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1.

Godkendelse af dagsorden

Åben sag
Sagsnr.:
13/36914
Sagsansvarlig: sij.uk
Fraværende:
Afbud:

BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN 06-02-2014
Dagsorden godkendt

2

Børne- og Skoleudvalget d.06-02-2014

2.

Meddelelser

Åben sag
Sagsnr.:
13/36914
Sagsansvarlig: sij.uk
Fraværende:
Afbud:

RESUMÉ
a)
Referat af
Referat af
Referat af
Referat af
Referat af
Referat af
Referat af
Referat af

møde
møde
møde
møde
møde
møde
møde
møde

skolebestyrelsen
skolebestyrelsen
skolebestyrelsen
skolebestyrelsen
skolebestyrelsen
skolebestyrelsen
skolebestyrelsen
skolebestyrelsen

Tårnbygårdsskolen den 27.11.2013
Løjtegårdsskolen den 9.12.2013
Korsvejens Skole den 12.12.2013
Nordregårdsskolen den 16.12.2013
Kastrupgårdsskolen den 17.12.2013
Kastrupgårdsskolen den 15.1.2014
Korsvejens Skole den 20.1.2014
Løjtegårdsskolen den 22.1.2014

b)
Dagplejen, normering og status pr. 1.2.2014
c)
Artikel fra Mandag Morgen om Entreprenørskab
d)
Indbydelse til temaaften om Skolereformens implementering – videndeling og inspiration

INDSTILLING
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Børne- og Skoleudvalget,

1. at punkterne a-d tages til efterretning

BILAG
/SHJ

3

Børne- og Skoleudvalget d.06-02-2014

BILAGSFORTEGNELSE:
1 Åben Artikel fra Mandag Morgen om Entreprenørskab
2 Åben Referater af Skolebestyrelsesmøder
3 Åben Dagplejen normering og status pr. 1.2.14
4 Åben Indbydelse til temaaften om Skolereformens implementering videndeling og inspiration

17456/14
17457/14
16990/14
17474/14

BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN 06-02-2014
Tiltrådt
Forvaltningen orienterede i øvrigt udvalget om konkret sag ved Korsvejens Skole. Det
blev besluttet, at medtage punktet på næste Børne- og Skoleudvalgsmøde
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3.

Målbeskrivelse for styrkelse af UU's mulighed for udvikling af
kurser og gruppevejledening til unge der har problemer i
forhold til uddannelsesparathed

Åben sag
Sagsnr.:
13/31691
Sagsansvarlig: asv.uk
Fraværende:
Afbud:

RESUMÉ
I fortsættelse af dagsordenspunkt om midlertidig opnormering med ½ vejlederstilling på
Ungdommens Uddannelsesvejledning til styrkelse af området vedr. ikke
uddannelsesparate elever, der har været behandlet i Økonomiudvalgets møde den
4.12.2013, har Økonomiudvalget anmodet om konkrete måltal for projektet.
Lederen af Ungdommens Uddannelsesvejledning har udarbejdet målbeskrivelse og måltal
i forhold til bevilling af vejleder ansat på halv tid, der skal styrke UU’s muligheder for at
udvikle kurser og gruppevejledning til unge, der har problemer i forhold til
uddannelsesparathed.

UDDYBENDE BEMÆRKNINGER
Målbeskrivelse i forhold til bevilling af vejleder på halv tid, der skal styrke UU’s
muligheder for at udvikle kurser og gruppevejledning til unge, der har problemer i
forhold til uddannelsesparathed.
Kvantitative mål for kurserne:
Skoleåret 2013/2014:
UU vil udvikle og afholde et 4. ugers kursusforløb for unge 15 – 17 årige, der ikke er i
gang med en tilfredsstillende aktivitet og som ikke umiddelbart kan starte på en
uddannelse. Kurset tilbydes til 12 unge.
UU vil i fællesskab med Ungdomsskolen udvikle og afholde et 10 ugers kombineret
kursus - og praktikforløb for elever i 8. klasse, der er i fare for ikke at blive
uddannelsesparate.
UU vil i fællesskab med Ungdomsskolen udvikle og afholde et kursus med 10
kursusgange for elever på 7. klassetrin, der har problemer i forhold til at passe deres
skole.
UU vil etablere et gruppevejledningsforløb for ikke uddannelsesparate 15 – 18 årige.
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UU vil kontakte Jobcenteret for at undersøge muligheden for, at unge 18 årige, der ikke
er uddannelsesparate, kan deltage i kurserne.
Skoleåret 2014/2015:
UU vil udvikle og afholde to 4. ugers kursusforløb for unge 15 – 17 årige, der ikke er i
gang med en tilfredsstillende aktivitet og som ikke umiddelbart kan starte på en
uddannelse.
UU vil i samarbejde med Ungdomsskolen igen gennemføre kurser for elever på 7. og 8.
klassetrin.
Succesmål for kurserne:
· At 80 % af de unge, der starter på kurserne gennemfører.
· At 90 % af de unge evaluerer kurserne positivt.
· At kurserne for eleverne på 7. og 8. klassetrin for 80 % af de unges
vedkommende efterfølgende evalueres at have haft betydning i forhold til deres
uddannelsesparathed.
· At det 4. ugers kursusforløb for unge 15 – 17 årige sætter 90 % af de unge, der
gennemfører, i stand til at lave en realistisk uddannelsesplan.
· At 50 % af de unge 15 – 17 årige, der deltager i kurset, efterfølgende optages på
en ungdomsuddannelse.

INDSTILLING
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget,
1. at de udarbejdede måltal for projektet godkendes,
2. at det tidligere fremsendte dagordenspunkt endelig godkendes, og
3. at sagen efterfølgende fremsendes til orientering i Børne- og Skoleudvalget.

/SHJ

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 29-01-2014
Tiltrådt. Fremsendes til Børne– og skoleudvalget til orientering.
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BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN 06-02-2014
Orientering taget til efterretning.
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4.

Præsentation af skoleområdet

Åben sag
Sagsnr.:
13/36914
Sagsansvarlig: sij.uk
Fraværende:
Afbud:

RESUMÉ
Forvaltningens skolechef præsenterer skoleområdet for det ny Børne- og Skoleudvalg.

INDSTILLING
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Børne- og Skoleudvalget,

1. at præsentationen tages til efterretning

/SHJ
BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN 06-02-2014
Tiltrådt.
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5.

Orientering om Folkeskolereform

Åben sag
Sagsnr.:
13/36914
Sagsansvarlig: sij.uk
Fraværende:
Afbud:

RESUMÉ
Skolechefen og Forvaltningschefen orienterer udvalget om Folkeskolereformen, herunder
drøftelse af procesplan.

INDSTILLING
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Børne- og Skoleudvalget,
1. at orienteringen tages til efterretning
2. at vedtage procesplan for udvalgets drøftelse af Folkeskolereformen
/SHJ

BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN 06-02-2014
Tiltrådt, med redaktionelle ændringer.
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6.

Pilotprojekt på Korsvejens Skole

Åben sag
Sagsnr.:
14/3289
Sagsansvarlig: AJE.UK
Fraværende:
Afbud:

RESUMÉ
Korsvejens Skole ansøger med ansøgning af 26.11.13 om ressourcer til afholdelse af
pilotprojekt ”Farvel til dagtilbud og goddag til skolen”. Forslaget til pilotprojekt er
udarbejdet i samarbejde mellem skole, børnehaver og fritidshjem i distriktet.
Ansøgningen vedrører dels penge, kr. 9750,- og dels arbejdstidsressourcer, 100
lærertimer pr. år i 3 år til projektet, som sigter mod at give førskolebørnene bedre
skoleparathed, herunder styrkede sproglige forudsætninger

UDDYBENDE BEMÆRKNINGER
Det er forvaltningens vurdering, at det beskrevne pilotprojekt er udtryk for en god, fælles
opmærksomhed fra skolens og dagtilbuddenes side på et vigtigt, fælles indsats- og
udviklingsområde – og at gennemførelse vil være en god optakt til og et godt element i
implementeringen af folkeskolelovens intentioner.
Der er tradition for, at støtte til udviklingsarbejder baserer sig på, at det kan være
hensigtsmæssigt at tildele ekstra ressourcer til etablering, men at videreførelse af
arbejdet sker ved prioritering inden for eksisterende rammer.
Skoleledergruppen, som ifølge beslutning i Børne- og Skoleudvalget fungerer som
”udviklingsudvalg”, har på møde d. 15.1.14 anbefalet pilotprojektet med forbehold for
omfanget af ressourcer. Forbeholdet var på forvaltningens foranledning.
Forvaltningen afventer dels godkendelse af rammerne for planlægningen af
ressourcetildelingen til skolerne til implementering – og vurderer dels generelt, at der i
forvejen kan være tildelt ressourcer til skolerne/institutionerne til de ansøgte formål.
Konkret er det forvaltningens vurdering, at det vil være hensigtsmæssigt at
imødekomme ansøgningen om kr. 9.750,-. Endvidere vurderer forvaltningen, at det er
hensigtsmæssigt at imødekomme ansøgningen om arbejdstidsressourcer op til det
ansøgte omfang, idet forvaltningen ønsker at indgå i en nærmere dialog med skolen
herom, når præmisserne for timetildelingen er afklaret.
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ØKONOMI
Til etablering af forsøget: Kr. 9.750,- over kontoen Styrkelse af skolevæsenet.

INDSTILLING
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller at

1. Børne- og Skoleudvalget imødekommer ansøgningen på kr. 9.750,- i 2014 over
kontoen Styrkelse af skolevæsenet
2. Børne- og Skoleudvalget godkender, at Korsvejens Skole efter dialog med
forvaltningen inden for de besluttede rammer tildeles arbejdstidsressourcer som
”særligt projekt” i forbindelse med timetildelingen for skoleåret 2014/15

/SHJ

BILAGSFORTEGNELSE:
1 Åben Ansøgning om pilotprojekt på Korsvejens Skole

17193/14

BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN 06-02-2014
Tiltrådt.
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7.

Skoleudsættelse for skoleåret 2014/15

Åben sag
Sagsnr.:
14/2667
Sagsansvarlig: tdr.uk
Fraværende:
Afbud:

RESUMÉ
I forbindelse med indskrivning af børn i skole i skoleåret 2014/15 skal de indkomne
ansøgninger om skoleudsættelse behandles. Der er tale om 36 børn hvoraf 22 er børn
født i november/december måned.

UDDYBENDE BEMÆRKNINGER
Antallet af ansøgninger er stort set uændret i forhold til sidste skoleår og for største
parten på baggrund af umodenhed.

INDSTILLING
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Børne- og Skoleudvalget,

1. at ansøgningerne om skoleudsættelse behandles i henhold til anbefaling fra
Rådgivning og Forebyggelse,
2. efterfølgende indkomne ansøgninger afgøres administrativt.

/SHJ
BILAGSFORTEGNELSE:
1 Åben Oversigt over ansøgninger om skoleudsættelse for skoleåret 2014/
15

14107/14

BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN 06-02-2014
Tiltrådt.
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8.

Orientering om forventet regnskab 2013 Børne- og
Skoleudvalgets budgteområde pr. ultimo Januar 2014

Åben sag
Sagsnr.:
13/36265
Sagsansvarlig: asv.uk
Fraværende:
Afbud:

RESUMÉ
Børne- og Kulturforvaltningen har pr. ultimo Januar 2014 udarbejdet forventet regnskab
2013 på Børne- og Skoleudvalgets budgetområde.

UDDYBENDE BEMÆRKNINGER
Der vil på Børne- og Skoleudvalgets møde den 6.2.2014 blive orienteret om det
forventede regnskab for 2013, opgjort pr. ultimo Januar 2014.

INDSTILLING
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Børne- og Skoleudvalget,

1. at orientering om det forventede regnskab 2013 på Børne- og Skoleudvalgets
budgetområde tages til efterretning.

/SHJ

BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN 06-02-2014
Tiltrådt.
Forvaltningen orienterede på baggrund af forventet regnskab 2013 om de
budgetmæssige udfordringer, der har været på enkelte serviceområder i 2013. Det må
på baggrund af 2013 forventes, at der også i 2014 vil være særlige budgetmæssige
udfordringer.
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9.

Indskrivning til 0. klasser skoleåret 2014/15

Åben sag
Sagsnr.:
13/8435
Sagsansvarlig: IRO.UK
Fraværende:
Afbud:

RESUMÉ
Efter at indskrivning til kommende 0. klasser for skoleåret 2014/15 er tilendebragt, er
der indskrevet i alt 549 børn fordelt på de 7 folkeskoler i 22 klasser. Der var planlagt
med 23 klasser, men Skottegårdsskolen får kun behov for 3 klasser mod forventet 4
klasser efter prognosen.
Med 22 klasser bliver der en gennemsnitlig klassekvotient 25,0. Den laveste
klassekvotient er 24,0 og den højeste er 26,5.
I 0. klasserne for indeværende skoleår var der pr. 1.8.2013 i alt 554 børn i 23 klasser
men med en klassekvotient på 24,1.

UDDYBENDE BEMÆRKNINGER
Ud af de 549 børn har 492 ønsket distriktsskolen. Der er ønsket anden skole end
distriktsskolen for 58 børn. Med 22 klasser kan der imødekommes 24 ønsker. Dermed
bliver 34 ønsker om anden skole end distriktsskolen afslået.
Der er oprindeligt planlagt med 23 klasser, men Skottegårdsskolen har ikke behov for 4
spor som forudsagt. For at kunne imødekomme flest mulige ønsker om anden skole end
distriktsskolen, kan det derfor overvejes, om der skal oprettes en klasse mere på
Pilegårdsskolen. Pilegårdsskolen kan derved optage alle ønsker til skolen, hvilket betyder
at det samlede antal afslag udgør 10.
Der er ingen økonomiske og personalemæssige konsekvenser ved oprettelse af 5 klasser
på Pilegårdsskolen, men forvaltningen gør opmærksom på at den samlede lokalesituation
på Pilegårdsskolen vil blive udfordret, også i forhold til kommende implementering af
Folkeskolereform, herunder lærerarbejdspladser.
Der foreligger 29 ansøgninger om skoleudsættelse og 8 elever fra årgangen skal indgå i
andet skoletilbud. Herudover har 22 elever søgt privatskole.

15

Børne- og Skoleudvalget d.06-02-2014

INDSTILLING
Børne- og Skoleforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget,

1. at der oprettes 23 klasser til kommende 0. klasser, herunder ekstra klasse på
Pilegårdsskolen, og
2. at sagen videresendes til orientering i Børne- og Skoleudvalget og i
Kommunalbestyrelsen.

/SHJ

BILAGSFORTEGNELSE:
1 Åben Endelige resultat af indskrivning vedr. 2014/15 - forslag 2

13421/14

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 29-01-2014
Tiltrådt.

BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN 06-02-2014
Tiltrådt.
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10.

Nye støtteansøgninger og ændringer februar 2014 LUKKET SAG

Lukket sag
Sagsnr.:
14/2769
Sagsansvarlig: rth.uk
Fraværende:
Afbud:
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11.

Løsning af SFO-Kapaciteten for kommende 0. klasse børn i
2014 - LUKKET SAG

Lukket sag
Sagsnr.:
14/3415
Sagsansvarlig: lpe.bk
Fraværende:
Afbud:
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12.

Kvalitetsrapport 2013 - LUKKET SAG

Lukket sag
Sagsnr.:
13/5613
Sagsansvarlig: sij.uk
Fraværende:
Afbud:
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13.

Forlængelse af samarbejdsaftale mellem Kultur- og
Fritidsudvalget og Børne- og Skoleudvalget om indkøb af
kunst m.m. til skolerne

Åben sag
Sagsnr.:
13/36586
Sagsansvarlig: sol.uk
Fraværende:
Afbud:

RESUMÉ
Samarbejdsaftalen mellem Kultur- og Fritidsudvalget og Børne- og Skoleudvalget om
indkøb af kunst m.m. til skolerne inkl. Tårnbygårdsskolen og Ungdomsskolen udløb den
31. december 2013.

UDDYBENDE BEMÆRKNINGER
Aftalen har fungeret siden 1972 og er efterfølgende blevet tilrettet således, at
fleksibiliteten er blevet større. Alle kommunens folkeskoler m.m. har udtrykt stor
tilfredshed med ordningen, som har medført mange kvalitets kunstværker i de
kommunale bygninger og på de kommunale områder.
Samarbejdsaftalen består dels af tilskud til indkøb af kunstværker og dels
adoptionsordningen, som går på skift mellem skolerne hvert år. Adoptionsordningen
finansieres alene af Kultur- og Fritidsudvalgets driftsbudget.

ØKONOMI
Børne- og Skoleudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget har i hvert sit driftsbudget for
2014 og frem afsat økonomiske midler til indkøb af kunstværker til skolerne m.m.
Som tidligere meddelt finansierer Kultur- og Fritidsudvalget alene adoptionsordningen.

INDSTILLING
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget

1. At samarbejdsaftalen mellem Kultur- og Fritidsudvalget og Børne- og
Skoleudvalget om indkøb af kunst m.m. til kommunens skoler m.m. forlænges
uændret i perioden 1. januar 2014 til 31. december 2017.
2. Sagen videresendes til behandling i Børne- og Skoleudvalget samt endelig
godkendelse i Økonomiudvalget.

/SHJ
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BILAGSFORTEGNELSE:
1 Åben Samarbejdsaftale mellem Kultur- og Fritidsudvalget og Børne- og
Skoleudvalget om indkøb af kunst til folkeskolerne.

2002195/13

BESLUTNING I KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET DEN 14-01-2014
Indstillingen tiltrådt. Videresendes til Børne- og Skoleudvalget og Økonomiudvalget til
endelig godkendelse.

BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN 06-02-2014
Tiltrådt og videresendes til endelig beslutning i Økonomiudvalget.
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14.

Efterretningssager vedr. okt- dec 2013

Åben sag
Sagsnr.:
12/7676
Sagsansvarlig: nki.sf
Fraværende:
Afbud:

RESUMÉ
Børne- og Kulturforvaltningen har fra oktober til og med december 2013 modtaget 4
afgørelser retur fra Ankestyrelsen.
Sagen omhandler afgørelser efter servicelovens §§§ 41 og 52.3.6.

UDDYBENDE BEMÆRKNINGER
Det skal oplyses, at der er tre måder en sag fra Ankestyrelsen kan falde ud:
Stadfæstelse af kommunens afgørelse, ændring af kommunens afgørelse eller
hjemvisning af en sag til kommunens fornyet behandling.
På baggrund af dette skal det oplyses, at Ankestyrelsen har stadfæstet kommunens
afgørelser i 3 sager vedrørende afslag på dækning af merudgifter (§ 41).
Ankestyrelsen har i én sag ændret kommunens afgørelse vedrørende merudgifter til
fornyet vurdering samt udmåling af merudgiftsydelsen (§ 41).
Ankestyrelsen har stadfæstet kommunens afgørelse i 1 sag vedrørende afslag på
kontaktpersonsordning (§ 52.3.6).

LOVGRUNDLAG
Lov om Social service §§§ 41 og 52.3.6.

INDSTILLING
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,
1. at sagen tages til efterretning
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/SHJ

BILAGSFORTEGNELSE:
1 Åben Bilag til okt-dec. 2013
2 Åben Bilag til okt-dec. 2013
3 Åben Bilag til okt-dec. 2013
4 Åben bilag til okt-dec 2013

17958/14
17957/14
17955/14
17953/14

BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN 06-02-2014
Tiltrådt.
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15.

Eventuelt

Åben sag
Sagsnr.:
13/36914
Sagsansvarlig: sij.uk
Fraværende:
Afbud:

INDSTILLING
/SHJ

BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN 06-02-2014
Budgetmøde den 22.5.2014 flyttes til den 19.5.2014.
Mødet sluttede kl. 18.20
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Bilagsoversigt
2.

Meddelelser
1.
Artikel fra Mandag Morgen om Entreprenørskab (17456/14)
2.
Referater af Skolebestyrelsesmøder (17457/14)
3.
Dagplejen normering og status pr. 1.2.14 (16990/14)
4.
Indbydelse til temaaften om Skolereformens implementering - videndeling og
inspiration (17474/14)

6.

Pilotprojekt på Korsvejens Skole
1.
Ansøgning om pilotprojekt på Korsvejens Skole (17193/14)

7.

Skoleudsættelse for skoleåret 2014/15
1.
Oversigt over ansøgninger om skoleudsættelse for skoleåret 2014/ 15 (14107/14)

9.

Indskrivning til 0. klasser skoleåret 2014/15
1.
Endelige resultat af indskrivning vedr. 2014/15 - forslag 2 (13421/14)

13.

Forlængelse af samarbejdsaftale mellem Kultur- og Fritidsudvalget og Børne- og
Skoleudvalget om indkøb af kunst m.m. til skolerne
1.
Samarbejdsaftale mellem Kultur- og Fritidsudvalget og Børne- og Skoleudvalget om
indkøb af kunst til folkeskolerne. (2002195/13)

14.

Efterretningssager vedr. okt- dec 2013
1.
Bilag til okt-dec. 2013 (17958/14)
2.
Bilag til okt-dec. 2013 (17957/14)
3.
Bilag til okt-dec. 2013 (17955/14)
4.
bilag til okt-dec 2013 (17953/14)
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