Børne- og Ungdomsudvalget

Protokol

11-06-2015 kl. 16:00
Udvalgsværelse 1
Medlemmer
Birgitte Hannibal
Bodil Kornbek
Mette Hoff
Henriette Breum
Henrik Bang
Mette Schmidt Olsen
Jens Timmermann
Morten Normann Jørgensen
Karsten Lomholt

deltog
deltog
deltog
deltog
deltog
deltog
deltog
var fraværende
var fraværende

Der var afbud fra Morten Normann Jørgensen (F). I stedet deltog Hanne Agersnap (F).
Der var afbud fra Karsten Lomholt. (C)

Fra administrationen deltog Ulla Agerskov, Erik Petersen, Lone Nygaard Jensen og Lene Stangerup

Side 1 af 24

Indholdsfortegnelse
1. Anslået regnskab 2015 - Børne- og Ungdomsudvalget
Behandling af høringssvar vedr. effektiviseringsforslagene - Børne- og
Ungdomsudvalgets område
3.
Etablering af psykologisk rådgivningstilbud til unge under 25 år
4.
Drøftelse af kvalitetsrapport 2013-2014
5.
Hensigtserklæring om tilskud til pasning af egne børn
6.
Internationale klasser/skoler i folkeskoleregi - ny lovgivning.
7.
Forslag program for besøg på skoler og daginstitutioner
8.
Høring af ny regional uddannelsesstrategi
9.
Anmodning fra (A) om optagelse af sag på Børne- og Ungdomsudvalget
10.
Meddelelser til udvalgets medlemmer - juni 2015
1.
2.

Side 2 af 24

Børne- og Ungdomsudvalget
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Sag nr. 1

1.

1. Anslået regnskab 2015 - Børne- og Ungdomsudvalget

Sagsfremstilling
Økonomiudvalget behandlede den 7. maj 2015 forvaltningens redegørelse
vedrørende 1. anslået regnskab for 2015. Redegørelsen er udarbejdet på baggrund
af de bevillinger, der er gældende marts 2015 samt med udgangspunkt i forbruget
pr. 31. marts 2015. Efter indstilling fra forvaltningen drøftede Økonomiudvalget
konsekvenserne af redegørelsen og besluttede at:


tage redegørelsen vedrørende 1. anslået regnskab 2015 til efterretning,



oversende redegørelsen til fagudvalgene, idet der for så vidt angår Social- og
Sundhedsudvalget samt Teknik- og Miljøudvalget skal udarbejdes modgående
initiativer,



notatet om styring af det sociale område oversendes til Social- og
Sundhedsudvalget,



finansiering af merudgifter til ledsagerordningen forventes afholdt inden for
Social- og Sundhedsudvalgets område.

På indeværende møde skal Børne- og Ungdomsudvalget behandle det fremlagte
skøn over forventet regnskab 2015 for udvalgets område.
Resultatet af udvalgets behandling oversendes til behandling i Økonomiudvalget
den 18. juni 2015.
Resultatet af budgetopfølgningen på Børne- og Ungdomsudvalgets område er vist
nedenfor. De enkelte afvigelser er beskrevet nærmere i det sagen vedlagte notat af
30. april 2015 om "1. anslået regnskab 2015, pr. 31.3.2015" (bilag).
Hovedtallene i 1. anslået regnskab 2015:
Tabel 1
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1.000 kr. netto

Uddannelse og
Pædagogik - Skoler
Uddannelse og
Pædagogik - Dagtilbud
Klubber
Udsatte børn
Børne- og
Ungdomsudvalget i alt

Budget Korrigeret Anslået Afvigelse Afvigelse
2015
budget regnskab i forhold i forhold
*
til korr.
til opr.
budget
budget
505.673 512.863 509.463
-3.400
3.790
252.315 250.028

249.501

-527

-2.814

14.824 14.827
84.816 84.655
857.628 862.373

14.827
88.574
862.365

0
3.919
-8

0
3.760
4.737

- = mindreudgift/merindtægt
+ = merudgift/mindreindtægt
* Budget 2015 inkl. overførsler og tillægsbevillinger siden budgetvedtagelsen i
oktober 2014 til og med marts 2015.
Det samlede regnskab på Børne- og Ungdomsudvalgets område skønnes at
balancere i forhold til det korrigerede budget. Regnskabet dækker over et
mindreforbrug på Skoler på -3,4 mio. kr., mindreforbrug på Dagtilbud på -0,53
mio. kr. og merforbrug på Udsatte børn på 3,92 mio. kr.
På aktivitetsområde "Skoler" er der et samlet mindreforbrug på -3,4 mio. kr.
Mindreforbruget skyldes overvejende følgende:


mindreforbrug på Specialundervisning i andre kommuner på -3,0 mio. kr.



mindreforbrug på Specialundervisning i regionale tilbud på -0,25 mio. kr.



mindreforbrug på pulje til "manglende forældrebetaling", SFO på -0,15 mio.
kr.

På aktivitetsområde "Dagtilbud" forventes et mindreforbrug på 0,53 mio. kr. på
pulje til "etablering af ny struktur på dagtilbudsområdet".
På aktivitetsområder "Klubber" er der ingen afvigelser til korrigeret budget, men de
foreløbige prognoser tyder dog på, at det også i 2015 vil blive en udfordring for
klubberne, at tilpasse forbruget til aktiviteten, også selvom der er mindreforbrug
på fællesområdet.
På aktivitetsområde "Udsatte børn" er der et samlet merforbrug på 3,92 mio. kr.
Det skønnede merforbrug skal ses i sammenhæng med, at der blev givet
tillægsbevillinger i 2014 for 6,1 mio. kr., som ikke blev videreført i 2015. Området
for udsatte børn og unge er kendetegnet ved et markant stigende antal
underretninger vedrørende bekymringer for børn og unge. Der fremlægges en sag
for Børne- og Ungdomsudvalget i juni måned 2015 om de forebyggende initiativer,
der kan iværksættes på tværs af Center for Social Indsats og Center for
Uddannelse og Pædagogik for at imødegå tilgang og udfordringer på
børneområdet.
Side 4 af 24

Der er ingen konsekvenser for årene 2016-19.
jf. ovenfor.
Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.
Indstilling
Forvaltningen foreslår, at redegørelsen vedrørende 1. anslået regnskab 2015 tages
til efterretning.
Børne- og Ungdomsudvalget den 11. juni 2015
Taget til efterretning.
Morten Normann Jørgensen (F) var fraværende. I stedet deltog Hanne Agersnap
(F). Karsten Lomholt (C) var fraværende.

Bilagsfortegnelse
1. 1. ans. 2015.
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Børne- og Ungdomsudvalget
11-06-2015
Sag nr. 2

2.

Behandling af høringssvar vedr. effektiviseringsforslagene - Børne-

og Ungdomsudvalgets område

Sagsfremstilling
Børne- og Ungdomsudvalget behandlede den 30. april 2015 forvaltningens
fremlagte effektiviseringsforslag, der var udarbejdet på baggrund af
Økonomiudvalgets beslutning af 13. november 2014 om, at forvaltningen skulle
fremkomme med forslag til effektiviseringer på 1,5 pct. (svarende til 37,5 mio.
kr.), og at disse skulle danne grundlag for udvalgenes stillingtagen til en samlet 1
pct. -løsning.
Børne- og Ungdomsudvalget anbefalede at sende forslag SK1 i høring.
Morten Normann Jørgensen deltog ikke i behandlingen af SK1 pga. inhabilitet.
Herudover anbefalede Børne- og Ungdomsudvalget at sende alle de øvrige forslag i
høring, med bemærkningen om, at høringsparterne anmodes, som et generelt
punkt, at forholde sig til Økonomiudvalgets tidligere beslutning om, at
effektiviseringsniveauet i overslagsårene vil blive nedskrive med det beløb, der
måtte overstige det vedtagne effektiviseringsniveau på 1 pct. for året 2016.
Udvalget anbefalede desuden, at forslaget DA3 blev tilføjet modeller for udfasning
ved naturlig afgang, før det sendes i høring.
Bodil Kornbek (A) var fraværende. Henrik Bang (Ø) var fraværende og i stedet
deltog Henrik Brade Johansen (B).
I henhold til budgetprocessen er forslagene sendt i høring i perioden fra den 8. maj
2015 til den 29. maj 2015.
Der er på Børne- og Ungdomsudvalgets område indkommet 28 svar (bilag).
I indeværende møde skal Børne- og Ungdomsudvalget endelig fastlægge, hvilke
effektiviseringsforslag udvalget vil anbefale overfor Økonomiudvalget.
Økonomiske konsekvenser
De anbefalede effektiviseringsforslag vil blive indarbejdet i det administrative
budgetforslag 2016-19.
Beslutningskompetence
Børne- og Ungdomsudvalgets beslutning behandles af Økonomiudvalget den 19.
juni 2015 og af Kommunalbestyrelsen den 25. juni 2015.
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Indstilling
Forvaltningen foreslår,
1. at høringssvarene tages til efterretning,
2. at Børne- og Ungdomsudvalget anbefaler effektiviseringsforslag for mindst 1
pct. samt 2,3 mio. kr., som svarer til efterslæbet fra 2015.
Børne- og Ungdomsudvalget den 11. juni 2015
De oplistede effektiviseringsforslag oversendt til Økonomiudvalget.
Henrik Bang (Ø) stemte imod med den begrundelse, at de oplistede
effektiviseringsforslag er uprioriterede og konsekvensserne er for dårligt belyst.
Morten Normann Jørgensen (F) var fraværende. I stedet deltog Hanne Agersnap
(F). Karsten Lomholt (C) var fraværende.

Bilagsfortegnelse
1. Indstillede effektiviserings- og omstillingsforslag BUU.
2. Brev Sorgenfriskolens bestyrelse - BUU.
3. Samlede høringssvar på BUUs område.
4. Høringssvar Dagplejens forældrebestyrelse
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Børne- og Ungdomsudvalget
11-06-2015
Sag nr. 3

3.

Etablering af psykologisk rådgivningstilbud til unge under 25 år

Sagsfremstilling
Som en del af udmøntningen af budgetaftalen for 2015-2018 etableres et gratis
åbent og tværfagligt rådgivningstilbud for børn, unge og familier, jf.
udmøntningsplan forelagt udvalget på møde d. 26. marts 2015.
Rådgivningstilbuddet bemandes af et tværfagligt team på tre personer bestående
af en psykolog (fra PPR), en sundhedsplejerske (fra Sundhedstjenesten) og en
socialrådgiver (fra Modtagelsen under Center for Social Indsats).
Børne- og Ungdomsudvalget besluttede derudover d. 30. april 2015, at der
iværksættes en 2-årig forsøgsperiode med psykologordning til unge under 25 år.
Formålet er at tilbyde unge, der oplever vanskeligheder, en hurtig og gratis støtte.
Forvaltningen foreslår, at denne psykologordning integreres med det åbne
rådgivningstilbud, idet der her allerede er en psykolog tilknyttet, og idet behovet
for såvel psykologstøtte som for det åbne rådgivningstilbud ikke kendes på
forhånd. Ved denne løsning vil den unge endvidere kunne få rådgivning eller
vejledning af en eller flere af de tre fagpersoner afhængig af den unges konkrete
behov.
Det skal bemærkes, at det åbne rådgivningstilbud ikke er beregnet til
længerevarende egentlige behandlingsforløb, men at der som udgangspunkt
tilbydes rådgivning og vejledning i op til tre samtaler. Det åbne rådgivningstilbud
vil herudover henvise til øvrige relevante instanser, hvis problemstillingen ikke kan
håndteres og afhjælpes inden for den åbne rådgivning.
I forhold til kommunale tilbud om (støtte til) egentlig psykologbehandling kan
kommunen i særlige tilfælde visitere til psykologbistand, hvis borgeren falder
inden for den relevante lovgivnings målgruppe. Efter aktivlovens § 82 kan der
visiteres til psykologbehandling, hvis ansøgeren ikke har økonomisk mulighed for
at betale udgifterne. Der kan kun ydes hjælp, hvis behandlingen er nødvendig og
helbredsmæssigt velbegrundet, og behandlingen skal som udgangspunkt ske
inden for det offentlige behandlingssystem. Efter servicelovens § 102 kan
kommunen visitere til psykologbehandling til borgere over 18 år med betydelig og
varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer,
hvis dette er nødvendigt for at bevare eller forbedre borgerens fysiske, psykiske
eller sociale funktioner, og hvor dette ikke kan opnås gennem de
behandlingstilbud, der kan tilbydes efter anden lovgivning. De alment
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praktiserende læger kan også henvise til psykologhjælp efter sundhedsloven, og
kommunen kan efter en trangsvurdering efter aktivlovens § 82 yde økonomisk
støtte til borgerens egenbetaling for denne psykologhjælp. Henvisning efter
sundhedsloven kræver, at lægen vurderer, at borgeren har været udsat for en
nærmere specificeret krisebegivenhed som fx volds- eller overgrebsoffer, alvorligt
invaliderende sygdom, pårørende ved dødsfald, mv., eller at den voksne borger
lider af let til moderat depression eller angst. Endelig skal det bemærkes, at børn
og unge i den skolepligtige alder kan få psykologisk råd og vejledning hos
kommunens Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR).
Forvaltningen er i øjeblikket ved at udarbejde informationsmateriale i form af
hjemmesidetekst, pjecer, annoncer og plakater vedrørende det åbne
rådgivningstilbud, og heraf vil også muligheden for at henvende sig for unge under
25 år fremgå.
Ordningen evalueres løbende, dels med hensyn til monitorering af ressourcetræk,
målgruppebehov og den tværfaglige teamstruktur.
Rådgivningen ydes anonymt, dvs. der føres ikke journal og cpr-numre registreres
ikke. Forvaltningen vil dog registrere de overordnede problematikker, antallet af
samtaler samt køn, alder o.lign. på de fremmødte med henblik på at tilvejebringe
en samlet evaluering af Åben Rådgivning. Denne evaluering forventes forelagt
udvalgene et år efter tilbuddets opstart, dvs. efteråret 2016. Udvalgene vil dog
blive forelagt en status på rådgivningstilbuddets anvendelse og udvikling ultimo
2015.
Økonomiske konsekvenser
Afholdes inden for rammen.
Beslutningskompetence
Børne- og Ungdomsudvalget for så vidt angår rådgivning i forhold til børn og
familier indtil det 18. år.
Social- og Sundhedsudvalget for så vidt angår målgruppen mellem 18-25 år,
når rådgivningen har et socialt- og sundhedsmæssigt sigte.
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget for så vidt angår målgruppen mellem 18-25
år, når rådgivningen har et beskæftigelsesmæssigt sigte.
Indstilling
Forvaltningen foreslår, at kommunens Åben Rådgivning til børn, unge og familier i
en forsøgsperiode på to år også tilbyder psykologrådgivning for målgruppen unge
op til 25 år.
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 9. juni 2015
Godkendt for så vidt angår målgruppen mellem 18 og 25 år, når rådgivningen har
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et beskæftigelsesmæssigt sigte.
Anne Jeremiassen (I) stemte imod.
Henrik Brade Johansen (B), Jakob Engel-Schmidt (V) og Curt Købsted (O) var
fraværende.
I stedet for Curt Købsted deltog Henriette Breum (V).
Social- og Sundhedsudvalget den 10. juni 2015
Godkendt, for så vidt angår målgruppen mellem 18 og 25 år, idet udvalget ønsker,
at tilbuddet tænkes ind i allerede eksisterende ordninger.
Henrik Brade Johansen (B) var fraværende.
Børne- og Ungdomsudvalget den 11. juni 2015
Godkendt for så vidt angår børn og deres familier indtil det 18. år, idet udvalget
ønsker, at tilbuddet tænkes sammen med allerede eksisterende ordninger.
Morten Normann Jørgensen (F) var fraværende. I stedet deltog Hanne Agersnap
(F). Karsten Lomholt (C) var fraværende.
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Børne- og Ungdomsudvalget
11-06-2015
Sag nr. 4

4.

Drøftelse af kvalitetsrapport 2013-2014

Sagsfremstilling
Kvalitetsrapporten for 2013-14 er den første fælles kvalitetsrapport i LyngbyTaarbæk Kommune, som er udarbejdet på tværs af 0-18 årsområdet. Formålet
med kvalitetsrapporten er at tilvejebringe dokumentation om det kommunale
skolevæsen og dagtilbudsområde. Kvalitetsrapporten skal forbedre
kommunalbestyrelsens mulighed for at varetage sit ansvar i forhold til tilsynet med
skolevæsenet og dagtilbudsområdet, give kommunalbestyrelsen grundlag for at
tage stilling til kvaliteten inden for de to områder og træffe beslutning om
opfølgning herpå samt bidrage til at fremme dialogen og systematisere det
løbende samarbejde.
Kvalitetsrapporten for 2013-14 blev drøftet på Børne- og Ungdomsudvalgets møde
den 26. februar og blev herefter endeligt godkendt på Kommunalbestyrelsen møde
den 19. marts. Børne- og Ungdomsudvalget besluttede dog under deres drøftelse
af rapporten, at de
gerne ville have kvalitetsrapporten op til en yderligere drøftelse på deres møde i
juni.
Samtidig vil kvalitetsrapporten for 2013-14 blive drøftet på Udvidet Skole- og
Småbønsdialog den 27. maj.
Kvalitetsrapporten for 2013-14 samt opsamlende høringsnotat (bilag).
Økonomiske konsekvenser
Opgaven er udført inden for rammen.
Beslutningskompetence
Børne- og Ungdomsudvalget.
Indstilling
Forvaltningen foreslår, at Kvalitetsrapport 2013-14 drøftes med henblik på at
kvalificere det fremadrettede arbejde med rapporten.
Børne- og Ungdomsudvalget den 11. juni 2015
Drøftet, idet udvalget forelægges resultatet af forvaltningens opfølgning overfor de
enkelte skoler. Forvaltningen anmodes om at pege på udvalgte temaområder til
brug for udarbejdelse af næste års kvalitetsrapport.
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Morten Normann Jørgensen (F) var fraværende. I stedet deltog Hanne Agersnap
(F). Karsten Lomholt (C) var fraværende. Mette Schmidt Olsen (C) var fraværende.
Bodil Kornbek (A) var fraværende.

Bilagsfortegnelse
1. Kvalitetsrapport 2013-2014.
2. Opsamlende høringsnotat Kvalitetsrapport 2013-14.
3. Præsentation Skole- og småbørnsdialog - skole.
4. Referat skole og småbørnsdialog - fælles opsamling.
5. Præsentation Udvidet skole- og småbørnsdialog - dagtilbud.
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Børne- og Ungdomsudvalget
11-06-2015
Sag nr. 5

5.

Hensigtserklæring om tilskud til pasning af egne børn

Sagsfremstilling
I forbindelse med Budgetaftalen for 2015 – 2018 indgår en række
hensigtserklæringer, herunder ” At det undersøges om det i forbindelse med det
stigende pres på pasningsområdet er hensigtsmæssigt at genindføre ordningen
med betaling for pasning af egne børn.”
Tilskud til pasning af egne børn reguleres af Dagtilbudsloven § 86, der angiver, at "
Kommunalbestyrelsen kan beslutte at give forældre med børn i alderen 24 uger og
indtil barnets skolestart mulighed for at vælge økonomisk tilskud til pasning af
egne børn i stedet for en plads i et dagtilbud. Kommunalbestyrelsen kan (desuden)
beslutte, at der kun gives tilskud til forældre med børn i en bestemt aldersgruppe".
Kommunalbestyrelsen kan således vælge at yde tilskud til pasning af egne børn i
aldersgruppen fra 24 uger til skolestart eller til en bestemt aldersgruppe.
Lyngby-Taarbæk Kommune har tidligere haft en tilskudsordning til pasning af egne
børn, der var begrænset til vuggestuebørn (24 uger – 3 år).
I 2009 valgte kommunen at afskaffe ordningen af såvel pædagogiske som
økonomiske årsager. En uønsket bieffekt af ordningen var bl.a., at en række børn,
for hvem et daginstitutionstilbud var formålstjenligt for fx at sikre tilstrækkelig
dansk sprogstimulering, blev passet hjemme.
I dag kan forældre vælge privat børnepasning, dvs. en anden person ansættes af
forældrene til pasning af barnet og eventuelt andres børn.
Såfremt der skulle blive tale om en genindførelse af muligheden for tilskud til
pasning af egne børn, foreslår forvaltningen, at aldersgruppen for dette tilskud
begrænses til vuggestuebørn (fra 24 uger til 3 år). Læringsprocessen indenfor
sociale og sproglige kompetencer, som de 3 – 6 årige børn gennemgår i
børnehaven inden skolestart, er vigtig for deres videre skole / uddannelsesforløb.
Det kan oplyses, at ud af 10 adspurgte kommuner i hovedstadsområdet har 7 ikke
en tilskudsordning til forældre for pasning af egne børn. Senest har København
lukket for ordningen fra januar 2015.
I Gentofte Kommune gives tilskuddet til pasning af egne børn, men kun til
tvillingforældre.
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I Rudersdal Kommune gives tilskud til pasning af egne børn, i alt ca. 25 forældre
benyttet sig af ordningen pt. Ordningen gælder forældre med børn fra 26 uger, og
til børnene starter i børnehaveklasse.
Tilskuddet kan gives for én samlet periode på minimum 8 uger og maksimalt 1 år.
I Hørsholm kommune gives tilskud til pasning af egne børn, i alt 12 forældre
benytter sig af ordningen pt. Kommunen oplyser, at ordningen af nogle forældre
benyttes i perioden op til den søgte institutionsplads bliver ledig.
Økonomiske konsekvenser
Kommunalbestyrelsen fastsætter tilskud til pasning af egne børn og tilskuddet
fastsættes ens for alle børn inden for samme aldersgruppe. Tilskuddet kan højst
udgøre 85 pct. af den billigste nettodriftsudgift i et dagtilbud til samme
aldersgruppe i kommunen.
Tilskuddet vil i dag udgøre ca. 6.000 kr. pr. måned for børn fra 24 uger til 3 år,
svarende til ca. det samme som gives i tilskud til privat børnepasning. Til
sammenligning er den gennemsnitlige nettoudgift til en dagplejeplads 9.150 kr.
pr. måned og en vuggestueplads 8.570 kr. pr. måned.
I bemærkninger til loven står, at "Ansøgeren kan ikke samtidig modtage
kontanthjælp, barselsdagpenge, førtidspension eller andre offentlige ydelser.
Tilskuddet til pasning af egne børn er dermed et alternativ til at være til rådighed
og have tilknytning til arbejdsmarkedet. Det er altså ikke hensigten, at tilskuddet
til pasning af egne børn skal være et supplerende forsørgelsesgrundlag til en
offentlig overførelsesindkomst eller en arbejdsindtægt."
Det er forvaltningens vurdering, at målgruppen for dette tilbud ikke vil være stor,
hvorfor den udgift, som måtte komme, vil kunne holdes indenfor de midler, som
pt. er afsat til merindskrivning i dagtilbud.
Beslutningskompetence
Børne- og Ungdomsudvalget.
Indstilling
Forvaltningen foreslår, at udvalget drøfter hensigtserklæringen.
Børne- og Ungdomsudvalget den 11. juni 2015
Anbefalet, at ordningen etableres fra barnets 24. uge op til 1 år.
Morten Normann Jørgensen (F) var fraværende. I stedet deltog Hanne Agersnap
(F). Karsten Lomholt (C) var fraværende. Bodil Kornbek (A) var fraværende.
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Børne- og Ungdomsudvalget
11-06-2015
Sag nr. 6

6.

Internationale klasser/skoler i folkeskoleregi - ny lovgivning.

Sagsfremstilling
Børne- og Ungdomsudvalget anmodede på sit møde den 6. november 2014
forvaltningen om en sag vedr. internationale klasser/skole på én eller flere af
kommunens folkeskoler. På mødet 26. marts 2015 blev der forelagt en sag herom.
Udvalget udsatte sagen med henblik på afklaring af de lovgivningsmæssige
rammer. Disse rammer er nu afklaret med Folketingets vedtagelse af lov nr. 609 af
6. maj 2015 om kommunale internationale grundskoler.
Forvaltningen har derudover, jf. lovens krav herom, indhentet oplysning om,
hvorvidt områdets private skoler har planer om at oprette internationale linjer. De
private skoler har alle tilkendegivet, at de ikke har planer herom. Det omfatter
også Lyngby Private Skole, der tidligere har samarbejdet med Vidensbyen og
Lyngby-Taarbæk Kommune om en mulig realisering af et sådant initiativ.
Lov nr. 609 giver hjemmel til at oprette kommunale internationale grundskoler
som ”fritstående skoler” uden for folkeskoleloven, med selvstændig skoleleder og
selvstændig skolebestyrelse. Undervisningssproget er efter Kommunalbestyrelsens
bestemmelse engelsk, tysk eller fransk, i danskundervisningen dog dansk. Inden
en skole oprettes, skal kommunen vurdere, om der er tilstrækkelig kapacitet til at
dække behovet på de private internationale skoler i området.
Hvad begrebet ”fritstående skoler” betyder i praksis, kan f.eks. ses i et
ministersvar under Folketingets udvalgsbehandling (spørgsmål 6 til L 130, svar
afgivet 2. marts 2015), hvor det bl.a. hedder, at ”der er derfor ikke mulighed for,
at kommunale internationale grundskoler bliver en integreret del af den
almindelige folkeskole”. Et vist sambrug af lokaler og anlæg kan lade sig gøre, men
det forudsætter en klar institutionel adskillelse.
De ønskede internationale klasser kan altså ikke oprettes på en folkeskole. Derimod
kan det lade sig gøre at oprette en selvstændig international skole med
selvstændig ledelse og bestyrelse, egne medarbejdere osv. Det er næppe ulovligt,
at den internationale skole har sin basis i fysisk nærhed af en eksisterende skole,
og at der i et vist omfang deles lokaler og anlæg, men der vil i dette tilfælde
formentlig være endnu større opmærksomhed på, at den institutionelle adskillelse
er fuldstændig.
Mht. de indholdsmæssige krav er udgangspunktet det samme som i
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folkeskoleloven, men der kan formentlig ske en international profilering af
undervisningen.
Hvis der er et politisk ønske om at oprette en international grundskole, bør det
afklares, om eleverne herfra kan optages i SFO og klub på en folkeskole.
Økonomiske konsekvenser
Da der ikke kan opkræves forældrebetaling, skal alle udgifter til den internationale
grundskole finansieres af kommunen. Hvis det forudsættes, at
gennemsnitsudgiften pr. elev er på højde med gennemsnitsudgiften i folkeskolen,
vil der ikke være væsentligt forøgede driftsudgifter, da udgifterne enten erstatter
udgifter i Lyngby-Taarbæk Kommunes folkeskoler eller skal finansieres af andre
kommuner, hvis eleverne kommer derfra. Der vil dog under alle omstændigheder
være udgifter til den selvstændige ledelse.
Der vil være etableringsomkostninger til lokaler mv., alt afhængig af den konkrete
konstruktion.
Beslutningskompetence
Børne- og Ungdomsudvalget.
En endelig beslutning om etablering af en international grundskole skal træffes af
Kommunalbestyrelsen.
Indstilling
Det indstilles, at Børne- og Ungdomsudvalget beslutter, om der på baggrund af
ovenstående redegørelse skal arbejdes videre med planlægning af en kommunal
international grundskole.
Børne- og Ungdomsudvalget den 11. juni 2015
Besluttet at anmode forvaltningen om at arbejde videre med at undersøge
grundlaget for at etablere en kommunal international skole.
Morten Normann Jørgensen (F) var fraværende. I stedet deltog Hanne Agersnap
(F). Karsten Lomholt (C) var fraværende. Bodil Kornbek (A) var fraværende.

Bilagsfortegnelse
1. Lov om kommunale internationale grundskoler.
2. Lovforslag med bemærkninger.
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Børne- og Ungdomsudvalget
11-06-2015
Sag nr. 7

7.

Forslag program for besøg på skoler og daginstitutioner

Sagsfremstilling
Børne- og Ungdomsudvalget fremlagde ved udvalgets møde i november 2014,
ønske om at besøge udvalgte skoler og dagtilbud i Lyngby-Taarbæk Kommune.
Udvalget ønskede at se, hvordan skoler og dagtilbud arbejder indenfor de politisk
vedtagne rammer og få mulighed for at gå i dialog med medarbejdere og ledelse.
Forvaltningen har udarbejdet nedenstående forslag til skoler og daginstitutioner,
der kan besøges.
- Lindegårdsskolen, hvor der er besluttet ombygning og etablering af
tandlægepraksis.
- Kongevejens skole, hvor der er overvejelser om at placere de yngste
velkomsthold.
- Institutioner der foreslås slået sammen, Vuggestuen I.H. Mundtsvej (kommunal)
og Børnehaven Princessehøj (selvejende) - Børnehuset Askevænget og Børnehuset
Skovbakken (begge kommunale) - Børnehuset Lille Ørholm og Børnehuset
Bulderby (begge kommunale)
- Lærkereden, som pr. 1 juni 2015 bliver et kommunalt dagtilbud, fra at have
været selvejende. Dagtilbuddet har det sidste år været under stor politisk
bevågenhed.
- Langs Banen, hvor de systematisk anvender aktionslæring som en del af deres
pædagogiske praksis.
Besøget vil være i tidsrummet 14.00 - 18.00. Forvaltningen har følgende forslag til
datoer:
- Onsdag d. 26. august 2015
- Mandag d. 31. august 2015
- Onsdag d. 2. september 2015
Økonomiske konsekvenser
Afholdes indenfor rammen.
Beslutningskompetence
Børne- og Ungdomsudvalget.
Indstilling
Forvaltningen foreslår, at udvalget drøfter forslag til besøg på skoler og
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daginstitutioner.
Børne- og Ungdomsudvalget den 11. juni 2015
Besøgene planlægges via en doodle-anmodning til udvalgets medlemmer.
Morten Normann Jørgensen (F) var fraværende. I stedet deltog Hanne Agersnap
(F). Karsten Lomholt (C) var fraværende. Bodil Kornbek (A) var fraværende.
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Børne- og Ungdomsudvalget
11-06-2015
Sag nr. 8

8.

Høring af ny regional uddannelsesstrategi

Sagsfremstilling
I regi af KKR Hovedstaden er der udarbejdet fælles uddannelsesstrategi for de
velfærdsuddannelser (bilag), som kommunerne som arbejdsgiver er aftagere af.
Hensigten er at understøtte en fælles tilgang i kommunernes varetagelse af
kommunernes interesser i uddannelserne, herunder i relation til
uddannelsesinstitutionerne.
KKR Hovedstaden besluttede på møde 23. februar, at strategien skal sendes til
behandling og høring i de enkelte kommunalbestyrelser. Forvaltningen har
udarbejdet forslag til høringssvar (bilag), som udvalgets drøftelser kan tage
udgangspunkt i.
Uddannelsesstrategien er dels tænkt som et ståsted for de repræsentanter, som
KKR Hovedstaden udpeger til bestyrelser og uddannelsesudvalg på
professionshøjskoler mv., og dels som et udgangspunkt for kommunernes arbejde
med som arbejdsgivere at udvikle kvaliteten i velfærdsuddannelserne bl.a. i
forbindelse med praktikophold.
Formålet med strategien er at sikre bedre sammenhæng mellem udbuddet af
nyuddannet arbejdskraft og kommunernes opgavemæssige udfordringer.
Kompetent personale er afgørende for en effektiv opgavevaretagelse i
kommunerne. Strategien skal derfor bidrage til at styrke kommunernes samlede
indflydelse på udviklingen af velfærdsuddannelserne via fælles strategiske
udviklingsmål.
Strategien omhandler strategiske pejlemærker rettet med hhv.:
• Udbydere i form af uddannelsesinstitutionerne
• Aftagere i form af kommunerne selv
• De enkelte uddannelser – dvs. indholdsmæssige krav til de enkelte
velfærdsuddannelser.
Pejlemærkerne rettet mod uddannelsesinstitutionerne omhandler bl.a. sikring af
sammenhæng mellem skole og praktik, samt fokus på tværfaglighed,
kommunikation og brug af ny teknologi.
Anbefalingerne rettet mod kommunerne selv vedrører især muligheden for via
praktikforløbene at skabe de bedste rammer for de studerende og medvirke til at
sikre sammenhæng i uddannelserne samt opfodring til at kommunerne stiller
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praksisviden til rådighed for uddannelsesinstitutionerne.
Endelig er der opstillet en række pejlemærker til konkretisering af
udviklingsbehovet for de enkelte velfærdsuddannelser, som er omfattet af
strategien.
Sagen behandles i denne fagudvalgsrunde i Social- og Sundhedsudvalget,
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget og Børne- og Ungdomsudvalget. Sagen
oversendes fra fagudvalgene med evt. kommentarer til Økonomiudvalget og
Kommunalbestyrelsen.
Økonomiske konsekvenser
Afholdes indenfor rammen.
Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.
Indstilling
Forvaltningen foreslår, at udvalget drøfter forslag til fælles uddannelsesstrategi.
Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget den 9. juni 2015
Drøftet, idet udvalget anbefaler, at høringssvaret tilrettes, således at der lægges
vægt på tværfaglighed.
Henrik Brade Johansen (B), Jakob Engel-Schmidt (V) og Curt Købsted (O) var
fraværende.
I stedet for Curt Købsted deltog Henriette Breum (V).
Børne- og Ungdomsudvalget den 11. juni 2015
Anbefalet.
Morten Normann Jørgensen (F) var fraværende. I stedet deltog Hanne Agersnap
(F). Karsten Lomholt (C) var fraværende. Bodil Kornbek (A) var fraværende.

Bilagsfortegnelse
1. Udkast til uddannelsesstrategi.
2. LTK høringssvar regional uddannelsesstrategi
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Børne- og Ungdomsudvalget
11-06-2015
Sag nr. 9

9.

Anmodning fra (A) om optagelse af sag på Børne- og

Ungdomsudvalget

Sagsfremstilling
Bodil Kornbek har den 28. maj 2015 anmodet om optagelse af følgende sag på
BUU's dagsorden:
"Indtil undersøgelsen vedrørende virkningerne af inklusion er tilendebragt og
resultatet drøftet i Børne og ungdomsudvalget, bør der ikke iværksættes nye tiltag
på inklusionsområdet i form af yderligere inklusion, forsøg mv."
Børne- og Ungdomsudvalget den 11. juni 2015
Drøftet, idet der er enighed om, at yderligere tiltag på inklusionsområdet afventer
evalueringen af inklusionsområdet i efteråret 2015.
Morten Normann Jørgensen (F) var fraværende. I stedet deltog Hanne Agersnap
(F). Karsten Lomholt (C) var fraværende. Bodil Kornbek (A) var fraværende.
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Børne- og Ungdomsudvalget
11-06-2015
Sag nr. 10

10.

Meddelelser til udvalgets medlemmer - juni 2015

Sagsfremstilling
1. Gensidig orientering om afholdte møder og arrangementer.
2. Model for skolesocialrådgiveren
Under behandling af sag om ledelsesinformation på udvalgets møde i april, spurgte
udvalget, hvordan skolerne er informeret om den nye indsats med socialrådgivere
på skoler og daginstitutioner. Til orientering er vedhæftet den beskrivelse af
tilbuddet (bilag), der er tilgået skolerne.
3. Status indmeldte i fritidsklubber og ungdomsklubber
Udvalget har bedt om information om antal indmeldte i fritidsklubber og
ungdomsklubber. Vedlagt er:
- opgørelse af medlemmer af fritidsklubber og ungdomsklubber i perioden 20132015
- udviklingen i antallet af indskrevne i fritids- og ungdomsklubber i januar til maj
2015 - herunder en prognose for udviklingen i den resterende del af året.
Prognosen for resten af 2015 baserer sig på udviklingen i indskrivningen i perioden
juni til december 2014. Den opgjorte mindreindskrivning har en begrænset
økonomisk nettoeffekt for klubområdet under ét. Afregningen af
mindreindskrivningen mellem fællesområdet og klubberne er med prognosen
samlet opgjort til størrelsesordenen 0,6 mio. kr.
På udvalgets møde i august forelægges sag om analyse af klubstruktur og
ungdomsskole, som udvalget godkendte kommissorium for på mødet i april.
4. Resultatet af kommunernes skoletrafiktest 2015
Lyngby-Taarbæk Kommune har igen i år deltaget i kommunernes skoletrafiktest.
"Rådet for Sikker Trafik" har undersøgt kommunernes arbejde med at skabe sikker
skoletrafik. Undersøgelsen fokuserer på kommunernes samarbejde med blandt
andet skoler og politi om at give børn og unge gode trafikvaner. Gentofte
Kommune og Tønder Kommune blev med 97 point vinder af skoletrafiktesten.
Lyngby-Taarbæk Kommune har scoret 68 point i testen, mod 60 point i 2014.
Forudsætning for flere point i kommunernes skoletrafiktest er følgende:
Side 22 af 24



Kommunens skoler skal alle udarbejde en trafikpolitik og kommunen skal
systematisk følge op på skolernes arbejde med trafikpolitik.



Kommunen skal bakke op om, og sikre at der undervises i færdsel både i
indskolingen, på mellemtrinnet og i udskolingen, samt beslutte, at alle skoler
skal afholde cyklistprøver for eleverne



Kommunen skal sætte "sikker skoletrafik" på dagsorden på fokusmøder
mellem skolebestyrelserne og kommunalbestyrelsen



Kommunen skal fastsætte mål for, hvad kommunen vil opnå på området
"sikker skoletrafik" i Lokalrådet, der organiseres af det lokale politi.



Kommunen skal arrangere kampagner og arrangementer, der oplyser om
færdsel og som har fokus på at ændre adfærd i trafikken.

Det kan oplyses, at


Skolerne er i gang med at udarbejde trafikpolitik, jf. næste punkt



Fælles læseplan for færdselsundervisningen på alle klassetrin bliver drøftet i
Det lokale Trafiksikkerhedsråd på møde d. 1. juni 2015



Forvaltningen undersøger muligheden for at sætte "Sikker skoletrafik" på
dagsordenen på fokusmøder og Lokalrådet



Kommunen deltager i et fåtal af kampagner i modsætning til de kommuner,
der får høj score. Der er ikke et separat budget til kampagner.

5. Status for skolernes arbejde med trafikpolitik
Trafikpolitik på skolerne indgår som et indsatsområde i kommunens planer for at forbedre
trafiksikkerheden i kommunen.
Da mange af kommunens skoler endnu ikke har udarbejdet en trafikpolitik, har Teknik- og
Miljøudvalget derfor på mødet den 7. oktober 2014 besluttet, at alle skoler skal anmodes om
at udarbejde en trafikpolitik samt give tilbagemelding om, hvornår de forventer at en plan
kan godkendes af skolebestyrelsen.
Der er sendt brev til skolerne. Alle folkeskoler, samt 3 ud af 4 private skoler har givet en
positiv tilbagemelding.
· 5 skoler har udarbejdet en trafikpolitik,
· 2 skoler er igang med en revision af deres trafikpolitik, som de forventer at være færdig
med i maj 2015.
· 6 skoler er igang med udarbejdelse af en trafikpolitik, der forventes færdig senest august
· 1 skole påbegynder arbejdet i næste skoleår
Forvaltningen sender status til skolerne og følger op på deres arbejde med trafikpolitik.
6. Muligheder for tilrettelæggelse af konfirmationsforberedelse
Se brev fra Kirkeministeriet og Undervisningsministeriet af 19. maj 2015 (bilag).
7. Skoleavis
Forvaltningen og Børne- og Ungdomsudvalget har modtaget en henvendelse fra
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Det Grønne Områdes temaredaktør Signe Steffensen, med et forslag om at lave en
skoleavis på nettet.
”Her på lokalavisen er vi ofte i kontakt med kommunens skoler, når de har
et særligt arrangement eller initiativer de gerne vil have dækket. Andre
gange har de haft temauger, hvor en pressegruppe har produceret artikler,
som de ønsker optaget. Det er langt fra alt, der kommer i avisen, og derfor
tænkte jeg, at vi kunne lave en ”skoleavis” på nettet for kommunens
skoler. Et mere uformelt forum end skoleintra, hvor eleverne selv har
mulighed for at producere nyheder og artikler.”
Forvaltningen har efterfølgende været i dialog med Det Grønne Område. De
understreger, at henvendelsen er en forespørgsel med mange ubekendte. Det
Grønne Område vil gå videre i egen organisation, hvis forvaltningen er interesseret.
Der findes allerede et nationalt avisprojekt, men forvaltningen ser muligheder i
samarbejdet med Det Grønne Område for evt. at udvikle et koncept, som kan
skabe mulighed for længevarende forløb for skolerne. Forvaltningen arbejder videre
med at afklare mulighederne for samarbejde med Det Grønne Område om en
skoleavis.
Børne- og Ungdomsudvalget den 11. juni 2015
Taget til efterretning.
Morten Normann Jørgensen (F) var fraværende. I stedet deltog Hanne Agersnap
(F). Karsten Lomholt (C) var fraværende. Bodil Kornbek (A) var fraværende.

Bilagsfortegnelse
1. Beskrivlese af ordning for skolesocialrådgiver.
2. Prognose medlemstal resterende 2015.
3. Pladser i klub 2013 til maj 2015.
4. Brev fra undervisnings- og kirkeministeren.
5. Pladser i klub - skoleår2012-2015
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