogkorpset
BUU
CUP
Kirsten Balle
Type af forslag
Effektivisering og budgetreduktion
Beskrivelse
Center for Uddannelse og Pædagogik er i færd med en omlægning og tilpasning af den
rådgivende og den specialiserede indsats på dagtilbudsområdet. Indsatsen ønskes i højere
grad rettet mod at opkvalificere det pædagogiske miljø i det almene dagtilbud, fremfor at flytte
barnet til eksempelvis ressourcegrupper. Denne målsætning flytter ressourcebehovet fra mere
specialiserede tilbud til specialpædagogkorpset. I 2019 ophører ressourcegruppen i Børnehuset
Åkanden således.
Samtidig tilpasses tilgangen og arbejdstilrettelæggelsen i specialpædagogkorpset. Fokus rettes
både med det enkelte barns behov og mod rådgivning af det almene personale omkring
barnet. Over tid opkvalificerer denne tilgang det almene personales kompetencer.
På denne baggrund vurderes det, at der kan tilpasses i specialpædagogkorpset med to
årsværk i 2020.
Økonomi og personalemæssige konsekvenser
Økonomiske konsekvenser, 1.000 kr.

Aktivitetsområde

Besparelse - løn

Dagtilbud

2020

2021

2022

2023

-900

-900

-900

-900

-900

-900

-900

-900

2,0

2,0

2,0

2,0

Besparelse - øvrig drift
Indtægter
I alt
Personalemæssige konsekvenser årsværk:

Beløbene er i 2020-niveau (budgetreduktion angives negativt og budgetforøgelse angives positivt)

Konsekvenser for serviceniveauet
Hensigten med udviklingsprocessen er at understøtte bedre kvalitet for børn i udsatte
positioner og skabe bedre muligheder for en mere fleksibel ressourceanvendelse.
Udviklingsprocessen har været i gang i over et års tid. Den er akkompagneret af en tilgang til
en tidligere og tættere dialog med forældrene om deres barns udfordringer og behov. Der
opleves en overvejende positiv modtagelse af tilgangen, hvor nogle forældre føler sig mere
inddraget og hørt og børnene kan blive i deres vante rammer med kendt personale.
Ressourcetilpasningen vil ske løbende og overvejende men ikke nødvendigvis eksklusivt ved
naturlig afgang.
I forbindelse med en eventuel vedtagelse af dette forslag vil Lyngby-Taarbæk Kommunes
normering blive forværret (flere børn pr. voksen) i de officielle normeringsopgørelser fra
Danmarks Statistik.
Implementering
Fuld effekt i 2020.
Tidligere politisk behandling af forslag
Nej.
Sammenhæng med øvrige forslag
Nej
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Effektiviseringer og budgetreduktioner Budget 2020-2023
Tilpasning af dagtilbudssektoren, m.v.
BUU
CUP
Kirsten Balle
Type af forslag
Effektivisering og Budgetreduktion
Beskrivelse
Forslaget omfatter strukturelle tilpasninger af dagtilbudsområdet med det formål at reducere
huslejeudgifter, øge den økonomiske og faglige bæredygtighed, og omlægge driftsformen for
to dagtilbud (fra selveje til privat drift)
Forslaget består af følgende delforslag:
1. Sammenlægning af 2x2 institutioner
a. en vuggestue og en børnehave til et nyt børnehus, samt
b. en vuggestue med et allerede eksisterende børnehus.
Begge forslag indebærer, at de eksisterende ejendomme fastholdes, men
organisationen tilpasses.
2. To dagtilbud overgår fra selvejestatus til privat drift.
3. En selvejende vuggestue og et børnehus sammenlægges opskrivningsmæssigt, og at
børnehusets separate vuggestueenhed nedlægges. Forslaget har nogle af de samme
fordele som de to ovenfor foreslåede sammenlægninger. Dog nedlægges et
vuggestueannex helt, hvilket understøtter kapacitetstilpasningen i området.
4. Lukning af et børnehus i Lyngby.
5. Lukning af et børnehus i Lundtofte.
Besparelsen kan realiseres, fordi der i forbindelse med det samlede forslag kan reduceres med
fire lederstillinger (2,0 mio. kr.), og derudover forventes at kunne spare 1,7 mio. kr. årligt i
huslejeudgifter i forbindelse med lukning af et børnehus og en matrikel i et andet børnehus.
Tidsperspektiv
 Det foreslås, at delforslag 1 og 2 iværksættes umiddelbart, dog kun med delvirkning for
2020 grundet varslingsregler, m.v.
 Det foreslås, at delforslag 3 og 4 implementeres gradvist fra 1. januar 2020 til 1. maj
2021 for at tilgodese mulighederne for at finde hensigtsmæssige løsninger for børn og
personale.
 Det foreslås, at delforslag 5 implementeres gradvist fra 1. januar 2021 til 1. maj 2022
for at tilgodese mulighederne for at finde hensigtsmæssige løsninger for børn og
personale.
Økonomi og personalemæssige konsekvenser
Økonomiske konsekvenser, 1.000 kr.

2020

2021

2022

2023

Besparelse - løn

Aktivitetsområde

-500

-1.667

-2.000

-2.000

Besparelse - øvrig drift

-150

-1.233

-1.700

-1.700

-650

-2900

-3700

-3700

-1,0

-3,3

-4,0

-4,0

Investeringspulje
Indtægter
I alt
Personalemæssige konsekvenser årsværk:

Beløbene er i 2020-niveau (budgetreduktion angives negativt og budgetforøgelse angives positivt)

Konsekvenser for serviceniveauet
Konsekvenser for børn og forældre, faglighed, økonomi og serviceniveau
Ad delforslag 1) Forslaget vil for forældre og børn betyde, at de eksisterende institutioner
fysisk set fastholdes, men at det samlede dagtilbud indskrivningsmæssigt fungerer som et
børnehus (integreret institution), samt at der etableres et tættere samarbejde om overgang
fra vuggestue til børnehave. Fagligt betyder det, at pædagogiske udviklingsprojekter og
specialviden i personalegruppen bliver lettere at forankre, vedligeholde og udvikle. Økonomisk
betyder det, at udgifter til ledelsestid reduceres og at dagtilbuddene bliver mindre sårbare
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Effektiviseringer og budgetreduktioner Budget 2020-2023
Tilpasning af dagtilbudssektoren, m.v.
BUU
CUP
Kirsten Balle
overfor udsving i børnetal, fravær og ferieafvikling, m.v. Det forventes, at forslaget vil blive vel
modtaget af brugergrupperne, mens personalet vil skulle omstille sig til nogle let tilpassede
arbejdsvilkår.
Ad delforslag 2) Forslaget vil betyde, at de to dagtilbud skal søge godkendelse som private
dagtilbud, hvilket det forventes, at de ikke vil have problemer med at opnå.
Ressourcetildelingen vil skulle tilpasses til tilskudsreglerne for privat drift. Der vil ikke længere
være kommunal pladsanvisning til de to dagtilbud. Overgang til privat drift vil betyde, at begge
dagtilbud vil få et mindre driftstilskud. Til gengæld vil de være frisat til at tilpasse deres drift til
vilkårene for private dagtilbud og de vil eksempelvis være frisat til at optage lån i deres
ejendomme til vedligehold, m.v.
Ad delforslag 3) Forslaget har nogle af de samme fordele som delforslag 1. Dog nedlægges et
vuggestueannex helt, hvilket understøtter kapacitetstilpasningen i området, men vil blive
mindre vel modtaget af forældre og personale i vuggestuegrupperne i annexet. Med den
nuværende meget lave indskrivning i de to berørte dagtilbud og med en implementeringsplan
fra 1. januar til 1. maj 2020 ventes det dog, at ganske få børn vil blive berørt.
Ad delforslag 4) Forslaget understøtter den nødvendige kapacitetstilpasning i området. Det
ventes ikke at blive vel modtaget af de berørte borgere og personale. Hvis der udarbejdes en
implementeringsplan, der strækker sig til 1. maj 2021, vil færre børn skulle tilbydes et andet
dagtilbud. Personalet vil skulle opsiges. Beskæftigelsessituationen er for det udlærte personale
aktuelt meget gunstig. Forslaget vil betyde, at en af kommunens dårligst vedligeholdte
dagtilbudsejendomme afvikles.
Ad delforslag 5) Forslaget understøtter den nødvendige kapacitetstilpasning i området. Det
ventes ikke at blive vel modtaget af de berørte borgere og personale. Hvis der udarbejdes en
implementeringsplan, der strækker sig til 1. maj 2021, vil færre børn skulle tilbydes et andet
dagtilbud. Personalet vil skulle opsiges. Beskæftigelsessituationen er for det udlærte personale
aktuelt meget gunstig. Forslaget vil understøtte en mere hensigtsmæssig fordeling af
tosprogede børn i kommunens dagtilbud.
Implementering
Forslag 1-3 vil have delvis effekt i 2020 og fuld effekt fra og med 2021.
Delforslag 4-5 vil have 2/3-del effekt i 2021 og fuld effekt fra og med 2022.
Tidligere politisk behandling af forslag
Nej.
Sammenhæng med øvrige forslag
Nej
Øvrige bemærkninger
Forslaget betyder at der samlet nedlægges 48 vuggestuepladser og 70 Børnehavepladser
svarende til 166 enheder eller 8,7 mio. kr. (1 vuggestueplads svarer til 2 enheder, mens 1
børnehaveplads svarer til 1 enhed). Pladsbudgettet reguleres hvert år i forbindelse med
kapacitetstilpasningen (udregnet på baggrund af Lyngby-Taarbæk Kommunes
befolkningsprognose) som vedtages i forbindelse med budgetaftalen.
Dette forslag understøtter kapacitetsudviklingen i Lyngby og Lundtofte, og derudover kan der
samlet set spares 3,7 mio.kr. i lederløn og huslejetilskud.
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Effektiviseringer og budgetreduktioner Budget 2020-2023
Fællespasning i dagtilbud 2 uger om året
BUU
CUP
Kirsten Balle
Type af forslag
Budgetreduktion
Beskrivelse
Der er mange børn i dagtilbuddene, der holder ferie i uge 29 og 30 i sommerferien og ligeledes
i efterårsferien og vinterferien (uge 42 og uge 7). Det foreslås derfor at indføre fællespasning 2
uger om året, der foregår ved at kun 6 institutioner holder åbent og resten lukket i disse 2
uger. Denne model har tidligere været anvendt i Lyngby-Taarbæk Kommune, og her foregik
fællespasningen i sommerferien.
Det vurderes, at der kan spares brutto 2,5 mio. kr., i forbindelse med
fællespasningsordningen. Når der tages højde for et afledt fald i forældrebetalingen, kan der
netto spares 1,9 mio. kr.
Økonomi og personalemæssige konsekvenser
Økonomiske konsekvenser, 1.000 kr.

Aktivitetsområde

2020

2021

2022

2023

Besparelse - løn
Besparelse - øvrig drift

Dagtilbud

-2.500

-2.500

-2.500

-2.500

Indtægter

Dagtilbud

600

600

600

600

I alt

-1.900 -1.900 -1.900 -1.900

Personalemæssige konsekvenser årsværk:
Beløbene er i 2020-niveau (budgetreduktion angives negativt og budgetforøgelse angives positivt)

Konsekvenser for serviceniveauet
Konsekvensen ved forslaget er at børnene i to uger årligt skal i nye miljøer, men der vil dog
være kendte pædagoger fra deres egen institution der indgår i personalegruppen i
fællespasningsinstitution. Forslaget stiller krav til de institutioner, der skal tage imod børnene,
at de skaber nogle attraktive rammer de to uger, hvor der er fællespasning.
I forbindelse med en eventuel vedtagelse af dette forslag vil Lyngby-Taarbæk Kommunes
normering blive forværret (flere børn pr. voksen) i de officielle normeringsopgørelser fra
Danmarks Statistik.
Implementering
Forslaget kan implementeres fuldt ud fra 2020.
Tidligere politisk behandling af forslag
Nej
Sammenhæng med øvrige forslag
Vil forslaget have konsekvenser ift. andre forslag:
Nej
Øvrige bemærkninger:
Nej
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Effektiviseringer og budgetreduktioner Budget 2020-2023
Kapacitetstilpasning dagplejen
BUU
CUP
Kirsten Balle
Type af forslag
Effektivisering
Forslået på Børne- og Ungdomsudvalgsmøde i marts 2019.
Beskrivelse
Kommunalbestyrelsen skal den 2. maj 2019 tage stilling til reduktion af 24 pladser i dagplejen.
En reduktion af 24 pladser betyder en budgetreduktion på 2,9 mio. kr.
Økonomi og personalemæssige konsekvenser
Økonomiske konsekvenser, 1.000 kr.

Aktivitetsområde

Besparelse - løn

Dagtilbud

2020

2021

2022

2023

-2.900

-2.900

-2.900

-2.900

-2900

-2900

-2900

-2900

Besparelse - øvrig drift
Indtægter
I alt
Personalemæssige konsekvenser årsværk:
Beløbene er i 2020-niveau (budgetreduktion angives negativt og budgetforøgelse angives positivt)

Konsekvenser for serviceniveauet
Forslaget er udelukkende en konsekvensrettelse af nednormeringen i dagplejen i tilfælde af at
pladsreduktionen bliver godkendt af kommunalbestyrelsen den 2. maj 2019.
Implementering
Fuld effekt i 2020.
Tidligere politisk behandling af forslag
Nej.
Sammenhæng med øvrige forslag
Nej
Øvrige bemærkninger:
Nej
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Effektiviseringer og budgetreduktioner Budget 2020-2023
Nedlæggelse af forældrekurser
BUU
CSI
Lone Nygaard Jensen
Type af forslag
Budgetreduktion
Beskrivelse
På Forbyggende foranstaltninger - Budgetaftalen 2017 bliver 0,5 mio. kr. brugt på tilbud om
forældrekurser. Forældrekurserne har en organisering og et indhold, som giver den brede
forældregruppen viden og redskaber til at håndtere nogle alment gældende udfordringer i
forældreskabet. Derudover rettes forældrekurserne mod forældre til børn i dagtilbudsalderen for
at understøtte forældrenes handlekompetencer på et tidligt tidspunkt i deres forældreskab. Med
dette forslag bortfalder indsatsen.
Andre forældrekurser retter sig mod sårbare forældre. Dette forslag til budgetreduktion
omhandler kun forældrekurserne for den brede forældregruppe og ikke den sårbare gruppe.
Økonomi og personalemæssige konsekvenser
Økonomiske konsekvenser, 1.000 kr.

Aktivitetsområde

Besparelse - løn

Udsatte børn

2019

2020

2021

2022

2023

0

-523

-523

-523

-523

0

-523

-523

-523

-523

Besparelse - øvrig drift
Investeringspulje
Indtægter
I alt

Beløbene er i 2020-niveau (budgetreduktion angives negativt og budgetforøgelse angives positivt)

Der er i forbindelse med budgetaftalen indlagt en reduktion af udgifterne til anbringelser. Dog
vurderer forvaltningen, at der ikke er en direkte sammenhæng mellem forældrekurser og
reduktion i anbringelsesudgifterne.
Konsekvenser for serviceniveauet
Midlerne er ikke udmøntet endnu, så der vil ikke opleves konsekvenser for borgerne.
Børne- og Ungdomsudvalget har 14. marts 2019 besluttet at igangsætte forældrekurser til
forældre i regi af dagtilbudsnetværk og det målrettes de problematikker, der er mest behov for
at adressere i det enkelte netværk.
Implementering
Forslaget kan implementeres i 2020.
Tidligere politisk behandling af forslag
Nej.
Sammenhæng med øvrige forslag
Nej
Øvrige bemærkninger:
Nej
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Effektiviseringer og budgetreduktioner Budget 2020-2023
Oprettelse af eget aflastningstilbud
BUU
CSI
Lone Nygaard Jensen
Type af forslag
Effektivisering
Beskrivelse
Med denne effektivisering oprettes et eget aflastningstilbud i kommunen; et såkaldt
”pusterum”.
Målgruppen for etablering af et eget aflastningstilbud vil være børn og unge, som i stedet for
aflastning på et traditionel aflastningstilbud efter §52, stk. 3, nr. 5 i Serviceloven, kan komme i
tilbuddet efter skole og eksempelvis få et måltid mad, lektiehjælp, socialt samvær mv., og i
nogle tilfælde aflastning. Der vil ikke være mulighed for overnatning. Det vil dog være
hensigtsmæssigt, hvis de fysiske forhold kunne anvendes til døgndækket foranstaltninger,
såfremt der efterfølgende viser sig at være behov for dette.
Åbningstiden vil være fra ca. kl. 13.00 til kl. 22.00 i hverdagene. Målgruppen kan være fysisk
handicappede eller børn og unge med psykosociale problemstillinger. De to målgrupper kan
godt være i samme hus, men skal have hver sit målrettede tilbud på forskellige ugedage.
Eksempelvis skal der oprettes særlige målrettede grupper til børn og unge med fysisk
handicap, børn og unge med angst, børn og unge med autismespektrumforstyrrelser og
grupper til ADHD’ere mv. De målrettede tilbud vil ligge på forskellige ugedage, så hele
tilbuddet kan benyttes af de forskellige grupper.
Det er en forudsætning, at rådgiverne visiterer til tilbuddet.
Det er Center for Social Indsats som alene indstiller og visiterer til tilbuddet, og der skal
forinden foretages en børnefaglig undersøgelse. Der vil være de samme visitationskriterier til
tilbuddet som for aflastningstilbud, så målgruppen ikke udvides.
Økonomi og personalemæssige konsekvenser
Økonomiske konsekvenser, 1.000 kr.

Aktivitetsområde

2019

2020

2021

2022

2023

Besparelse - løn

Udsatte børn

900

900

900

Besparelse - øvrig drift

Udsatte børn

-1.400

-1.400

-1.400

-500

-500

-500

Indtægter
I alt

0

0

Beløbene er i 2020-niveau (budgetreduktion angives negativt og budgetforøgelse angives positivt)

Forvaltningen vurderer at 10% af de nuværende udgifter til aflastning, på i alt ca. 14 mio. kr.,
kan dækkes af et ”pusterum”. Det vurderes at to erfarne socialpædagoger skal tilknyttes
Pusterummet i eftermiddags- og aftentimerne. Effektiviseringen forudsætter, at der kan findes
egnede lokaler i kommunens eksisterende bygningsmasse, og dette vurderes tidligst realistisk
fra 2021.
Konsekvenser for serviceniveauet
For de børn og unge der revisiteres til tilbuddet kan det opleves som en serviceforringelse, hvis
man ikke længere kan få døgnaflastning eller aflastning i hjemmet. Barnet eller den unge kan
også miste noget relationelt ved at skulle benytte dette tilbud, fremfor aflastning hos en
aflastningsfamilie, hvor der er mulighed for en tættere kontakt til barnet eller den unge.
Desuden vil tilbuddet kun vil være åbent om eftermiddagen og aftenen i første omgang.
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Effektiviseringer og budgetreduktioner Budget 2020-2023
Oprettelse af eget aflastningstilbud
BUU
CSI
Lone Nygaard Jensen

Implementering
Forslaget kan have fuld effekt i 2021.
Tidligere politisk behandling af forslag
Nej
Sammenhæng med øvrige forslag
Nej
Øvrige bemærkninger:
Nej

56BR_BUU_UDSATTE-BØRN_Oprettelse af eget aflastningstilbud

Effektiviseringer og budgetreduktioner Budget 2020-2023
Flytning af flygtningebørn i efterværn
BUU
CSI
Lone Nygaard Jensen
Type af forslag
Effektivisering
Beskrivelse
Kommunen modtager 100% refusion på uledsagede flygtningebørn indtil det fyldte 18. år.
Med denne effektivisering flyttes flygtningebørn som er i anbringelse i regi af
efterværnsparagraffen, efter deres fyldte 18. år til en midlertidig flygtningebolig med
socialpædagogisk støtte i det omfang det vurderes, at den unge er i stand til det. Dette tilbud
vil også være som efterværn. De unge vurderes på lige fod og efter de samme kriterier som
andre unge, der er anbragt.
Forvaltningen vurderer, at fem uledsagede flygtninge kan flyttes til midlertidige
flygtningeboliger, og at disse tilknyttes to støttekontaktpersoner, som også er
støttekontaktpersoner for de andre uledsagede flygtningebørn i de permanente
ungdomsboliger på Slotsvænget.
Effektiviseringen kan kun realiseres i det omfang, der er ledig kapacitet i de midlertidige
flygtningeboliger, og forvaltningen vurderer, at der tidligst er kapacitet fra år 2021. Beboerne
på Lykkens Gave skal fraflytte, men såfremt, der vil være ledig kapacitet hurtigere, også i de
andre flygtningeboliger, vil forslaget også kunne blive iværksat hurtigere.
Realiseringen af det økonomiske potentiale fordrer yderligere, at den bevilgede støtte ikke
overstiger de udgifter, der var til anbringelsen. Også at de unge har opholdstilladelse efter det
18 år, hvorfor opholdsgrundlaget skal afklares ved hver bevilling.
Økonomi og personalemæssige konsekvenser
Økonomiske konsekvenser, 1.000 kr.

Aktivitetsområde

2020

2021

2022

2023

-3.600

-3.600

-3.600

Besparelse - løn
Besparelse - øvrig drift

Udsatte børn

Investeringspulje
Indtægter
I alt

0 -3.600 -3.600 -3.600

Beløbene er i 2020-niveau (budgetreduktion angives negativt og budgetforøgelse angives positivt)

Det forudsættes at fem uledsagede flygtninge kan flyttes til midlertidige flygtningeboliger fra
Opholdssteder, hvor gennemsnitsprisen er 0,7 mio. kr.
Konsekvenser for serviceniveauet
Ingen.
Implementering
Forslaget kan have fuld effekt i 2021.
Tidligere politisk behandling af forslag
Nej
Sammenhæng med øvrige forslag
Nej
Øvrige bemærkninger:
Flytningen til midlertidige flygtningeboliger kan ankes af de berørte parter i Ankestyrelsen med
opsættende virkning, og der er en risiko for, at kommunen ikke vil få medhold i flytningen.
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Nedlæggelse af 2½ års besøg
BUU
CSI
Lone Nygaard Jensen
Type af forslag
Budgetreduktion
Beskrivelse
Formålet med 2½ års besøg fra Sundhedstjenesten er at tilbyde familier med 2½års børn et
hjemmebesøg for at opspore vanskeligheder i barnets udvikling tidligt og at forebygge, at
disse udvikler sig til mere omfattende problemer. Tilbuddet startede 1. april 2017. Med denne
budgetreduktion bortfalder tilbuddet.
Økonomi og personalemæssige konsekvenser
Økonomiske konsekvenser, 1.000 kr.
Besparelse - løn

Aktivitetsområde
Tandpleje og
Sundhedstjeneste

2020
-337

2021
-337

2022
-337

2023
-337

-337

-337

-337

-337

Besparelse - øvrig drift
Investeringspulje
Indtægter
I alt

Beløbene er i 2020-niveau (budgetreduktion angives negativt og budgetforøgelse angives positivt)

Der blev afsat 450.000 kr. i 2017-priser fra år 2017 og frem til denne nye indsats. Det viste
sig efterfølgende, at tiden til 2½-årsbesøget og de eventuelle afledte ekstra besøg og
samarbejdet med tværfaglige samarbejdspartnere var sat lidt for højt. På den baggrund blev
budgettet ved 2. anslået regnskab 2018 reduceret i 2019 med 136.900 kr. i 2019 priser.
Den resterende pulje udgør -337.000 kr. i 2020-priser.
Konsekvenser for serviceniveauet
Hvis 2½års besøget bortfalder, vil det gå ud over samarbejdet med dagtilbudsområdet,
talepædagoger og egen læge om de relativt få børn man finder, hvor det vurderes, at der er
vanskeligheder i barnets udvikling.
Herudover er der familier som bliver tidligere opsporet end ellers med denne indsats.
Bortfalder indsatsen, kan der således ikke sættes ind med forebyggende foranstaltninger, der
kan forhindre at barnets udfordringer kan udvikle sig til at kræve dyrere foranstaltninger
fremover.
Implementering
Forslaget kan implementeres i 2020.
Tidligere politisk behandling af forslag
Ja. Jf. ovenfor blev budgettet reduceret ved 2. anslået regnskab 2018.
Sammenhæng med øvrige forslag
Nej
Øvrige bemærkninger:
Nej
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Alkoholundervisning til 8. klasse elever
BUU
CSI
Lone Nygaard Jensen
Type af forslag
Budgetreduktion
Beskrivelse
Sundhedsplejerskerne i Lyngby-Taarbæk Kommune har de sidste 6 år haft en systematisk
indsats rettet mod elever i 8. klasse. Formålet er at give faktuel viden om alkohol til de unge
samt at fjerne såkaldte flertalsmisforståelser, altså hvor de unge tror, at andre unge drikker
mere alkohol end de reelt gør. Fjernelsen af flertalsmisforståelser kan være med til at udskyde
alkoholdebutalderen, så de unge ikke skruer op for deres alkoholforbrug for at opnå social
accept.
Af Lyngby-Taarbæk kommunes seneste Sundhedsstrategi for 2016-2019 fremgår det, at 7 %
af de 16-24 årige i kommunen er storforbrugere af alkohol. Andelen er faldet i de øvrige
kommuner i Region Hovedstaden fra 2010, men var uændret i Lyngby-Taarbæk Kommune.
Dermed overskrider de unge Sundhedsstyrelsens højrisikogrænse på hhv. 14 genstande for
kvinder og 21 genstande for mænd.
Med denne budgetreduktion bortfalder indsatsen.
Økonomi og personalemæssige konsekvenser
Økonomiske konsekvenser, 1.000 kr.
Besparelse - løn

Aktivitetsområde
Tandpleje og
Sundhedstjeneste

2020
-100

2021
-100

2022
-100

2023
-100

-100

-100

-100

-100

Besparelse - øvrig drift
Investeringspulje
Indtægter
I alt

Beløbene er i 2020-niveau (budgetreduktion angives negativt og budgetforøgelse angives positivt)

Konsekvenser for serviceniveauet
Bortfald af opgaven vil betyde, at undervisning og oplysning omkring alkohol fremover varetages
af skolerne og SSP. Opgaven vil således ikke indgå i den tværfaglige tidlige indsats om den
systematiske undervisning om alkohol.
Implementering
Forslaget kan implementeres i 2020.
Tidligere politisk behandling af forslag
Nej
Sammenhæng med øvrige forslag
Nej
Øvrige bemærkninger:
Nej
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Effektiviseringer og budgetreduktioner Budget 2020-2023
Nedlæggelse af undervisning i håndhygiejne til 1. klasseelever
BUU
CSI
Lone Nygaard Jensen
Type af forslag
Budgetreduktion
Beskrivelse
Sundhedsplejerskerne i Lyngby-Taarbæk Kommune har de sidste 6 år haft en
sundhedspædagogisk indsats rettet mod elever i 1. klasse. Indsatsen har omfattet viden om
hygiejne samt øvelser og leg, der opbygger elevernes handlekompetencer i forhold til
håndvaske og smitteveje. Med denne budgetreduktion bortfalder indsatsen.
Sundhedsplejerskerne har særlige kompetencer inden for sygdoms forebyggelse og smitteveje.
Derfor har indsatsen ligget naturlig i sundhedsplejeregi, som sundhedspædagogisk indsats der
kan være med til at nedsætte sygefravær hos skolebørn.
Økonomi og personalemæssige konsekvenser
Økonomiske konsekvenser, 1.000 kr.
Besparelse - løn

Aktivitetsområde
Tandpleje og
Sundhedstjeneste

2020
-60

2021
-60

2022
-60

2023
-60

-60

-60

-60

-60

Besparelse - øvrig drift
Investeringspulje
Indtægter
I alt

Beløbene er i 2020-niveau (budgetreduktion angives negativt og budgetforøgelse angives positivt)

Konsekvenser for serviceniveauet
Hvis undervisning i håndhygiejne til 1. klasseelever bortfalder vil det gå ud over forebyggelse
af smitte og fremme af sundhed og gode vaner fra skolestart. En strukturel viden om god
håndhygiejne kan reducere sygefraværet hos børn, personale og forældre.
Implementering
Forslaget kan implementeres i 2020.
Tidligere politisk behandling af forslag
Nej
Sammenhæng med øvrige forslag
Nej
Øvrige bemærkninger:
Nej
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Effektiviseringer og budgetreduktioner Budget 2020-2023
Nedlæggelse af vejledning til vådliggerbørn
BUU
CSI
Lone Nygaard Jensen
Type af forslag
Budgetreduktion
Beskrivelse
Sundhedsplejerskerne i Lyngby-Taarbæk Kommune har de sidste mange år haft en indsats rettet
mod vejledning til forældre med børn, der tisser i sengen om natten (Enuresis) efter barnets 7.
år.
Med denne budgetreduktion bortfalder indsatsen.
Økonomi og personalemæssige konsekvenser
Økonomiske konsekvenser, 1.000 kr.
Besparelse - løn

Aktivitetsområde
Tandpleje og
Sundhedstjeneste

2020
-40

2021
-40

2022
-40

2023
-40

-40

-40

-40

-40

Besparelse - øvrig drift
Investeringspulje
Indtægter
I alt

Beløbene er i 2020-niveau (budgetreduktion angives negativt og budgetforøgelse angives positivt)

Konsekvenser for serviceniveauet
En foreløbig evaluering af indsatsen har vist, at familier som har modtaget det særskilte tilbud,
har været meget tilfredse.
Bortfalder indsatsen, kan det have den konsekvens, at forældrene vil ansøge om
vådlæggertillæg, bleer og underlag i Børne- og Familieafdelingen.
Implementering
Forslaget kan implementeres i 2020.
Tidligere politisk behandling af forslag
Nej
Sammenhæng med øvrige forslag
Nej
Øvrige bemærkninger:
Nej
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Effektiviseringer og budgetreduktioner Budget 2020-2023
Nedlæggelse af skilsmissegrupper for børn
BUU
CSI
Lone Nygaard Jensen
Type af forslag
Budgetreduktion
Beskrivelse
Nedlæggelse af tilbud om skilsmissegrupper for børn.
Skilsmissegrupperne for børn har til formål er at give skilsmissebørn et fortroligt rum, hvor de
har mulighed for at dele deres tanker og oplevelser med andre børn i samme situation.
Grupperne skal herigennem ruste børnene til at håndtere dilemmaer i livet som
skilsmissebarn.
Målgruppen for tilbuddet er skilsmissebørn i alderen fra ca. 2. klasse og op.
Der afholdes gruppeforløb på 2-3 skoler hvert forår og hvert efterår. Der er plads til ca. 6 børn
i hver gruppe, og grupperne mødes 6-8 gange á to timer. Grupperne ledes af en
sundhedsplejerske og en lærer eller AKT-lærer fra skolen. Gruppeforløbene foregår på
Engelsborgskolen, Taarbæk skolen og Kongevejens skole. 2 sundhedsplejersker løser opgaven
for Sundhedstjenesten.
Forud for deltagelse i grupperne foretages der en professionel vurdering af, om det enkelte
barn vil kunne håndtere og profitere af gruppeforløbet. Det kan eksempelvis være barnets
lærer, der foretager denne vurdering i samarbejde med gruppelederne. Forældrene skal give
samtykke og orienteres om tavshedspligten.
Tilbuddet har været i gang siden midten af 2017, og der har været et godt samarbejde mellem
lærerne og sundhedsplejerskerne.
De børn der har fået kurset har været glade for det ud fra en mundtlig evaluering. Målet er på
sigt at kunne brede det ud til alle skoler og skilsmissebørn.
Økonomi og personalemæssige konsekvenser
Økonomiske konsekvenser, 1.000 kr.
Besparelse - løn

Aktivitetsområde
Tandpleje og
Sundhedstjeneste

2020
-54

2021
-54

2022
-54

2023
-54

-54

-54

-54

-54

Besparelse - øvrig drift
Investeringspulje
Indtægter
I alt

Beløbene er i 2020-niveau (budgetreduktion angives negativt og budgetforøgelse angives positivt)

Konsekvenser for serviceniveauet
Nedlægges tilbuddet, bliver det op til skolerne selv at undersøge, om det kan finansieres inden
for egne økonomiske rammer. Der vil derfor være en grad af vilkårlighed i de tilbud som gives
af Lyngby-Taarbæk Kommune til denne gruppe børn.
Virum og Kongevejens skole har dog et lignende tilbud i eget regi. Virum skole har omlagt
AKT-tid til skilsmissegrupper.
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Effektiviseringer og budgetreduktioner Budget 2020-2023
Nedlæggelse af skilsmissegrupper for børn
BUU
CSI
Lone Nygaard Jensen

Implementering
Forslaget kan have fuld effekt i 2020.
Tidligere politisk behandling af forslag
Nej
Sammenhæng med øvrige forslag
Nej
Øvrige bemærkninger:
Budgetrammen for Skilsmissegrupper blev givet i forbindelse med Budgetaftalen 2017 og er på
100.000 kr. fordelt med 50.000 kr. til Sundhedstjenesten under aktivitetsområde Tandpleje og
Sundhedstjeneste og med 50.000 kr. til skoleområdet under aktivitetsområde Skoler.
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Effektiviseringer og budgetreduktioner Budget 2020-2023
Fravalg af etablering af forebyggelsesenheder i Tandplejen
BUU
CSI
Lone Nygaard Jensen
Type af forslag
Effektivisering
Beskrivelse
Der etableres ikke de forebyggelsesenheder på kommunens skoler, der kunne give et lokalt
tilbud om tandbørsteundervisning, kontrol af tandbørstning samt fluorbehandlinger
I forbindelse med kommunalbestyrelsesbeslutning om sammenlægning 8 mindre tandklinikker
på kommunens skoler i en centralt placeret tandklinik, blev det besluttet at etablere
forebyggelsesenheder på kommunens skoler. En forebyggelsesenhed består af et spejl, en
vask og godt lys til undervisning i god mundhygiejne. Det er planen at specialuddannede
klinikassistenter skal bemande forebyggelsesenhederne efter behov. I forebyggelsesenhederne
kan der tilbydes undervisning i tandbørstning, brug af tandtråd, opfølgning på undervisning i
god mundhygiejne samt fluorbehandlinger.
Det er estimeret at der skal bruges kr. 500.000 kr. på etablering af forebyggelsesenheder på
kommunens skoler.
Økonomi og personalemæssige konsekvenser
Økonomiske konsekvenser, 1.000 kr.

Aktivitetsområde

2020

2021

2022

2023

0

0

0

Besparelse - løn
Besparelse - øvrig drift

Tandpleje og
Sundhedstjeneste

-500

Investeringspulje
Indtægter
I alt

-500

Beløbene er i 2020-niveau (budgetreduktion angives negativt og budgetforøgelse angives positivt)

Konsekvenser for serviceniveauet
Vælges det ikke at etablere forebyggelsesenhederne betyder det at tandbørsteundervisning,
kontrol af mundhygiejne samt fluorbehandlinger skal foretages på tandklinikken på Carlshøjvej
8, i stedet for i børn og unges nærmiljø. Det betyder endvidere at Tandplejen vil være en
mindre synlig del af børn og unges hverdag på kommunens skoler.
Implementering
Der er pt. kun etableret en forebyggelsesenhed på Hummeltofteskole. Hvis det besluttes ikke
at etablere forebyggelsesenheder, fortsætter tandbørsteundervisning, tandbørstekontrol og
fluorbehandlinger på Carlshøjvej 8.
Forslaget kan implementeres i 2019.
Tidligere politisk behandling af forslag
Nej
Sammenhæng med øvrige forslag
Nej
Øvrige bemærkninger:
Nej
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Effektiviseringer og budgetreduktioner Budget 2020-2023
Reduktion i Åben anonym Rådgivning
BUU
CSI CUP
Lone Nygaard Jensen
Type af forslag
Budgetreduktion.
Forslået på Børne- og Ungdomsudvalgsmøde i marts 2019.
Beskrivelse
Reduktion af Åben Anonym Rådgivning.
Kommunerne skal tilbyde Åben Anonym Rådgivning jf. serviceloven, men det er op til
kommunerne selv at beslutte omfanget. I forbindelse med budgetforhandlingerne til budget
2017 blev det besluttet, at der skulle etableres et åbent tilbud, hvor forældre og børn kunne
komme og få rådgivning og vejledning.
Tilbuddet blev sammensat med en sundhedsplejerske, en psykolog og en socialrådgiver og har
åbent på Biblioteket hver torsdag i 3 timer. Efterspørgslen har været så stor, at det har været
nødvendigt at etablere tidsbestilling til samtaler. I den gennemførte brugertilfredshedsundersøgelser er der overvejende stor tilfredshed med tilbuddet.
Økonomi og personalemæssige konsekvenser
Økonomiske konsekvenser, 1.000 kr.

Aktivitetsområde

2020

2021

2022

2023

Besparelse - løn

Udsatte børn

-99

-99

-99

-99

Besparelse - løn

Skoler og Klubber

-21

-21

-21

-21

Besparelse - løn

Tandpleje og
Sundhedstjeneste

-141

-141

-141

-141

-261

-261

-261

-261

0,0

0,0

0,0

0,0

Indtægter
I alt
Personalemæssige konsekvenser årsværk:

Beløbene er i 2020-niveau (budgetreduktion angives negativt og budgetforøgelse angives positivt)

Konsekvenser for serviceniveauet
Borgerne vil opleve, at det er en serviceforringelse, da efterspørgslen i forvejen er højere end
kapaciteten.
Implementering
Forslaget kan have fuld effekt i 2020.
Tidligere politisk behandling af forslag
Nej
Sammenhæng med øvrige forslag
Nej
Øvrige bemærkninger:
Nej
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Skolernes styrker og
udfordringer

Nationale mål for skolevæsenet:
Der er politisk høje ambitioner om, at dansk vækst i fremtiden skal baseres på viden, innovationsevne og iværksætteri. Udfordringen i forhold til
folkeskolen er generelt at finde svar på, hvordan vi fastholder den danske folkeskoles dannelsesidealer, kerneværdier og kvaliteter - samtidig med, at vi
bliver konkurrencedygtige på uddannelse, viden og innovation.
Folkeskolereformen for 2013 har følgende 3 mål:
1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan.
2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater.
3. Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for professionel viden og praksis
Skolernes styrker i LTK:
Der fælles skolevæsen bygger på et solidt fundament
• Skolevæsenets fundament i LTK bygger på en lang tradition med politisk enighed om retningen for kommunens skolevæsen.
• Vi står på den tidligere skoleudviklingsstrategi og herunder det centrale i begrebet om god anderledeshed. Det betyder at, skolerne signalerer, at det
er positivt at have viden, attraktivt at lære noget, og elever skal lære at blive i stand til at foretage bevidste og reflekterede valg.
• Der har været gennemført en systematisk skoleudvikling de seneste ti år med fælles temaer for kommunen, hvilket har skabt fælles retning og
videndeling, og et solidt fundament for den fremtidige udvikling.
• Eleverne præsterer rigtig godt, når man ser på afgangsprøvekarakterer og læseresultater – også når der korrigeres for sociale baggrundsvariable.
• Eleverne udviser høj social trivsel på de nationale trivselsmålinger
Ambitioner for skolerne i LTK:
Ambitionen for skolerne i Lyngby-Taarbæk Kommune er, at vi fastholder og udvikler det høje faglige niveau, elevernes kompetencer og deres sociale
trivsel.
• Vi vil blive endnu bedre til både at arbejde med elever i særlige læringsudfordringer samt at udvikle talenterne og de særligt dygtige elever.
• Vi vil arbejde for fortsat gode læseresultater, og et højt fagligt niveau også blandt tosprogede elever.
• Vi vil arbejde for, at alle elever kan gennemføre en ungdomsuddannelse.
• Vi vil holde fast i det, der fungerer og har været med til at skabe de gode resultater, samtidig med at skolerne klædes på til fremtidens udfordringer
og krav.
• Vi vil fortsat arbejde med at elevernes sociale trivsel
• Vi vil arbejde systematisk med det 21. århundredes kompetencer: Kollaboration, problemløsning og innovation, IT og læring, selv-evaluering,
videnskonstruktion, kompetent kommunikation.
• Vi vil arbejde videre med at understøtte en kultur, der er kendetegnet ved ensartethed i fælles metoder og pædagogiske tilgange.

Vision

Alle børn og unge i Lyngby-Taarbæk Kommune skal have mulighed for at lære, trives og udvikle sig. De skal vokse op og blive livsduelige og robuste
voksne, som kan indgå i fællesskaber og bidrage til vores fælles fremtid.
Skolerne i Lyngby-Taarbæk Kommune er ambitiøse i både undervisning og fritid, hvor læring er i fokus. Skolerne er kendetegnet ved befordrende og
meningsgivende fællesskaber. Det er skoler, der lægger vægt på faglig viden, fordybelse, dannelse og innovative kompetencer – som ruster eleverne til
fremtiden.

Fokusområde 1:
Faglig trivsel

Skolen skaber de mest optimale rammer for
elevernes faglige trivsel ved at inddrage den
nyeste viden om, hvordan elever lærer
bedst. Skolens aktiviteter appellerer til, at
eleverne bliver nysgerrige og fordyber sig,
samtidig med at de oplever at have
medbestemmelse. Eleverne kan sætte
deres viden i spil både i og uden for skolen.
Skolen arbejder med elevernes teknologiske
handleevne og understøtter elevernes
muligheder for at arbejde kreativt,
skabende og problemsløsende ift. digitale
teknologier.

Undertemaer til faglig
trivsel
- Undersøgelsesbaseret
undervisning
- Teknologiforståelse (digital
udvikling i undervisningen)
- Fokus på
læringsprogression
- Fokus på fordybelse
- Den åbne skole giver
eleverne mulighed for at
lære nyt i autentiske
læringsmiljøer

Samarbejdet omkring den åbne skole
udvider elevernes læremuligheder, fordi de
oplever nye spændende læringsrum og en
mere praksisnær og anvendelsesorienteret
undervisning.

Fokusområde 2:
Social og
personlig trivsel
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Vi ønsker at alle elever har en oplevelse af
mentalt og fysisk velvære i skolen. Eleverne
har mulighed for at få adgang til at virke i
skolens aktiviteter og har en oplevelse af at
være værdsat og respekteret af deres
jævnaldrende og de voksne i skole og
fritidsliv.

Undertemaer til social og
personlig trivsel
- Mulighed for at være
deltagende i ligeværdige
fællesskaber
- Udvikling af børn og unges
livsduelighed og robusthed

Effekt
- Elever der har lyst til at lære både i og
uden for skolen.
- Elever der fastholder deres nysgerrighed
efter at lære gennem hele skoleforløbet.
- Elever der oplever undervisning, der
knytter aktivt an til deres egne forståelser
og ideer.
- Elever der oplever lære- og
deltagelsesmuligheder i skolen uanset
fysisk, personligt eller socialt
udgangspunkt.
- Elever der behersker digitale
designprocesser og digitale teknologiers
sprog og principper med henblik på at
kunne analysere, designe, konstruere,
modificere og evaluere digitale artefakter
til erkendelse og løsning af komplekse
problemer.
- Elever der bliver motiveret af nye
læringsrum og dermed øger deres faglige
trivsel.
- Elever der møder nye autentiske
rollemodeller
- Elever der bliver introduceret til nye
muligheder i fritidslivet og får inspiration
til karrieremæssige fremtidsmuligheder.

Mål
- Det pædagogiske personale
arbejder med og har mulighed
for at udvikle deres viden og
didaktik ift.
undersøgelsesbaseret
undervisning.
- Med Vidensbysamarbejdet og
Åben skole får eleverne
omverdenskendskab og møder
autentiske rollemodeller.
- Skolen udvikler elevernes
faglige kompetencer inden for
digital teknologi, så de bliver i
stand til at forholde sig
kreativt, skabende og
problemløsende ift. digitale
teknologier og deres funktion.

Effekt
- Elever der føler sig som en del af et
fællesskab uanset fysisk, personligt eller
socialt udgangspunkt.
- Elever som føler sig værdsat og
respekteret af deres jævnaldrende og de
voksne i skole og fritidsliv
- Elever som indgår i tillidsfulde og trygge
relationer med andre børn, unge og
voksne
- Børn og unge som er robuste, har
gåpåmod og tillid til egne evner.

Mål
- Skolen arbejder med elevernes
trivsel ud fra en systemisk
forholdemåde
- Alle nye ansatte i skolerne
uddannes i systemisk
forholdemåde
- Skolerne har en systematisk
tilgang til, hvordan der
arbejdes med relationen til
eleverne, hvor relationen ses
som den mindste enhed.

- Er alle mål aktive?
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Fokusområde 3:
Dannelse

Skolen skaber fundamentet for børnene og de
unges handlekompetencer i forhold til
demokrati, medborgerskab og bæredygtighed.
Skolen bidrager også til, at eleverne udvikler
deres evne til at kunne begå sig socialt, etisk
og kritisk i den digitale verden og til at
reflektere over digitale muligheder og
udfordringer.

Fokusområde 4:
Forældresamarbejde

Skolen skaber rammerne for et stærkt og
befordrende forældresamarbejde, som alle
forældre skal have mulighed for at deltage i
og hvor det forventes at alle forældre bidrager
til et konstruktivt samarbejde og bakker op
om fællesskabet i klassen og på skolen.

- Se forældrene som ressource
- Skolen intensiverer samarbejdet, når de
oplever, at barnets læring, trivsel eller
udvikling er udfordret.

24-05-2019

Undertemaer til dannelse
- Demokratisk dannelse
- Digital dannelse
- Bæredygtig dannelse

Effekt
- Børn og unge, der tager
medansvar og har en bevidsthed
om at være en del af en større
sammenhæng og ser sig selv som
aktive medborgere både lokalt og
globalt.
- Børn og unge som har tilegnet
sig viden og handlekompetencer
til at gøre en forskel både lokalt
og globalt ift. en bæredygtig
verden.
- Børn og unge som kan begå sig
socialt, etisk og kritisk i den
digitale verden.

Mål
- Skolens medarbejdere bruger
sig selv som rollemodeller ift.
bæredygtig adfærd.
- Skolen er tydelig omkring
forventningen til, at eleverne
tager et medansvar ift.
demokrati, medborgerskab og
bæredygtighed.
- Skolen arbejder løbende med
elevernes digitale dannelse og
konsekvenserne en
uhensigtsmæssig digital
adfærd.

Undertemaer til
forældresamarbejde
- Forældrene er de væsentligste
samarbejdspartnere og
samarbejdet skal bygge på
dialog og gensidig respekt

Effekt
- Forældre der oplever at have reel
indflydelse på deres barns
skolegang.
- Forældre der oplever sig
systematisk inddraget ift. deres
børns læringsproces.
- Forældre der oplever klare
forventninger til hvilken opgave
de har i børnenes faglige
udvikling.

Mål
- Skolens medarbejdere
forholder sig nysgerrigt,
undersøgende og respektfuldt
ift. forældrenes intentioner og
perspektiv.
- Skolens medarbejdere møder
forældrene ligeværdigt.
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Tidsplan for revidering af Skoleudviklingsstrategien
Tid
6.-7. september,
2018

Forum
Skolelederseminar

Aktivitet
Skoleledelserne og CUP drøftede temaerne i
den nuværende skoleudviklingsstrategi og
udarbejdede forslag til revidering og
elementer, der kan supplere den nuværende
strategi

12. september
2018

Skolelederreference-gruppen
og CUP

Skolelederreferencegruppen drøftede mulige
fælles centrale temaer for strategien

20. september
2018

Skoleledermøde

CUP og referencegruppen samlede op i fht
arbejdet med strategien på
skoleledelsesseminaret

11. oktober 2018

BUU

BUU forelægges udkast til procesplan

10. december
2018

Skoledialog

Fællesmøde mellem BUU, faglige
organisationer og skolebestyrelser om
strategiens formål og indhold

Januar-marts
2019

MED, elevråd, faglige
organisationer m.v.

Proces på skolerne, hvor lokalt MED samt
elevråd mv. inddrages.

22. maj 2019

Skolerådet

Drøftelse af skitse til revideret strategi

6. juni 2019

BUU

Drøftelse af skitse til revideret strategi

September
2019

Strategi i høring

Strategien er i høring hos skolebestyrelser,
faglige organisationer, samt CenterMED

10. oktober
2019

BUU

Strategien godkendes

21. november
2019

KMB

Strategien godkendes
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om
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Opbyggende indsatser målrettet folkeskolen
Indsats

Målgruppe

Formål

Kompetenceudvikling
og koordinering

Skoler og klubbers
SSP-medarbejdere

Ny fælles viden og
ensartet indsats blandt
decentrale SSP
medarbejdere

Social pejling, sociale
overdrivelser og
flertalsmisforståelser

6. klasser og
årgangens forældre

Læring omkring sociale
mekanismer

Social Kapital med
fokus på digital
dannelse

Folkeskolen

Styrke børn og unges
færden på de sociale
medier

Status
Der er afholdt dialogmøder med
alle skoler. Skolernes SSPmedarbejdere indgår i
netværksmøder mhp videndeling
og opkvalificering – 9 i alt på
nuværende tidspunkt.
Samtlige folkeskoler har fået
dette tilbudt. Alle på nær to har
sagt JA TAK.
I skoleåret 2019-2020 er
skolerne forpligtet på at sige JA
TAK. Undervisningen er blevet
modtaget rigtig godt.
Løbende dialog, råd og
vejledning til de SSP-og AKTmedarbejdere samt skoleledelser.
SSP-konsulenterne er i dialog
med de medarbejdere på
skolerne, der underviser i
digital dannelse. Der arbejdes
indirekte på dette og udvikles på
initiativer til et fremadrettede
arbejde.

Indsats mod unges brug af alkohol og stoffer
Indsats
Alkohol: oplæg som
rammesætning for dialog
om aftaler mellem
forældre, aftaler mellem
børn og forældre,
udsættelse af alkoholdebut
m.m.
Stoffer: Oplæg med fokus
på hash.

Målgruppe

Formål

Elever i 7. eller 8. klasse
og deres forældre

Udskyde
alkoholdebut blandt
de unge, samt
styrke forældrene til
dialogen med de
unge.

Elever i 9. klasse

Forebygge de unges
brug af stoffer

Status
Alle skoler har haft besøg af
Act on it ALKOHOL
målrettet forældre og
elever. SSP-konsulenterne
faciliterede efterfølgende
oplæg og dialog med de
unge.
Alle skoler har haft besøg af
Act on it DRUGS målrettet
elever. SSP-konsulenterne
faciliterede efterfølgende
dialog med de unge.

Styrket samarbejde med ungdomsuddannelserne
.
Indsats

Målgruppe

Formål

Stoffer: Oplæg med fokus
på hash

Elever på
ungdomsuddannelserne

Forebygge de unges
brug af stoffer

Status
Act on it DRUGS har været
ude på
Ungdomsuddannelserne.
Side 1 af 4

SSP deltog mhp på
synlighed og dialog med de
unge.
Fremskudt
misbrugsrådgivning

Elever på
ungdomsuddannelserne

Headspace –
’Nogen at tale med’

LTKs sårbare unge

Rejseholdet: Relevante
nøglemedarbejdere fra går
I dialog omkring fx
ungdomsuddannelsernes
indsats og arbejde med
unge og hash.

Medarbejdere og ledelse
på
ungdomsuddannelserne

Relevant rådgivning til
enkeltindivider lokalt
for at forebygge
yderligere
brug/misbrug som kan
lede til skole dropouts.
At hjælpe sårbare unge
i LTK, der ikke er syge
nok til psykiatrien,
men
ej heller raske nok til
uddannelse/job
Understøtte
ungdomsuddannelsern
e i at håndtere unge
og stoffer, og
herigennem forebygge
frafald blandt de unge

Afprøves som pilotprojekt
på to ungdomsuddannelser
(Virum Gymnasium og
KNord) kalenderåret ud.
SSP-konsulenterne
understøtter dette tiltag og
samarbejder med Center for
Social Indsats
SSP-konsulenterne tager
kontakt til alle
ungdomsuddannelser i LTK,
og deltager i rejseholdet.

Den gule farve omkring rejseholdet betyder, at SSP kommer ud til de ungdomsuddannelser,
der efterspørger viden om stoffer. Tilbuddet til og efterspørgslen fra ungdomsuddannelserne
omkring besøg af rejseholdet skal muligvis revideres. Rejseholdet afventer pilotforsøget med
fremskudt misbrugsrådgivning på to ungdomsuddannelser. SSP forventer at fremskudt
misbrugsrådgivning, kan hjælpe med en tydeligere forventningsafstemning mellem SSP og
eksterne samarbejdspartnere.
SSP-indsats i boligområder
Indsats

Netværk i boligområder

Ad hoc: Der kan løbende
opstå behov for at SSP
indgår i netværk eller
faciliterer at interessenter
mødes

Målgruppe
Boligforeninger,
grundejerforeninger og
relevante interessenter fx
fritids- og
idrætsforeninger,
forretningsdrivende samt
unge

Formål

Status

At styrke samarbejde
imellem lokale
aktører, for at styrke
hensigtsmæssig
adfærd blandt unge

Der er et solidt og positivt
samarbejde med lokale
aktører omkring
Lundtofteparken. Med de
øvrige boligselskaber er
samarbejdet vanskeligt.

Relevante parter afhænger
af udfordringens karakter

Lokale
problemstillinger

Når dette efterspørges,
imødekommer SSP rollen
som facilitator.

Den gule farve afspejler, at for at SSP lykkes er de afhængige af indsatsen hos deres eksterne
samarbejdspartnere. Samarbejdet omkring boligområder er meget velfungerende omkring
Lundtofteparken. Lokalbetjenten i området har beskrevet samarbejdet som forbilledligt.
Samarbejdet med andre boligforeninger i kommunen fungerer knap så godt. Der er
samarbejde ved akut opstående sager – men det forebyggende proaktive samarbejde, virker
boligforeningerne ikke interesserede i.
Synlighed i gadebilledet.
Indsats

Målgruppe

Formål

Gadeteamet opsøger
unge i det offentlige
rum

Børn og unge op til det
25. år i det offentlige
rum

Fokus på det generelle, det
specifikke og det
individorienteret niveau.
At skabe trivsel og tryghed i og
omkring ungdomslivet.

Kompetenceudvikling
og
koordinering

Gadeteamsmedarbejder
e ansat på kommunens
skoler, SFOer og
klubber

Ny fælles viden og ensartet indsats
blandt gadeteamsmedarbejdere

Status
Gadeteamet arbejder på
det generelle og
tryghedsskabende
niveaus, hvor der unge
samles. Deres vagter
planlægges forud og kan
ved særlige
problemstillinger
justeres.
Møder afholdt 4 gange i
2018 mhp videndeling
og opkvalificering.
Derudover deltog
Gadeteamet i 2018 i
Gadeplanskonferencen.
Side 2 af 4

Ydermere planlægges en
temadag.

Målrettede indsatser
- Sidste skoledag
- Uddannelsesstart på
- Ungdoms
uddannelserne
(Puttefest i
Ulvedalene)

Sidste skoledag:
9. og 10.kl. samt deres
forældre
Uddannelsesstart
(Puttefest i
Ulvedalene):
Elever der starter på
ungdomsuddannelserne
samt deres forældre

En forebyggende og
tryghedsskabende indsats så elever,
forældre og
ungdomsuddannelserne får
hensigtsmæssige rammer for
afslutningen på folkeskolen og
opstart på
ungdomsuddannelserne.

Der foregår koordinering
mellem
Politi, Natteravne, SSP
kreds Nordsjælland,
Røde Kors, skovfogeden
samt folkeskolerne og
ungdomsuddannelserne.
Der er afholdt møde
med kontaktforældre for
9.klasseseleverne.
Virum Gymnasium har
bedt SSP konsulenterne
deltage på
forældremøde for
kommende elever.

Netværk og kommunikation omkring enkeltsager
Indsats

Målgruppe

§115 møder faste
og ad hoc

Børn og unge op til 25.
år

Individuel råd og
vejledning

Fagpersoner, pårørende
og unge

Bekymringssamtaler

Forældre til børn og
unge
op til det 18. år og unge
op til det 25. år med
utryghedsskabende,
utilpasset eller
kriminalitetstruet adfærd

Formål
Koordinere og kvalificere
indsatsen omkring det enkelte
barn eller den enkelte unge for at
få et trygt ungdomsliv.

Status
Der er faste ugentlige
koordineringsmøder

Samtaler med unge, pårørende,
professionelle med bekymringer
omkring mistrivsel,
misbrugsproblematikker eller
kriminalitet

Individuel sparring og
rådgivning ved
henvendelser, evt.
brobygning til andre
aktører fx
Misbrugsrådgivningen
eller Headspace.
Der gives op til 3
rådgivende, coachende
samtaler anonymt.
SSP LTK har oplevet
en stigning i antallet af
henvendelser.

Inddrage forældre og kvalificere
evt. bekymring for barnet eller
den unge

SSP-konsulenterne
koordinerer med
områdebetjenten i NSJ
Politi på faste
koordineringsmøder
(§115).

Indsats mod
bandekriminalitet

Unge op til det 25. år der
er i risiko for at indgå i
rocker-bandemiljøerne

At hjælpe flere unge til at
fravælge rocker-bandemiljøet

Indsats mod
radikalisering og
ekstremisme

Alle borgere og
fagpersoner i LTK med
bekymringer for at en
ung
der viser tegn på
radikalisering
og/ekstremisme

At oprette et netværk ’Infohus
LTK’ med relevante
nøglepersoner der hurtig kan
respondere på henvendelser med
tegn på radikalisering og/eller
ekstremisme

Der samarbejdes om
dette med Center for
unge, borgerservice og
Arbejdsmarkedet
(CUBA), der deltager
på de ugentlige §115
møder. Der sker
individuel opfølgning
ved bekymring.
SSP-konsulenterne er
tovholdere for Info Hus
Lyngby Taarbæk
Kommune. SSPkonsulenterne
samarbejder med
relevante
nøglepersoner i Info
Hus Lyngby Taarbæk.
Nordsjællands Politi
afholder
netværksmøder mhp
videndeling og
opkvalificering af SSPkonsulenter på tværs
af kommuner i
politikredsen.
Side 3 af 4
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Midtvejsevaluering - SSP Handlingsplan 2018-2020
Vision: Målrettet, målbar og kvalitetssikret SSP-indsats i LTK
Mission: Udvikle et solidt netværk om et trygt ungdomsliv i LTK
Indsats mod unges brug af illegale
stoffer

Opbyggende indsatser
målrettet forlkeskolen

Kompetence
udvikling og
koordinering af
SSP
medarbejdere

Social Pejling

Social kapital
med fokus på
digital dannelse

Løbende
vidensdeling i
netværk 4 gange
årligt samt en
samlet temadag i
foråret 2019 og i
foråret 2020

Materiale fra
Dkr - 'Alle de
andre...'
afprøvet i
skoleåret
2018/2019 på
6. årg. på de
skoler der tog
imod tilbuddet

SSP
konsulenterne
afdækker
allerede
eksisterende
indsatser på
skoler/klubberne

Vidensdeling i
netværk
gennemført i
2018/2019 og
forsætter
Samlet temadag
planlægges primo
maj 2019

Gennemført og
forsætter som
'skal'-opgave i
skoleåret
2019/2020 på
alle folkeskoler
i LTK

Indhentning af
allerede
eksisterende
materialer sker
løbende og
forsætter i
2019/2020

Opkvalificering
af unges
forudsætninger for
at undgå brug af
stoffer

'Act on it' DRUGSworkshop for 9.
årgang om illegale
stoffer

Opkvalificering
af unges
forudsætninger for at
undgå overdreven
brug af alkohol

'Act on it' ALKOHOLworkshop for 7. eller
8. årgang samt
forældremøde på alle
skoler

Gode tilbagemeldinger på 'Act on It' DRUGS
og ALKOHOL som forsætter i 2019/2020

Styrket samarbejde med ungdomsuddannelserne

Opkvalificering
af unges
forudsætninger for
at undgå brug af
stoffer

'Act on it' DRUGSworkshop
ungdomsudd. om
illegale stoffer

Gennemført i
skoleåret
2018/2019.

Fremskudt
misbrugsrådgivning

Headspace

Pilotprojekt på
to
ungdoms
udd.

Hjælp til
unge der
har brug
for nogen
at tale
med

Pilot
projekt
startet op i
april 2019
og kører
indtil dec.
2019

Headspace
åbnede
den 2. april
2019 - SSP
sender
løbende
unge med
behov den
vej

Rejseholdet
(oplysning om
stoffer)

Understøtter
ungdomsuddannelserne
med viden omkring
stoffer

Rejseholdet
benyttes ikke af
ungdomsuddannel
serne i det omfang
det er tiltænkt kan evt. føres ind
under SSP ad hoc
opgaver i
2019/2020 og
fremover

Midtvejsevaluering - SSP Handlingsplan 2018-2020
Vision: Målrettet, målbar og kvalitetssikret SSP-indsats i LTK
Mission: Udvikle et solidt netværk om et trygt ungdomsliv i LTK

SSP Indsats i boligområder

Styrket samarbejde
med lokale
boligforeninger

Netværk i
boligområder

Lundtoft
eparken

Sorgenfr
i- vang II

Fortunen
Øst

Samarbejde
Lund
tofte
parken
fungerer
godt

Samarbejde
For
tunen
Øst og
Sorgen
frivang II
forsøgt
iværksat

Ad hoc - opgaver

Gadeteamet
i det
offentlige
rum

Kompetence
udvikling og
koordinering

Målrettede
indsatser

Tværfagligt
samarbejde med
diverse aktører

Vagter
koordineres
af SSP
konsulenterne som også
er bagvagter,
hvis der er
behov for
akut sparring

5-6 faste
møder årligt
Gadeplanskonference
Interne
temadage

Blå
mandag
Sidste
skoledag
Sankt Hans
Puttefest

SSP Konsulenterne
indgår som
facilitator, som
interessent mm.
efter behov

I akut opstående
sager fungerer
samarbejdet godt
alle steder

Netværk og kommunikation omkring enkeltsager

Synlighed i Gadebilledet

Gadeteamet
har vagter
ugentligt på
udvalgte
dage - flere i
forår/som
Mer/efterår

§115 faste
møder og
ad hoc
Ugentlige
møder

Individuel
rådgivning og
vejledning
Der gives 3
rådgivende
coachende
samtaler
anonymt

Bekymrings
-samtaler

Afholdes af
NSJs Politi i
samarbejde
med SSP
LTK

Indsats mod
rocker og
bandekriminalite
t

Indsats mod
radikalisering
og
ekstremisme

Tværfagligt
samarbejde med
Politiet og
internt i LTK
Centre

Info-hus LTK,
tværfaglig
netværk

Opfølgning på enkeltsager i de enkelte enheder i LTK
og hos NSJs Politi
Møder
afholdt
Gadeteamet
deltog i
Gadeplans
konference i
efteråret
2018.
Temadag
planlægges i
2019/2020

SSP
Konsulenter og SSP
Gadeteam
på gaden
på alle
målrettede
indsatser

Ugentlige
møder
afholdes
med NSJ
Politi og
andre
relevante
samarbejds
partnere

Startede op i
efteråret
2019
Der tages i
gennemsnit
2-3 nye
forløb ind
hver 2.
måned.

Arbejdet
startede op
igen i 2019.
Der
afholdes i
snit 1-2
bekymrings
samtaler pr.
måned

Netværksmøder
med
Nordsjællands
Politi som
mødeleder

Netværksmøder med
Nordsjællands
Politi som
mødeleder
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NOTAT
om
Fælles - Notat

Kommunen samlet
Grafen visen sammenhæng mellem den prognosticerede udvikling i børnetallet (grøn
linie) og den eksisterende dagtilbudskapacitet (orange linie). Dagtilbudskapaciteten
omfatter kommunale, selvejende og private daginstitutioner og dagpleje, private
pasningsordninger og forventet anvendelse af pasning af eget barn-ordning.

Hele kommunen
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Lyngby-Ulrikkenborg-området
Den forventede udvikling i Lyngby-Ulrikkenborg-området som graf.

Område: Lyngby-Ulrikkenborg
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Den forventede udvikling i tal.
Forventet
efterspørgsel Kapacitet

År

2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027

903
868
868
853
851
840
807
764
717

1063
1063
1063
1063
1063
1063
1063
1063
1063

Difference

160
195
195
210
212
223
256
299
346
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Virum-Sorgenfri-Brede-området
Den forventede udvikling i Virum-Sorgenfri-Brede-området som graf.

Område: Virum/Sorgenfri
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Den forventede udvikling i tal.
Forventet
efterspørgsel Kapacitet

År

2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027

1230
1220
1235
1270
1328
1400
1493
1605
1727

1205
1205
1205
1205
1205
1205
1205
1205
1205

Difference

-25
-15
-30
-65
-123
-195
-288
-400
-522
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Lundtofte-området
Den forventede udvikling i Lundtofte-området som graf.

Område: Lundtofte
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Den forventede udvikling i tal.
Forventet
efterspørgsel Kapacitet Difference

År

2019
2020
2021

661
652
670

675
675
675

14
23
5

2022
2023
2024
2025
2026
2027

683
691
720
757
790
816

675
675
675
675
675
675

-8
-16
-45
-82
-115
-141
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Taarbæk-området
Den forventede udvikling i Taarbæk-området som graf.

Område: Taarbæk
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Den forventede udvikling i tal.
Forventet
efterspørgsel Kapacitet

År

2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027

89
91
97
102
105
112
122
136
154

94
94
94
94
94
94
94
94
94

Difference

5
3
-3
-8
-11
-18
-28
-42
-60
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2018/2019
Klassetrin
Bh.klasse elever
klasser
Gennemsnit
1. klasse
elever
klasser
Gennemsnit
2. klasse
elever
klasser
Gennemsnit
3. klasse
elever
klasser
Gennemsnit
4. klasse
elever
klasser
Gennemsnit
5. klasse
elever
klasser
Gennemsnit
6. klasse
elever
klasser
Gennemsnit
elever
7. klasse
klasser
Gennemsnit
elever
8. klasse
klasser
Gennemsnit
elever
9. klasse
klasser
Gennemsnit
I alt
elever
klasser

EN
115
5
23,00
110
5
22,00
101
4
25,25
96
4
24,00
104
4
26,00
102
4
25,50
118
5
23,60
94
4
23,50
91
4
22,75
86
4
21,50
1017
43

10. klasse: 39 elever
Sorgenfriskolen: 113 elever
Heldagsskolen: 59 elever

FU
68
3
22,67
74
3
24,67
75
3
25,00
79
4
19,75
74
3
24,67
74
3
24,67
70
3
23,33
68
3
22,67
68
3
22,67
59
3
19,67
709
31

Elevtal pr. 20/5 2019
Skoler
HU
KO
LI
LU
77
63
41
50
3
3
2
2
25,67 21,00 20,50 25,00
76
66
41
53
3
3
2
3
25,33 22,00 20,50 17,67
85
72
42
63
4
3
2
3
21,25 24,00 21,00 21,00
95
92
53
39
4
4
3
2
23,75 23,00 17,67 19,50
99
77
45
44
4
3
2
2
24,75 25,67 22,50 22,00
90
75
59
46
4
3
3
2
22,50 25,00 19,67 23,00
69
71
45
52
3
3
2
3
23,00 23,67 22,50 17,33
76
75
46
51
3
3
2
3
25,33 25,00 23,00 17,00
74
70
36
40
3
3
2
2
24,67 23,33 18,00 20,00
70
70
42
48
3
3
2
3
23,33 23,33 21,00 16,00
811
731
450
486
34
31
22
25

TAA
20
1
20,00
23
1
23,00
20
1
20,00
23
1
23,00
24
1
24,00
16
1
17,00
18
1
18,00

144
7

TRO
58
3
19,33
48
2
24,00
66
3
22,00
70
3
23,33
72
3
24,00
69
3
23,00
62
3
20,67
65
3
21,67
64
3
21,33
50
3
16,67
624
29

VI
113
5
22,60
100
4
25,00
117
5
23,40
105
4
26,25
102
4
25,50
119
5
23,80
94
4
23,50
94
4
23,50
97
4
24,25
89
4
22,25
1030
43

I alt
605
27
22,20
591
26
22,69
641
28
22,54
652
29
22,25
641
26
24,34
650
28
22,68
599
27
21,73
569
25
22,71
540
24
22,13
514
25
20,47
6002
265

2018/2019
Klassetrin
Bh.klasse elever
klasser
Gennemsnit
1. klasse
elever
klasser
Gennemsnit
2. klasse
elever
klasser
Gennemsnit
3. klasse
elever
klasser
Gennemsnit
4. klasse
elever
klasser
Gennemsnit
5. klasse
elever
klasser
Gennemsnit
6. klasse
elever
klasser
Gennemsnit
elever
7. klasse
klasser
Gennemsnit
elever
8. klasse
klasser
Gennemsnit
elever
9. klasse
klasser
Gennemsnit
I alt
elever
klasser

EN
114
5
22,80
109
5
21,80
102
4
25,50
96
4
24,00
105
4
26,25
100
4
25,00
117
5
23,40
95
4
23,75
91
4
22,75
87
4
21,75
1016
43

10. klasse: 39 elever
Sorgenfriskolen: 112 elever
Heldagsskolen: 59 elever

FU
68
3
22,67
74
3
24,67
75
3
25,00
79
4
19,75
73
3
24,33
72
3
24,00
69
3
23,00
68
3
22,67
68
3
22,67
59
3
19,67
705
31

Elevtal pr. 29/4 2019
Skoler
HU
KO
LI
LU
77
63
41
49
3
3
2
2
25,67 21,00 20,50 24,50
76
65
41
53
3
3
2
3
25,33 21,67 20,50 17,67
85
72
41
63
4
3
2
3
21,25 24,00 20,50 21,00
95
92
53
39
4
4
3
2
23,75 23,00 17,67 19,50
99
77
45
45
4
3
2
2
24,75 25,67 22,50 22,50
90
74
58
45
4
3
3
2
22,50 24,67 19,33 22,50
69
71
45
52
3
3
2
3
23,00 23,67 22,50 17,33
77
75
48
51
3
3
2
3
25,67 25,00 24,00 17,00
75
70
36
40
3
3
2
2
25,00 23,33 18,00 20,00
70
70
42
48
3
3
2
3
23,33 23,33 21,00 16,00
813
729
450
485
34
31
22
25

TAA
20
1
20,00
23
1
23,00
20
1
20,00
23
1
23,00
24
1
24,00
16
1
17,00
19
1
19,00

145
7

TRO
58
3
19,33
48
2
24,00
66
3
22,00
70
3
23,33
72
3
24,00
68
3
22,67
62
3
20,67
65
3
21,67
64
3
21,33
50
3
16,67
623
29

VI
114
5
22,80
100
4
25,00
117
5
23,40
105
4
26,25
102
4
25,50
119
5
23,80
93
4
23,25
94
4
23,50
97
4
24,25
89
4
22,25
1030
43

I alt
604
27
22,14
589
26
22,63
641
28
22,52
652
29
22,25
642
26
24,39
642
28
22,39
597
27
21,76
573
25
22,91
541
24
22,17
515
25
20,50
5996
265

2018/2019
Klassetrin
Bh.klasse elever
klasser
Gennemsnit
1. klasse
elever
klasser
Gennemsnit
2. klasse
elever
klasser
Gennemsnit
3. klasse
elever
klasser
Gennemsnit
4. klasse
elever
klasser
Gennemsnit
5. klasse
elever
klasser
Gennemsnit
6. klasse
elever
klasser
Gennemsnit
elever
7. klasse
klasser
Gennemsnit
elever
8. klasse
klasser
Gennemsnit
elever
9. klasse
klasser
Gennemsnit
I alt
elever
klasser

EN
114
5
22,80
107
5
21,40
101
4
25,25
96
4
24,00
105
4
26,25
100
4
25,00
117
5
23,40
96
4
24,00
91
4
22,75
87
4
21,75
1014
43

10. klasse: 39 elever
Sorgenfriskolen: 112 elever
Heldagsskolen: 59 elever

FU
68
3
22,67
74
3
24,67
75
3
25,00
79
4
19,75
73
3
24,33
72
3
24,00
69
3
23,00
68
3
22,67
68
3
22,67
59
3
19,67
705
31

Elevtal pr. 1/4 2019
Skoler
HU
KO
LI
LU
77
63
41
49
3
3
2
2
25,67 21,00 20,50 24,50
76
65
41
53
3
3
2
3
25,33 21,67 20,50 17,67
85
72
42
63
4
3
2
3
21,25 24,00 21,00 21,00
95
92
53
39
4
4
3
2
23,75 23,00 17,67 19,50
99
77
45
45
4
3
2
2
24,75 25,67 22,50 22,50
90
74
58
45
4
3
3
2
22,50 24,67 19,33 22,50
69
71
45
52
3
3
2
3
23,00 23,67 22,50 17,33
77
75
48
51
3
3
2
3
25,67 25,00 24,00 17,00
75
70
36
40
3
3
2
2
25,00 23,33 18,00 20,00
70
70
42
48
3
3
2
3
23,33 23,33 21,00 16,00
813
729
451
485
34
31
22
25

TAA
21
1
21,00
23
1
23,00
20
1
20,00
23
1
23,00
24
1
24,00
16
1
17,00
19
1
19,00

146
7

TRO
58
3
19,33
49
2
24,50
66
3
22,00
70
3
23,33
72
3
24,00
67
3
22,33
63
3
21,00
64
3
21,33
63
3
21,00
50
3
16,67
622
29

VI
113
5
22,60
100
4
25,00
117
5
23,40
105
4
26,25
103
4
25,75
119
5
23,80
93
4
23,25
94
4
23,50
97
4
24,25
89
4
22,25
1030
43

I alt
604
27
22,23
588
26
22,64
641
28
22,54
652
29
22,25
643
26
24,42
641
28
22,35
598
27
21,79
573
25
22,90
540
24
22,13
515
25
20,50
5995
265

2018/2019
Klassetrin
Bh.klasse elever
klasser
Gennemsnit
1. klasse
elever
klasser
Gennemsnit
2. klasse
elever
klasser
Gennemsnit
3. klasse
elever
klasser
Gennemsnit
4. klasse
elever
klasser
Gennemsnit
5. klasse
elever
klasser
Gennemsnit
6. klasse
elever
klasser
Gennemsnit
elever
7. klasse
klasser
Gennemsnit
elever
8. klasse
klasser
Gennemsnit
elever
9. klasse
klasser
Gennemsnit
I alt
elever
klasser

EN
114
5
22,80
107
5
21,40
101
4
25,25
96
4
24,00
105
4
26,25
100
4
25,00
117
5
23,40
95
4
23,75
91
4
22,75
87
4
21,75
1013
43

10. klasse: 39 elever
Sorgenfriskolen: 112 elever
Heldagsskolen: 58 elever

FU
68
3
22,67
74
3
24,67
75
3
25,00
80
4
20,00
73
3
24,33
74
3
24,67
70
3
23,33
68
3
22,67
68
3
22,67
59
3
19,67
709
31

Elevtal pr. 18/3 2019
Skoler
HU
KO
LI
LU
77
64
41
49
3
3
2
2
25,67 21,33 20,50 24,50
76
65
41
53
3
3
2
3
25,33 21,67 20,50 17,67
84
74
43
63
4
3
2
3
21,00 24,67 21,50 21,00
95
92
54
39
4
4
3
2
23,75 23,00 18,00 19,50
99
77
45
45
4
3
2
2
24,75 25,67 22,50 22,50
90
74
59
46
4
3
3
2
22,50 24,67 19,67 23,00
68
71
45
52
3
3
2
3
22,67 23,67 22,50 17,33
77
75
49
51
3
3
2
3
25,67 25,00 24,50 17,00
75
70
37
40
3
3
2
2
25,00 23,33 18,50 20,00
70
70
42
48
3
3
2
3
23,33 23,33 21,00 16,00
811
732
456
486
34
31
22
25

TAA
21
1
21,00
23
1
23,00
20
1
20,00
22
1
22,00
24
1
24,00
17
1
17,00
19
1
19,00

146
7

TRO
58
3
19,33
49
2
24,50
66
3
22,00
70
3
23,33
72
3
24,00
66
3
22,00
62
3
20,67
64
3
21,33
63
3
21,00
50
3
16,67
620
29

VI
112
5
22,40
100
4
25,00
117
5
23,40
105
4
26,25
103
4
25,75
119
5
23,80
95
4
23,75
93
4
23,25
97
4
24,25
89
4
22,25
1030
43

I alt
604
27
22,24
588
26
22,64
643
28
22,65
653
29
22,20
643
26
24,42
645
28
22,48
599
27
21,81
572
25
22,90
541
24
22,19
515
25
20,50
6003
265

Udvalget anmodede på sit møde den 2. november 2018 om at blive orienteret på alle
udvalgsmøder fra januar til august om klassekvotienten på kommunens skoler.
Elevtal pr. 21/1 2019
2018/2019
Klassetrin
Bh.klasse

Skoler
EN

elever

1. klasse

112

603

5

3

3

3

2

2

1

3

5

27

22,60

22,67

25,67

21,33

20,50

25,00

21,00

19,00

22,40

22,24

108

75

76

65

40

53

24

47

98

586

5

3

3

3

2

3

1

2

4

26

21,60

25,00

25,33

21,67

20,00

17,67

24,00

23,50

24,50

22,59

101

76

84

73

44

62

20

65

117

642

4

3

4

3

2

3

1

3

5

28

25,25

25,33

21,00

24,33

22,00

20,67

20,00

21,67

23,40

22,63

98

79

94

92

56

40

21

70

105

655

4

4

4

4

3

2

1

3

4

29

24,50

19,75

23,50

23,00

18,67

20,00

21,00

23,33

26,25

22,22

105

74

98

76

46

44

24

72

103

642

4

3

4

3

2

2

1

3

4

26

26,25

24,67

24,50

25,33

23,00

22,00

24,00

24,00

25,75

24,39

101

75

89

74

58

47

16

66

119

645

4

3

4

3

3

2

1

3

5

28

25,25

25,00

22,25

24,67

19,33

23,50

16,00

22,00

23,80

22,42

115

67

69

71

45

52

19

61

97

596

5

3

3

3

2

3

1

3

4

27

23,00

22,33

23,00

23,67

22,50

17,33

19,00

20,33

24,25

21,71

95

69

76

76

49

51

66

92

574

4

3

3

3

2

3

3

4

25

23,75

23,00

25,33

25,33

24,50

17,00

22,00

23,00

22,99

90

69

74

70

38

39

63

97

540

4

3

3

3

2

2

3

4

24

22,50

23,00

24,67

23,33

19,00

19,50

21,00

24,25

22,16

87

60

70

70

42

48

50

89

516

4

3

3

3

2

3

3

4

25

21,75

20,00

23,33

23,33

21,00

16,00

16,67

22,25

20,54

1013

712

807

731

459

486

145

617

1029

5999

43

31

34

31

22

25

7

29

43

265

klasser

5. klasse

elever
klasser

Gennemsnit
6. klasse

elever
klasser

Gennemsnit
7. klasse

elever
klasser

Gennemsnit
8. klasse

elever
klasser

Gennemsnit
9. klasse

elever
klasser

Gennemsnit
I alt

I alt

57

elever

Gennemsnit

VI

21

klasser

4. klasse

TRO

50

elever

Gennemsnit

TAA

41

klasser

3. klasse

LU

64

elever

Gennemsnit

LI

77

klasser

2. klasse

KO

68

elever

Gennemsnit

HU

113

klasser
Gennemsnit

FU

elever
klasser

10. klasse: 39 elever
Sorgenfriskolen: 113 elever
Heldagsskolen: 55 elever

Steen Hildebrandt
Foredrag om FNs Verdensmål
i Lyngby-Taarbæk
Tirsdag den 18. juni kl. 16-17
Lyngby Stadsbibliotek (Fennebergsalen)
Hvordan giver FNs verdensmål mening i Lyngby-Taarbæk?
Hvordan kan verdensmålene integreres i kommunens arbejde?
Og hvilke samarbejdsmodeller giver borgere, politikere,
erhvervsliv og forvaltning de bedste muligheder for at arbejde
sammen om bæredygtighed?
Steen Hildebrandt, professor i organisation og ledelse på både
Århus Universitet og CBS, lægger op til debat og giver
inspiration til kommunens arbejde med bæredygtighed. Under
foredraget fortæller han om FNs verdensmål, deres
kompleksitet og de samfundsmæssige gevinster ved at arbejde
med verdensmålene på kommunalt niveau.
Foredraget er for Kommunalbestyrelsens
medlemmer, forvaltningsmedarbejdere
og netværk der er særligt involveret i
arbejdet med bæredygtighed samt
Opgaveudvalg for Bæredygtighed. Der vil
først være ca. 40 minutters oplæg,
derefter tid til debat og til at stille
spørgsmål.
Tilmelding: Deltagelse er gratis, men
tilmelding er nødvendig til
MATJO@ltk.dk senest 13. juni.

Placering af legepladser på skolerne

Virum Skole

Fuglsanggårdsskolen

Heldagsskolen

Hummeltofteskolen

Kongevejens Skole

Sorgenfriskolen

Engelsborgskolen

Lundtofte Skole

Lindegårdsskolen

Trongårdsskolen

Taarbæk Skole

Offentlige legepladser i Lyngby Taarbæk Kommune

Den Grønne Legeplads
Frederiksdalsvej 23, Virum
Bemandet legeplads med trafik- og
cykelbane, boldbane, rutsjebane, gynge,
klatreleg.
Mange borde og bænke til ophold på
legepladsen. Mulighed for indendørs
aktivitet.

Legepladsen v.Lindevangen
Lindevangen 31, Virum
Ubemandet legeplads med boldbane,
rutsjebane, gynger, klatreleg og legehuse.
Flere borde og bænke til ophold på
legepladsen.

Legepladsen i
Sophienholm Park
Nybrovej 401, Kgs. Lyngby
Ubemandet kunstlegeplads med rutsjebane
og klatrefigurer.
Bænke til ophold nær ved.

Legepladsen i Pipers Park
Ulrikkenborg Allé, Kgs. Lyngby
Ubemandet legeplads med gynge,
rutsjebane, sandkasse og balanceleg.
Enkelte borde og bænke til ophold nær
ved.

Skovlegepladsen på
Virumgårds Grønning
Sennepsmarken 17, Virum
Gynge og balancekant.
Enkelte stole på legepladsen.

Skole legepladser i Lyngby Taarbæk Kommune
Forvaltningens prioriteringer for renovering og udvikling, pr. maj 2019

Daginstitutions legepladser i Lyngby Taarbæk Kommune
Forvaltningens prioriteringer for renovering og udvikling, pr. maj 2019

Børnehuset Carlshøj (1.)
Carlshøjvej 10, Kgs. Lyngby
Daginstitution med særskilt legeplads for
vuggestuebørn og børnehavebørn.
Legepladserne har mange lege- og
opholdsmuligheder.

Mælkevejen (2.)
Byagervej 6, Virum
Daginstitution med særskilt legeplads for
vuggestuebørn og børnehavebørn.
Legepladserne har mange lege- og
opholdsmuligheder.

Kastaniehuset (3.)
Parallelvej 31, Kgs. Lyngby
Daginstitution med fælles legeplads for
vuggestue- og børnehavebørn.
Legepladsen har mange lege- og
opholdsmuligheder.

Papillon (4.)
Gl. Bagsværdvej 53, Kgs. Lyngby
Daginstitution med legeplads for
børnehavebørn.
Legepladsen har mange lege- og
opholdsmuligheder.

Stoppestedet (5.)
Lyngbygårdsvej 126, Kgs. Lyngby
Daginstitution for fælles legeplads for
børnehavebørn og vuggestuebørn.
Legepladsen har mange lege- og
opholdsmuligheder.

