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Børne- og Skoleudvalget d.28-02-2013

1.

Meddelelser

Åben sag
Sagsnr.:
13/4935
Sagsansvarlig: Susi Mie Jensen

RESUMÉ
a)
Referat af møde i skolebestyrelsen Korsvejens Skole den 29.01.13
b)
”Siden sidst”
c)
Dagplejen normering og status pr. 1.2.13
d)
Skolebestyrelsen nr. 1/2013
e)
Ny skolestruktur og kvalitetsløft, fyraftensmøde 11.06.13

INDSTILLING
Det indstilles til Børne- og Skoleudvalget, at
•

Punkterne a-e tages til efterretning

BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN 28-02-2013
Tiltrådt.
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2.

Støtte til uddannelse af matematikvejledere

Åben sag
Sagsnr.:
13/4934
Sagsansvarlig: Ivan Jensen

RESUMÉ
Udvalget besluttede på møde d. 9.2.2012 over kontoen ”Styrkelse af skolevæsenet” at
støtte en to-årig uddannelse af lærere som matematikvejledere med kr. 6.000 pr.
deltager i 2012. Uddannelsen var udbudt i Pædagogisk UdviklingsCenters kursuskatalog
for skoleåret 2012/13 efter skoleledernes anbefaling og sigter mod, at skolene får
vejledere i det store folkeskolefag matematik i lighed med, at der på alle skoler er
uddannede læsevejledere. Uddannelsen gennemføres på PUC i samarbejde med
Professionshøjskolen UCC. I 2012 blev et modul gennemført og i 2013 gennemføres 2
moduler og uddannelsen afsluttes med 1 modul i 2014.

UDDYBENDE BEMÆRKNINGER
Ved tildelingen af støtte i 2012 var deltagertallet ukendt. Forvaltningen kan oplyse, at 12
lærere repræsenterende alle skoler deltager i uddannelsen.
Udgiften til de to moduler i 2013 udgør samlet kr. 344.160 svarende til kr. 28.680 pr.
deltager. Hvis skolernes uddannelseskonti skal finansiere udgiften uden tilskud, vil det
belaste uddannelseskontiene meget hårdt i forhold til skolernes øvrige
kompetenceudviklingsbehov, specielt vedrørende skolernes aktuelle planlægning af
kompetenceudvikling i lyset af den vedtagne inklusionspolitik. Der er i skolevæsenet
enighed om, at ”inklusion” er det fælles fokuspunkt for kompetenceudvikling i det
kommende skoleår.
Forvaltningen anbefaler, at udvalget bevilger kr. 150.000 til støtte for uddannelsen af
matematikvejledere i 2013 svarende til et tilskud på kr. 12.500 pr. deltager. Arbejdstiden
til deltagelse i uddannelsen tildeles som ”øremærket” ressource i timetildelingen inden
for de normerede rammer.
Der er på kontoen ”Styrkelse af skolevæsenet” i 2013 disponeret kr. 150.000 til
efter/videre-uddannelse af lærere.

INDSTILLING
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at
•

Udvalget i 2013 støtter gennemførelse af matematikvejlederuddannelsen med kr.
150.000 over kontoen ”Styrkelse af skolevæsenet”

BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN 28-02-2013
Matematikvejlederuddannelsen støttes med kr. 150.000 over ”Styrkelse af
skolevæsenet”.
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3.

3. Behandling af Familiehuset

Åben sag
Sagsnr.:
13/4432
Sagsansvarlig: SUSANNE HAMMER-JAKOBSEN

RESUMÉ
Børne- og Skoleudvalget anmodede forvaltningen om en konkretisering af det oplæg, som blev
forelagt udvalget i december 2013.
Forvaltningen fremlægger hermed oplæg, som konkretiserer aktiviteter, tidsplan og
medarbejderressourcer i det kommende Familiehus.

UDDYBENDE BEMÆRKNINGER
Børne- og Skoleudvalget principgodkendte i juni måned 2012 de overordnede rammer for etablering af
et Familiehus, og førstebehandlede konkretisering af oplæg til Tårnby Kommunes kommende
Familiehus på udvalgsmødet i december 2012.
Forvaltningen er nu så lang i planlægning og indretning af Familiehuset, at konkretisering af indsatser
og tidsplan fremlægges.
Det er intentionen, at Familiehuset indrettes på en måde, der fremmer familiernes tryghed og
sikkerhed. For at undgå at familierne oplever et møde med en institution, skal Familiehuset indrettes
så hjemligt som muligt.
Flere af Familiehusets aktiviteter/opgaver eksisterer i dag, men flyttes med oprettelsen af Familiehuset
til rammer, der fremmer Tårnby Kommunes inklusionspolitik. I Familiehuset vil det være muligt at
hjælpe familier til at bryde med isolation omkring deres problematikker og skabe fællesskab og
udvikling sammen med andre familier.
De nuværende familiebehandlere, konsulenterne og psykologerne i det nuværende PPR vil få deres
primære arbejdsplads i Familiehuset. Familiehuset bliver dog tænkt og indrettet til, at alle
medarbejdere i Børne- og kulturforvaltningen i arbejdet og samarbejdet med børn og familier kan
bruge Familiehuset som ramme for de indsatser, som allerede eksisterer og som udvikles i den
kommende tid jf.bilag.
I tidsplanen for opstart af Familiehuset og tilhørende aktiviteter er der taget højde for, at samarbejde
og planlægning skal ske med mange forskellige samarbejdspartnere. Aktiviteterne i Familiehuset vil
både bestå af stående tilbud og tilbud, der oprettes efter behov.

INDSTILLING
Forvaltningen indstiller til Børne- og Skoleudvalget:
•

at tage det konkretiserede forslag til efterretning.

BILAG:
1 Åben Familiehus oplæg - køreplan februar 2013

1814686/13
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BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN 28-02-2013
Tiltrådt.
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4.

Forslag til Politiske servicemål på serviceområde Øvrig
undervisning- og faglige uddannelser 2014

Åben sag
Sagsnr.:
12/7719
Sagsansvarlig: Annelise Svensson

RESUMÉ
Forslag til politiske servicemål budget 2014 til Serviceområde Øvrig undervisning og
faglige uddannelser.

UDDYBENDE BEMÆRKNINGER
I forbindelse med budgetlægningen for 2014 skal der for de enkelte serviceområder
fastlægges politiske servicemål.
Vedlagt fremsendes forslag til servicemål på serviceområde Øvrig undervisning og faglige
uddannelser gældende for budgetår 2014.
Der forslås ingen ændringer men en videreførelse af målene fra 2013.

INDSTILLING
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Børne- og Skoleudvalget, at
• Børne- og Skoleudvalget drøfter forslaget til politiske servicemål for budgetår
2014 vedrørende serviceområde Øvrig undervisning og faglige uddannelser.

BILAG:
1 Åben Forslag til politiske servicemål 2014 Øvrig undervising og faglige
uddannelser

1811983/13

BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN 28-02-2013
Tiltrådt.

6

Børne- og Skoleudvalget d.28-02-2013

5.

Forslag til politiske servicemål budget 2014 Serviceområde
Serviceydelser til skoleområdet

Åben sag
Sagsnr.:
12/7719
Sagsansvarlig: Annelise Svensson

RESUMÉ
Forslag til politiske servicemål 2014 serviceområde Serviceydelser til skoleområdet.

UDDYBENDE BEMÆRKNINGER
I forbindelse med budgetlægningen for 2014 skal der for de enkelte serviceområder
fastlægges politiske servicemål.
Vedlagt fremsendes forslag til justering af servicemål for serviceområde Serviceydelser til
skoleområdet gældende for budget 2014.
Ændringerne til budget 2014 er indskrevet med rød skrift i en kopi af målsætningen for
2013.

INDSTILLING
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Børne- og Skoleudvalget, at
• Børne- og Skoleudvalget drøfter forslaget til Politiske servicemål for budget 2014
vedr. serviceområdet Serviceydelser til skoleområdet.

BILAG:
1 Åben Hannes Birkums forslag til pol.servicemål 2014 serviceyd.til
skoleområdet

1817672/13

BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN 28-02-2013
Tiltrådt med redaktionelle ændringer i henhold til udvalgets bemærkninger.
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6.

Forslag om udmøntning af restbeløb på kontoen "Pulje til
udforudsete udgifter i 2013", 2

Åben sag
Sagsnr.:
12/9633
Sagsansvarlig: Annelise Svensson

RESUMÉ
På udvalgsmødet d. 7.2.2013 blev SFs forslag om udmøntning af restbeløb på kontoen
”Pulje til uforudsete udgifter” behandlet som dagsordenens punkt 7 med følgende
beslutning: ”SF begærer sagen behandlet i Kommunalbestyrelsen”. På grund af uklarhed
i protokolførelsen i forbindelse med behandlingen og efter aftale med forslagsstilleren
sættes sagen på dagsordenen igen til fornyet behandling.

UDDYBENDE BEMÆRKNINGER
SFs forslag af 5.12.12 indebærer, at de udisponerede midler på kontoen ”Pulje til
uforudsete udgifter”, 1 mio. kr. disponeres fuldt og helt:
Besparelsen på skolemælk til elever fra 4.-7. klasse pr 1.1.13 trækkes tilbage. I alt kr.
521.930 til folkeskoler og kr. 33.230 til privatskoler.
Besparelsen på kr. 250.000 til Ferieforanstaltninger (sommerferieaktiviteter) trækkes
tilbage.
Besparelsen på Sommerferietilbud (Ungdomsskolen) på kr. 50.000 trækkes tilbage.
Besparelsen på Plejevederlag (Plejefamilier) nedskrives med kr. 144.840.
Forvaltningen har følgende bemærkning: Det er tidsmæssigt ikke muligt at gennemføre
den foreslåede beslutning for så vidt angår besparelsen på skolemælk. Hvis forslaget
under behandlingen ændres til ikraftræden pr. 1.8.13, vil den besparelse der skal
trækkes tilbage udgøre 5/12 af den besluttede besparelse, altså kr. 217.470 til
folkeskoler og kr. 13.445 til privatskoler. Dermed vil restere kr. 324.245 på kontoen,
som ikke er foreslået disponeret.

INDSTILLING
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at
• udvalget drøfter forslaget

BILAG:
1 Åben Bilag fra SF

1410766/13
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BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN 28-02-2013
SF’s forslag om udmøntning af restbeløb på kontoen ”Pulje til uforudsete udgifter” blev
ikke tiltrådt.
A og DF stemte imod, V undlod at stemme, SF og Tina Weber stemte for.
A og DF fandt forslaget uhensigtsmæssigt i den aktuelle økonomiske situation.
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7.

Dispensation fra prøvebestemmelserne, 2

Åben sag
Sagsnr.:
13/436
Sagsansvarlig: Ivan Jensen

RESUMÉ
Udvalget godkendte på møde d. 17.1.2013, at Nordregårdsskolen kunne søge
dispensation fra prøvebestemmelserne til at gennemføre afgangsprøven i fysik/kemi som
gruppeprøve. Der er efterfølgende indkommet yderligere ansøgninger om
dispensationsansøgninger fra øvrige skoler.

UDDYBENDE BEMÆRKNINGER
Det indgik i behandlingen af ansøgningen fra Nordregårdsskolen, at den daglige
undervisning i fysik/kemi er baseret på gruppearbejde. Forvaltningen modtog efter
udvalgets behandling henvendelser fra andre skoler om tilladelse til at ansøge om at
gennemføre gruppeprøve i faget fysik/kemi. Forvaltningen gav efter samråd med
udvalgsformanden skolerne tilladelse under forudsætning af, at den daglige undervisning
har været baseret på gruppearbejde.
Forvaltningen kan oplyse, at der gives individuelle karakterer i forbindelse med
gruppeprøve.
Der er herudover indkommet ansøgning fra Skottegårdsskolen om deltagelse i 24-timers
prøve som gruppeprøve i udtræksfaget samfundsfag samt ansøgning fra Korsvejens
Skole om tilladelse til ansøgning om at gennemføre gruppeprøve i faget tysk.
Skottegårdsskolens ansøgning redegør specifikt for betingelserne for ansøgningen. Det
skal fremhæves, at skolens lærer, som skal være eksaminator, tillige er konsulent i
fagene samfundsfag, historie og kristendom i Ministeriet for Børn & Undervisning og er
som sådan en af ophavspersonerne til prøveformen: Prøve med 24 timers forberedelse.
Korsvejens Skoles ansøgning om gruppeprøve har samme karakter som ansøgningerne
om gruppeprøve i fysik/kemi. Begge skoler har tilkendegivet, at ansøgningerne er
baseret på, at den daglige undervisning gennemføres på gruppebasis.
Det er fortsat forvaltningens vurdering, at gruppeprøver vil blive genindført i forbindelse
med den forestående folkeskolereform. Og forvaltningen anbefaler fortsat, at
ansøgningerne imødekommes med henblik på opnåelse af erfaringer.

INDSTILLING
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at
•

Udvalget tager forvaltningens tilladelse til andre skoler end Nordregårdsskolen til
ansøgning om tilladelse til gruppeeksamen i fysik/kemi til efterretning
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•
•
•

Udvalget godkender, at Skottegårdsskolen søger om dispensation fra
prøvebestemmelserne til at gennemføre ’”prøve med 24 timers forberedelse” som
gruppeprøve i udtræksfaget samfundsfag
Udvalget godkender, at Korsvejens Skole søger om dispensation fra
prøvebestemmelserne til at gennemføre gruppeprøve i udtræksfaget tysk
Forvaltningen sikrer, at de relevante fagkonsulenter i forbindelse med
udarbejdelse af karakterrapport over prøveresultaterne udviser særlig
opmærksomhed om de opnåede erfaringer med gennemførte gruppeprøver med
henblik på at udnytte opnåede erfaringer i rådgivning af øvrige lærere

BILAG:
1 Åben Ansøgning om gruppeprøve, samfundsfag, Skottegårdsskolen
2 Åben Ansøgning om gruppeprøve, tysk, Korsvejens Skole

1818310/13
1818317/13

BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN 28-02-2013
Fraværende: Camilla Schwalbe
Tiltrådt med undtagelse af muligheden for gruppeprøve i tysk. V og DF ønskede kun at
give tilladelse i fysik/kemi. A ønskede at give tilladelse i alle fagene.
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8.

Ansøgning om tilskud til jubilæum, Kastrupgårdsskolen

Åben sag
Sagsnr.:
13/4881
Sagsansvarlig: Ivan Jensen

RESUMÉ
Kastrupgårdsskolen ansøger med vedhæftede bilag om tilskud på kr. 35.000 til dækning
af udgifter i forbindelse med markeringen af skolens 40 års jubilæum, som markeres d.
16.8.2013

UDDYBENDE BEMÆRKNINGER
Det ansøgte tilskud skal dække udgifter i forbindelse med det foreløbigt fastlagte,
vedhæftede program.
Forvaltningen kan oplyse, at den seneste ansøgning til udvalget om tilskud til
jubilæumsaktiviteter var fra Korsvejens Skole, der ansøgte om tilskud til 90 års
jubilæum. Udvalget blev i sagen oplyst, at der iflg. Kommunalbestyrelsens Sekretariat
ikke var fortilfælde af, at en kommunal institution markerede sin 90 års fødselsdag.
Udvalget imødekom ikke ansøgning af økonomiske grunde.
Den seneste skole, der modtog støtte til markering af 40 års jubilæum var
Nordregårdsskolen, der i 2007 modtog tilskud på kr. 25.000

ØKONOMI
Hvis udvalget beslutter at imødekomme ansøgningen, anbefaler forvaltningen, at
tilskuddet ydes over kontoen ”Styrkelse af skolevæsenet”. På kontoen henstår aktuelt kr.
148.270, som ikke er disponerede.

INDSTILLING
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at
•

Udvalget drøfter sagen

BILAG:
1 Åben Ansøgning om tilskud
2 Åben Planlægning 40-års jubilæum.doc

1817916/13
1817874/13

BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN 28-02-2013
Fraværende: Camilla Schwalbe
Ansøgningen imødekommes med kr. 25.000.
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9.

Disponering af legepladspuljen 2013

Åben sag
Sagsnr.:
13/5056
Sagsansvarlig: Ivan Jensen

RESUMÉ
Udvalget besluttede på møde d. 3.11.2011 at fremrykke godkendelse af ny
legepladsinstallation til Nordregårdsskolen som konsekvens af, at planlagt
legepladsinstallation på Skelgårdsskolen blev udskudt til etablering i 2012 grundet
vejrlig. Den ny legepladsinstallation på Nordregårdsskolen blev afspærret for benyttelse
d. 9.11.12, da faldunderlaget gennem nogen tid havde været drivvådt udviklende sig til,
at der stod vandspejl grundet mangelfuldt dræn. Faldunderlaget var stærkt
skimmelangrebet og er bortkørt. Der er etableret fast underlag med stabilgrus om
legepladsen, som fortsat er afspærret, da der ikke er lovligt faldunderlag. Forvaltningen
anbefaler, at der etableres faldunderlag på Nordregårdsskolen samt
legepladsinstallationer i forbindelse med SFO-Skottegårdsskolen over legepladspuljen
2013.

UDDYBENDE BEMÆRKNINGER
Skimmelangrebet på Nordregårdsskolen skyldes mangelfuldt dræn under faldunderlaget,
som var et flis-faldunderlag. I forbindelse med installationen på Nordregårdsskolen blev
der ikke etableret nyt faldunderlag, men tilføjet ekstra flis til det eksisterende
faldunderlag.
Forvaltningen har med medarbejdere fra Teknisk Forvaltning gennemgået mulighederne
for etablering af faldunderlag, så Nordregårdsskolens ny legepladsinstallation atter kan
anvendes af eleverne. Drøftelserne har omfattet fordele og ulemper ved faldgrus,
græsmåtter og gummibelægning. Billigste faldunderlag er underlag med faldgrus.
Udgiften udgør ca. kr. 80.000 inkl. opgravning og bortkørsel af stabilgrus og etablering af
ny indkantning. Dyreste faldunderlag er gummibelægning inklusive etablering af alu-kant
udgør kr. 225.000. Levetidsberegninger fra leverandøren konkluderer, at
gummibelægningen er den billigste løsning efter 5 år. Hertil kommer, at
gummibelægning indebærer et mindre slid på såvel legeinstallation som skolens
gulvarealer end faldgrus.
Forvaltningen anbefaler, at der etableres gummibelægning med alukant til
legepladsinstalationen på Nordregårdsskolen, selvom det er det dyreste tilbud i
anlægsudgift.
Beslutningen om etablering af legepladserne på henholdsvis Nordregårdsskolen og
Skelgårdsskolen blev bl.a. truffet på grundlag af ”Notat om skolernes legepladssikkerhed
m.m.”. Af notatet fremgår, at det på tidspunktet for udarbejdelsen af notatet var
hensigten, at legepladspuljen i 2013 skulle anvendes til udskiftning af klatrevæg og
faldunderlag med anden installation på Løjtegårdsskolen samt nye legepladsinstallationer
på hhv. Kastrupgårdsskolen og Skottegårdsskolen (ifm. SFO).
Forvaltningen har drøftet Løjtegårdsskolens, Kastrupgårdsskolens og Skottegårdsskolens
ude- og legevilkår med Teknisk Forvaltning. Der er enighed om at anbefale, at
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Skottegårdsskolen (SFO) tilgodeses først grundet de samlede ude- og legevilkår - ikke
mindst i lyset af den meget store SFO på skolen samt fraværet af grønne arealer til
skolen.
Løjtegårdsskolens ønskede alternativ til den nu nedtagne klatrevæg koster kr. 290.000.
Hvis forvaltningens anbefaling om etablerering af gummibelægning på Nordregårdsskolen
følges, vil legepladspuljen på kr. 509.250 ikke samtidigt kunne dække Løjtegårdsskolens
ønske. Der er ikke udarbejdet forslag til nye installationer på Kastrupgårdsskolen, men
det er forvaltningens vurdering, at Kastrupgårdsskolen har behov for en hel
legepladspulje, hvilket forvaltningen anbefaler bliver udskudt til 2014. I så fald vil
erstatningen for nedtaget klatrevæg på Løjtegårdsskolen være uafklaret indtil videre.
For Skottegårdsskolen (SFO) er udarbejdet idéoplæg og tilbud på legeområder.
Skottegårdsskolen ønsker blandt ideerne multibanen til kr. 82.000, et bænkarrangement
om det store lærketræ til kr. 49.600 og blomsterbede til kr. 49.000 som de højest
prioriterede ønsker. Forvaltningen anbefaler, at bevilges kr. 180.600 til gennemførelse af
disse tre elementer i tilbuddet.

INDSTILLING
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at
•
•

Udvalget godkender etablering af gummiunderlag til Nordregårdsskolens
legeinstallation til kr. 224.964
Udvalget tildeler en ramme på kr. 180.600 til multibane, træbænk og
blomsterbede på Skottegårdsskolen

BILAG
Bilagene er af tekniske årsager ikke tilknyttet elektronisk, men foreligger i papirformat:
-

Notat om legepladssikkerhed m.m.
Idéoplæg og tilbud på legeområder, Skottegårdsskolen SFO (med prioriteret
prisoversigt)
Tilbudspriser på faldunderlag (Nordregårdsskolen)
- Tilbud på Agito Gamber-installation (Løjtegårdsskolen)

BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN 28-02-2013
Fraværende: Camilla Schwalbe
Tiltrådt, dog således at Skottegårdsskolen tildeles en ramme på kr. 163.600 så der
etableres læsebænk i stedet for blomsterbede i overensstemmelse med SFO’ens ønsker.
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10.

Eventuelt

Åben sag
Sagsnr.:
13/4935
Sagsansvarlig: Susi Mie Jensen

BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN 28-02-2013
Fraværende: Camilla Schwalbe
Intet.
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