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1.

Beslutning: Budgetopfølgning I 2022 BS

Sagsnr.: 22/6130

Beslutningstema
Børn og Skole skal drøfte og godkende budgetopfølgning I for 2022, herunder aktuel
handleplan.
Sagsfremstilling
Forvaltningen fremlægger budgetopfølgning I for 2021 for Børn og Skole (BS) til
godkendelse, jf. bilag 1.
Årets første budgetopfølgning for 2022 viser på tværs af alle kommunens udvalgsområder en
større budgetudfordring, som følge af bl.a. udgiftsopdrift på det specialiserede socialområde,
øgede udgifter som følge af den demografiske udfordring og forventede store merudgifter
som følge af kraftigt stigende el- og gaspriser. Der er derfor på en række områder iværksat
handleplaner for at imødegå de konkrete budgetudfordringer. Samtidig er der medio maj
udmeldt generel udgiftstilbageholdenhed på tværs af hele organisationen for at sikre en
udgiftsopbremsning, som også kan medvirke til budgetoverholdelse i 2022.
Forvaltningen vurderer, at det forventede regnskab for Børn og Skole udviser et merforbrug
på 7,6 mio. kr.
Drift
På aktivitetsområderne under Børn og Skole er det samlede korrigerede nettobudget på 741,6
mio. kr. Pr. 31. marts 2022 er det samlede forbrug på172,8 mio. kr., hvilket svarer til 23,3 pct.
af budgettet.
Tabel 1: Budgetopfølgning I for Børn og Skole, pr. 31.3.2022
Opr.
Korr.
Forbrug Om
budget
Budget
pr. 31.3 pl.*
1.000 kr.

a

B

c

d

Tillægsbev.
og ompl.
mellem
fagudvalg*
e

Nyt korr.
Forventet
budget
regnskab
efter BOF I
=b+d+e

Dagtilbud
190.096 190.294
42.582
338
190.632
Skoler og FFO
485.381 484.898
113.132
215
485.113
Forebyggelse for
65.868
66.430
17.048
66.430
børn og unge
Netto - i alt
741.345 741.622
172.761
553
742.175
Fortegn: Minus = mindreforbrug el. merindtægt er / Plus = merudgift el. mindreindtægt.
Note *: Oversigt over omplaceringer og tillægsbevillinger fremgår af Bilag 2
Økonomioversigt og bilag 3 Omplaceringer.
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På budgetopfølgning I foreslås justeringer af det korrigerede budget på i alt 0,6 mio. kr.
(netto), jf. tabel 1 samt bilag 2:
 Puljemidler til indfasning af minimumsnormeringer 2022 øger udgiftsbudgettet med 8,5
mio. kr. og modsvares af et øget indtægtsbudgettet på 8,5 mio. kr.
 Udmøntning af overenskomstmidler, i alt 0,4 mio. kr. tilføres Børn og Skole
 Merudgift ved overgang fra tjenestemandsansættelse af skoleleder til
overenskomstansættelse på 180.000 kr., som søges dækket fra puljen til uforudsete
udgifter. Ændringen af ansættelsesform sikrer en samlet årlig besparelse på 25.000 kr.
pga. mindre indbetaling til tjenestemandspension.
 24.750 kr. vedr. drift af 9 hjertestartere omplaceres til Kultur, Fritid og Idræt
Forvaltningen vurderer, at der er en samlet udfordring på 7,6 mio. kr. i forhold til korrigeret
budget. Forvaltningen vil arbejde målrettet på at reducere budgetudfordringen i de kommende
måneder.
Aktivitetsområde Dagtilbud
Der er flere børn med behov for pasning end forventet, da budgettet blev lagt. Budgettet er
baseret på Dynasoft- prognosen fra juni 2021, som bygger på befolkningsprognosen fra 2021.
Dynasoft-prognosen fra marts 2022 (som er baseret på den nye befolkningsprognose)
forventer en stigning i pasningsbehovet svarende til 5,3 mio. kr. Herudover opleves der et
yderligere behov for pladser, som forvaltningen vurderer til at udgøre 2,6 mio. kr. Den
samlede stigning i pasningsbehovet forventes således at blive på 7,9 mio. kr. i 2022. Stigning
skyldes både højere fødselstal og større nettotilflytning end forventet.
Dagtilbuddene har ikke kunnet nå at ansætte personale med samme hastighed, som
pasningsbehovet er steget. Det skyldes dels, at børnetallet er steget hurtigt, og dels at der
generelt er rekrutteringsproblemer. På den baggrund forventer forvaltningen, at der ved årets
udgang vil være uforbrugte lønmidler i dagtilbuddene på ca. 3,5 mio. kr., der kan
medfinansiere den stigende demografi.
Den samlede udgift til køb af særlige dagtilbud (§32) og køb af særlige klubtilbud (§36) til
børn og unge med funktionsnedsættelse forventes at overstige budgettet med 3,2 mio. kr. i
2022. Merforbruget skyldes primært en stigning i børn, der købes eksterne specialiserede
dagtilbud til, da de ikke kan rummes i Furesø Kommunes egne dagtilbud, da de har svære
handicap, som kræver særlig pleje og rammer. Udgiften til køb af særlige dagtilbud (§32) er
steget fra 2018 til 2021, idet antallet af børn i købte pladser i særlige dagtilbud er steget fra 1 i
2014 til 7 i 2021. Samtidig arbejder forvaltningen på at reducere omkostningen til købte
pladser på eksterne § 32 dagtilbud og § 36 klubtilbud. Som bilag 6 til dette punkt er
handleplan for særlige dagtilbud § 32.
Aktivitetsområde Skoler og FFO
 Skolerne og FFO’erne forventes samlet at ende tæt på balance.
 Specialundervisningsområdet er fortsat under pres pga. stigende behov, blandt andet på
grund af, at den stigning, der skete i løbet af 2021 nu har helårsvirkning i 2022.
Forvaltningen vurderer, at der vil være et merforbrug på specialundervisning på ca. 3 mio.
kr. i 2022. Merforbruget er ikke medregnet i forventet regnskab i denne budgetopfølgning,
og frem til årets kommende budgetopfølgninger vil der fortsat ske en stram styring, med
Furesø Kommune
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henblik på at reducere merforbruget. Som bilag 5 til dette punkt er vedhæftet en opgørelse
over den aktuelle anvendelse af specialundervisning.
Aktivitetsområde Forebyggelse for børn og unge
På aktivitetsområdet Forebyggelse for børn og unge viser forventet regnskab for 2022 i
budgetopfølgningen, at der samlet set vil være balance på budgettet.
Der ses dog en tendens til stigende udgifter og et muligt merforbrug på køb af specialiseret
hjerneskadebehandling af børn og unge. Udfordringen er således ikke knyttet til kernedriften i
forebyggelsesområdet, men knytter sig alene til køb af specialiserede genoptræninger og
rehabilitering af hjerneskadede, og særligt til en dyr enkeltsag. Disse bevilges efter
sundhedsloven § 140 og PPR 0-6 års området foretager visitation og faglig vurdering af
borgeren i samarbejde med rehabiliteringsteamet hos Center for Sundhed og Seniorliv, som
har viden og erfaring på dette højtspecialiserede område. Furesø Kommune har ikke fastlagt
et budget til disse behandlinger af hjerneskadede under 18 år, men indtil videre betales de på
budget til køb af børneterapi i PPR 0-6 år. Dette budget er dimensioneret til mindre udgifter i
forbindelse med den behandlende fysioterapi for børn, som er hjemtaget, og budgettet er på
170.000 årligt, og kan ikke dække genoptræning og rehabilitering af hjerneskadede børn.
Anlæg
Der er ingen anlægsprojekter under dette udvalg. Anlægsoversigten fremgår af bilag 3.
Status for implementering af initiativer, der er igangsat med budget 2022
Af sagens bilag 4 fremgår kort status for fremdriften på de initiativer, der er igangsat i
forlængelse af aftalen om budget 2022.
Økonomiske konsekvenser
Forvaltningen vurderer, at det forventede regnskab for Børn og Skole udviser et merforbrug
på 7,6 mio. kr. i forhold til korrigeret budget efter denne budgetopfølgning.
Sammenhæng med 2030 mål og succeskriterier
Kommunens tre årlige budgetopfølgninger udgør et grundlæggende element i kommunens
økonomistyring, som skal sikre budgetoverholdelse og dermed en fortsat økonomisk balance i
Furesø. En stabil økonomi og et kontinuerligt fokus på effektiviseringer skal sikre, at der
fremadrettet er økonomisk råderum til, at byrådet kan arbejde målrettet med de otte 2030-mål,
så Furesø også i fremtiden er attraktiv at bo, arbejde og leve i.
Borgerinddragelse
Der er ingen borgerinddragelse eller høring i forbindelse med budgetopfølgningen.
Lovgrundlag
Furesø Kommunes ”Principper for økonomistyring”.
Det videre forløb
Økonomiudvalget og byrådet har i maj fået forelagt den samlede budgetopfølgning for hele
kommunen.

Furesø Kommune
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Økonomiudvalget orienteres i juni om eventuelle opfølgninger på fagudvalgenes drøftelser af
budgetopfølgningen på de enkelte udvalgsområder.
Indstilling
Forvaltningen indstiller, at Børn og Skole drøfter og godkender, at
 Budgetopfølgning I, inkl. omplaceringer inden for udvalgets aktivitetsområder pr. 31.
marts 2022, godkendes.
 Omplaceringer mellem fagudvalg på i alt 0,6 mio. kr. (netto) i 2022 godkendes.
 Forvaltningen iværksætter de i bilag 6 nævnte tiltag
Beslutning i Børn og Skole den 14-06-2022
Godkendt.
Bilag:
1 Åben
2 Åben
3 Åben
4 Åben
5 Åben
6 Åben

2.

Bilag 1 - Økonomirapport BOI 2022 BS
Bilag 2 Omplaceringer budgetopfølgning I 2022 BS
Bilag 3 - Anlægsoversigt pr. 31. marts 2022
Bilag 4 - Implementeringsark til Budget 2022-2025
Bilag 6 - Handleplan for særlige dagtilbud § 32
Bilag 5 - Opfølgning på specialundervisning BOI

57830/22
46758/22
43004/22
124222/21
56618/22
60589/22

Beslutning: Serviceniveau i tandplejen

Sagsnr.: 22/7057

Beslutningstema
Udvalget skal beslutte om der skal ske en justering af serviceniveauet i tandplejen.
Sagsfremstilling
Baggrund
Sundhedsstyrelsen anbefaler, at der maksimalt er 24 måneder mellem tandeftersyn hos børn
og unge. I Furesø Kommune er der et politisk besluttet serviceniveau med 18 måneder mellem
tandeftersyn hos børn og unge. I praksis tilses og / eller behandles et barn eller ung i Furesø
gennemsnitligt 1,4 gang om året.
Med budgetaftalen for 2022 har byrådet bestilt en undersøgelse af, om der i Furesø kan gives
en garanti for tandeftersyn til alle børn minimum hver 12. måned.
I denne sammenhæng har forvaltningen også vurderet, hvad det ville betyde at sænke
hyppigheden af tandeftersyn.

Furesø Kommune
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Samtidig blev det med Finansloven for 2022 vedtaget, at unge i aldersgruppen 18 op til 22 år
fremover kan fortsætte i den kommunale tandpleje. Loven træder i kraft medio 2022, hvor den
indfases med en årgang ad gangen frem mod 2026. Fuldt udrullet i 2026 og frem medfører det
en stigning i patientgrundlaget for børne- og ungdomstandplejen på 23% ift. den nuværende
ordning.
Det betyder, at tandplejen får en udvidelse af patientporteføljen i forhold til nuværende
baseline.
Justering af serviceniveauet i tandplejen
1. Justering fra 18 til 12 måneders eftersyn
Ændring af indkaldeintervallet fra 18 til 12 mdr. for de 0-17 årige vil give en
forskydning i forholdet mellem antallet af statusundersøgelser, fokusundersøgelser og
behandlinger. Det skønnes, at ændringen i alt vil medføre, at tandplejen skal udføre
2.400 aftaler ekstra. En aftale er beregnet til at koste 804 kr. i gennemsnit. Dvs. at
ændringen af indkaldeintervallet med den nuværende 0-18 års population vil give en
årlig merudgift på ca. 1.93 mio. kr. i 2022.
Tandsundheden i Furesø Kommune er generelt god. Det vurderes, at det ikke vil
medføre en væsentlig forbedring for tandsundheden at ændre i intervallet fra 18 til 12
måneder.
Det kan derfor ikke anbefales at ændre intervallet fra 18 til 12 måneder.
2. Justering fra 18 til 24 måneders eftersyn
Der vil i forbindelse med skifte fra 18 til 24 måneders eftersyn ikke være en
tilsvarende besparelse. Dette skyldes, at forholdet mellem statusundersøgelser og
fokuserede undersøgelser vil variere i forhold til hinanden, antallet af
statsundersøgelser vil falde, hvorimod antallet af fokusundersøgelser vil stige på 24
måneders interval.
Frem mod 2026 vil befolkningsunderlaget i tandplejen stige. Den demografiske
stigning for de 0-17 årige vil i 2026 give en årlige merudgift på ca. 420.000 kr.
I vedlagte notat belyses de udfordringer, som tandplejen står overfor frem mod 2030.
En eventuel ændring i intervallet i tandeftersyn til 24 måneder kan medgå til at dække
merudgifterne ved de flere tandeftersyn som følge af flere børn og unge. Et nyt
serviceniveau på 24 mdr. kan dække omkostningen til den øgede demografi.
Med det nuværende befolkningsunderlag på 0-17 årige vil et ændret indkaldeinterval
fra 18 til 24 mdr. i 2022 udgøre en årlig mindreudgift på ca. 450.000 kr.
Forvaltningen anbefaler, at serviceniveauet ændres til tandeftersyn hver 24. måned, for
at imødegå den demografiske stigning.
3. Udvidelse af målgruppen til 18-21 årige og anbefaling af 24 måneders eftersyn

Furesø Kommune
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Fra 2022 udvides tandplejens målgruppe med de 18-21 årige. Det er forventningen, at
omkostningen ved at varetage opgaven på samme serviceniveau som i dag er ca. 2,6
mio.kr. ved fuld implementering. Som led i Finanslovsaftalen gives der DUT midler
fra Finansloven i størrelsesordenen 0,3 mio. kr. i 2022 til 2,6 mio. kr. i 2026 når
ordningen er fuldt implementeret. Det er endnu ikke afklaret hvor stor en andel af
disse DUT midler skal tilfalde Center for Tandregulering. Det er vurderingen, at DUT
midlerne ikke er tilstrækkelige til at dække målgruppens behov med samme
serviceniveau som i dag, i og med at en del af midlerne forventes at tilfalde CFT.
Det er således vurderingen, at et uændret serviceniveau på 18 måneders interval for de
0-21 årige vil give en merudgift svarende til det, der overføres til CFT. Hvis
serviceniveauet for alle 0-21 årige ændres til 24 måneders interval, spares ca. 0,45
mio. kr.
Det indstilles derfor til BSU, at serviceniveauet for de 18-21 årige lægges på 24 måneders
interval for tandeftersyn. Forvaltningen vil forsøge at holde omkostningen til den nye
målgruppe på 18-21-årige indenfor det budget, der udløses af DUT midlerne. Forvaltningen
vil vende tilbage til udvalget, hvis dette ikke er muligt.
Økonomiske konsekvenser
De økonomiske konsekvenser ifm. justeringen af serviceniveauet i tandplejen er beskrevet
ovenfor.
Sammenhæng med 2030 mål og succeskriterier
Sagen har ingen direkte sammenhæng til 2030 mål og succeskriterierne.
Tandsundheden i Furesø Kommune er generelt god. Det vurderes, at det ikke vil have
væsentlige konsekvenser for tandsundheden at ændre i intervallet fra 18 til 24 måneder.
Borgerinddragelse
Ingen bemærkninger.
Lovgrundlag
Sundhedsloven og Bekendtgørelse om tandpleje samt Finansloven for 2022.
Det videre forløb
Ingen bemærkninger
Indstilling
Forvaltningen indstiller, at:
- Serviceniveauet for de 0-17 årige og for de 18-21 årige lægges på 24 måneders interval for
tandeftersyn

Furesø Kommune
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Beslutning i Børn og Skole den 14-06-2022
Udvalget er ikke enig i forvaltningens indstilling. Udvalget besluttede at fastholde det
nuværende serviceniveau for tandeftersyn på 18 måneders interval for både målgrupperne 017-årige og 18-21-årige.
Bilag:
1 Åben Tandplejen mod 2030- notat vers.5.12.docx

3.

56720/22

Beslutning: Årsregnskab 2021 for Center for Tandregulering

Sagsnr.: 22/6845

Beslutningstema
Udvalget orienteres om årsregnskab 2021 for Center For Tandregulering, og om den
igangværende proces med driftsbudgettet for 2023-2026.
Sagsfremstilling
Center For Tandregulering I/S (CFT) varetager tandreguleringsopgaver på børn og unge under
18 år
for Ballerup, Egedal og Furesø Kommuner. En enslydende sag forelægges ligeledes til
orientering i de to øvrige ejerkommuner Egedal og Ballerup Kommuner.
Årsregnskabet (vedlagt) er udarbejdet af revisionsfirmaet BDO Danmark og uden
anmærkninger og forbehold.
Årsregnskab og revisionsprotokollat blev fremlagt og godkendt på bestyrelsesmødet den 19.
april 2022 i CFT. Driftsbudgettet for 2023-2026 blev ligeledes fremlagt og behandles igen på
bestyrelsesmødet den 28. juni 2022 (udvalget orienteres herom efetrfølgende).
Årsregnskab 2021
Årsregnskabet vurderes at give et retvisende billede af interessentskabets aktiver, passiver og
finansielle stilling pr. 31. december 2021 samt af resultatet interessentskabets aktiviteter for
regnskabsåret i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Derudover orienteres om relevante
opmærksomhedspunkter i forhold til selskabets aktiviteter.
CFT's årsregnskab 2021 udviser et resultat med et underskud på ca. 800.000 kr. højere end
forventet ved budgetlægningen. Dette skyldes overvejende regulering af
feriepengeforpligtelser, renter, kursreguleringer og gebyrer samt ventelisteafvikling.
Underskuddet håndteres ved et træk på de frie reserver på egenkapitalen. Det indhentes over
årene under hensyntagen til fremtidige investeringer. Revisionens gennemgang af regnskabet
har ikke givet anledning til forbehold eller kritiske bemærkninger.

Furesø Kommune

8

Møde i Børn og Skole / Tirsdag den 14-06-2022

Selskabets aktivitet, årets resultat og revisionens gennemgang er nærmere uddybet i
årsregnskabet revisionsprotokollatet, der er vedhæftet dagsordenspunktet.
I maj 2021 blev CFT's vedtægter revideret og godkendt, og der blev i den forbindelse
udarbejdet et styringsgrundlag og en ændret organisationsstruktur. I forlængelse heraf blev
også udarbejdet en samarbejdsaftale mellem CFT og basistandplejen i de 3 ejer kommuner
som vejledning til det tværfaglige samarbejde. I august 2021 blev vedtaget en økonomimodel,
der reducerer CFT's likvide midler med en tilbagebetaling på 1,3 mio. kr. til de 3
ejerkommuner i starten af 2022. Det samlede antal patienter er faldende i 2021 i forhold til
tidligere år, hvilket er i tråd med bestyrelsens ønske og CFT's strategi om at nedbringe det
samlede patientantal, så det nærmer sig niveauet, som da CFT blev etableret. I 2021 har CFT
arbejdet på at minimere venteliste og få sat patienterne i aktiv behandling for derved også at
indhente det efterslæb, der har været pga. vakante stillinger i 2018/2019 samt
coronapandemien.
I 2021 er der udskiftet 5 tandlægeunits. Det forventes, at denne udskiftning vil give en
hurtigere arbejdsgang og dermed hurtigere behandlingstilbud til patienterne.
Driftsbudget 2023-2026
Driftsbudgettet for CFT er lagt ud fra samme budgetmetode og fordeling på hovedkonto som
tidligere år, jf. bestyrelsesvedtagelse af 3. april 2009, samt befolkningsprognosen 2022 for de
tre kommuner (Ballerup, Egedal Furesø). Det samlede driftsbudget 2023-2026 er på 17,622
mio. kr. Budgettet blev behandlet på bestyrelsesmødet den 19. april 2022. Det forelagte
budget er ikke pris- og lønfremskrevet og omfatter en forventet effektivisering på i alt 220 t.
kr. i alle årene.
CFT skal have fokus på effektiviseringer, og der udarbejdes et opdateret detaljeret budget til
fremlæggelse på et ekstraordinært bestyrelsesmøde den 28. juni 2022.
Antallet af 0- til 17-årige i Furesø Kommune 2023 forventes at være 9.809, hvilket
udgør 31,5 pct. af alle 0- til 17-årige i de tre kommuner.
Furesø Kommunes andel af driftsbudgettet udgør derfor 31,5 pct. af det
samlede driftsbudget, hvilket er 5,6 mio. kr. i 2022 prisniveau. Andelen vil
procentvis fordele sig i årene 2024-26 til henholdsvis 31,1 pct., 30,4 pct. og 29,7 pct.
Økonomiske konsekvenser
Ingen bemærkninger.
Sammenhæng med 2030 mål og succeskriterier
Sagen har ingen sammenhæng til 2030 mål og succeskriterier.
Borgerinddragelse
Ingen bemærkninger.
Lovgrundlag
Sundhedsloven – lov nr. 903 af 26. august 2019 og den kommunale styrelseslov §60.

Furesø Kommune
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Den kommunale styrelseslovs §60, hvorefter en kommune kan indgå samarbejde med andre
kommuner i form af aktieselskab eller et kommunalt fællesskab om løsning af kommunale
opgaver,
og som samtidig medfører indskrænkning i de deltagende kommunalbestyrelsers beføjelser.
Opgaveudførelsen i kommunale fællesskaber er begrænset af fællesskabets vedtægter,
herunder
særligt formålsbestemmelsen.
Det videre forløb
Ingen bemærkninger.
Indstilling
Forvaltningen indstiller, at Børn og Skole:
- tager orienteringen om Årsregnskab og protokollat for Center For Tandregulering til
efterretning
- tager orientering om driftsbudgettet for 2023-2026 for Center For Tandregulering til
efterretning
Beslutning i Børn og Skole den 14-06-2022
Orienteringen er taget til efterretning.

Bilag:
1 Åben CFT_revisionsprotokollat 2021
2 Åben CFT_Ledelsesregnskabserklæring 2021
3 Åben CTF_regnskab 2021

4.

55311/22
55312/22
55314/22

Beslutning: Humlehavens kapacitet

Sagsnr.: 22/7493

Beslutningstema
Udvalget bedes beslutte en udvidelse af Humlehavens kapacitet.
Sagsfremstilling
Humlehaven er Furesøs specialdagtilbud under dagtilbudsloven.
I budget 2021 blev det besluttet med budgetforslaget UDF 2 ”Bedre børneliv gennem
styrkelse af almenområdet”, at Humlehaven blev reduceret i budget med 300.000 kr. svarende
til en reduktion fra 14 til 15 pladser. Ambitionen var, at færre børn skulle have tilbud i
Humlehaven og flere i Furesøs almene dagtilbud.
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Desværre oplever vi den modsatte udvikling, både i Furesø og i hele Danmark. Flere børn får
behov for særlige tilbud, også blandt de mindste børn i kommunerne.
I 2019 blev der gennemført en studierundtur til specialdagtilbud, der er sammenlignelige med
Humlehaven. Der blev lavet en analyse af økonomien i tilbuddene, som viste, at Humlehavens
budget i form af lønmidler pr. plads ligger godt i sammenligningen med tilsvarende tilbud.
I 2022 har vi set på fremmødet og kan se, at det er sjældent, at alle børn møder frem hver dag.
Samtidig hentes børnene langt de fleste dage inden kl 16. I de første fire måneder af 2022 er
det kun sket en enkelt gang, at et barn er blevet hentet efter kl 16. I de første tre uger af maj
2022 har der været 4 dage, hvor et enkelt barn er hentet efter kl 16.
Her i 2022 kan vi se, at det af hensyn til børn med behov for en specialdagtilbud er
nødvendigt at fastholde 15 pladser i Humlehaven. Derfor indstiller vi, at åbningstiden
reduceres, så den fremadrettet er kl. 16 i stedet for kl. 16.30. Dette vil betyde at Humlehaven
kan spare ca. 70.000 kr. kr. Hvis de fastholdes i Humlehavens budget vil den oplevede
reduktion i budgettet på 230.000 kr., svarende til 5 % af budgettet. I og med at vores analyse
har vist, at Humlehavens budget er i den høje ende sammenlignet med tilsvarende tilbud, er
det forvaltningens vurdering, at det kan lade sig gøre at fastholde 15 pladser i Humlehaven,
med det reducerede budget.
Alternativet til en plads i Humlehaven er en mere indgribende foranstaltning længere væk fra
barnets hjem i form af en plads i eksternt paragraf 32 tilbud, som gennemsnitligt koster
690.000 kr. årligt.
Derfor indstilles det, at Børn og Skole udvalget godkender, at antallet af pladser i
Humlehaven fastholdes på 15, samtidig med at åbningstiden reduceres, så den fremadrettet er
kl. 16 i stedet for kl. 16:30.
Det er forventningen, at det reducerede budget og dermed normering, ikke vil betyde, at børn
og forældre vil opleve en mærkbar reduktion i kvaliteten i Humlehaven.
Økonomiske konsekvenser
Der er ingen økonomiske konsekvenser, da der er tale om en udgiftsneutral omlægning af
åbningstid og antal indskrevne børn.
Sammenhæng med 2030 mål og succeskriterier
Forslaget indebærer, at et ekstra barn kan få det rette specialdagtilbud i Furesø. Dermed er
forslaget i tråd med Mål 3: ”I 2030 går Furesø foran for at sikre det gode børneliv og en tryg
alderdom”, og succeskriterierne 3.1. Furesømodellen for det gode børneliv, og 3.2. Trivsel og
læring.
Borgerinddragelse
Ingen bemærkninger.
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Lovgrundlag
Dagtilbudsloven.
Det videre forløb
Ingen bemærkninger.
Indstilling
Forvaltningen indstiller, at Børn og Skole:
- godkender, at Humlehaven fastholder sin kapacitet på 15 pladser
- godkender, at Humlehavende åbningstid fremadrettet er kl. 16 i stedet for kl. 16:30.
Beslutning i Børn og Skole den 14-06-2022
Godkendt.

5.

Drøftelse: Elevernes trivsel med afsæt i resultater fra ungeprofilundersøgelse
2022

Sagsnr.: 22/7674

Beslutningstema
Børn og Skole skal drøfte elevernes trivsel på baggrund af Ungeprofilundersøgelsen og
godkende den af forvaltningen igangsatte proces for det videre arbejde
Sagsfremstilling
Furesø Fælles Elevråd (FFE) har udpeget elevernes mentale trivsel som det vigtigste
fokuspunkt for deres arbejde i 2020/2021. Emnet blev med udgangspunkt i den Nationale
Trivselsmåling fra 2021 behandlet i BSU 08.02.2022 i forbindelse med godkendelse af
Nøgletalsrapporten. Den nationale Trivselsmåling viser, at Furesø Kommune placerer sig på
en tredjeplads blandt landets kommuner målt på andelen af elever i højest trivsel.
Når man dykker lidt længere ned i tallene, viser der sig et andet billede. I marts 2022 kom de
lokale tal fra Ungeprofilundersøgelsen, der bygger på svar fra 71% af eleverne i 7.-10. klasse i
Furesø Kommune. Undersøgelsen viser, at der findes et bekymrende antal unge, der er
ensomme, udøver selvskade eller på anden vis mistrives. Emnet har været drøftet på
samrådsmøde 21.03.2022. Forvaltningen har igangsat en proces, hvor Furesø Fælles Elevråd,
skolernes ledelser, KIL, PPR, SSP-netværket, UU-vejlederne og forældrene inddrages med
henblik på at øge elevernes samlede trivsel.
Furesø Kommune har fokus på både de generelle forebyggende indsatser og særlige indsatser
for elever i mistrivsel på individniveau. Det arbejder vi hele tiden på at blive endnu bedre til.
Derfor har vi bl.a. i april måned holdt et temamøde om skolevægring, hvor de gode erfaringer
fra Egeskolen blev drøftet. Det vurderes, at der på baggrund af Ungeprofilundersøgelsen med
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fordel kan sættes yderligere fokus på den tidlige og forebyggende indsats rettet mod alle
elever. Den følgende proces er tilrettelagt med henblik på at hente input til det videre arbejde.
Proces for det videre arbejde
Det videre arbejde bygger på drøftelser og arbejdsgrupper på tværs af skoleområdet. Følgende
er planlagt:
•
•
•
•
•
•
•

Drøftelse af Ungeprofilundersøgelsen med skolernes ledelser (maj 2022)
Workshop for ungeledere og UU-vejledere om mulige indsatser (juni 2022)
Temamøder i SSP-netværket om SSP-årshjulet og kontaktlærerens rolle (maj og
september 2022)
Drøftelse af mulige trivselstiltag i FFE (september 2022)
Arbejdsgruppe med fokus på skolevægring (september 2022)
Plan for øget fokus på erhvervspraktik og fritidsjob (oktober 2022)
Samrådsmøde om arbejdet med elevernes trivsel (efterår 2022)

På baggrund af drøftelserne arbejdes videre med konkrete indsatser, hvoraf de første er
planlagt til skoleåret 2022/2023. Disse omfatter bl.a.:
•
•
•
•
•

Kursus for medarbejdere på tværs af centre i tidlig opsporing af spiseforstyrrelser og
selvskade (nov. 2022, 55 tilmeldte fra bl.a. KIL, PPR, CDSF, CSS og Jobcentret)
Girltalk, forældrearrangement om pigers verden (september 2022)
Fritidsjob i plejesektoren for skoletrætte elever, som besluttet på skolebyrådsdagen
(maj-juni 2022 og igen til efteråret)
Mind Your Own Business, iværksætterprogram for unge drenge (efteråret 2022)
Fokus på digital adfærd, også hos forældrene (tema i SSP-kontaktlærernetværket i
efteråret 2022)

Følgende emner bliver en del af drøftelserne:
•
•
•
•
•
•

Program Fællesskaber og Program Ungdomsuddannelse
Det fælles lærings- og dannelsessyn
Digital dannelse
Reformkommissionens anbefalinger på dagtilbuds- og skoleområdet, som forventes at
komme i december 2022
Det timeløse fag ”Uddannelse og Job”
Evt. forsøg med brobygning, jf. ny bekendtgørelse

Økonomiske konsekvenser
Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.
Sammenhæng med 2030 mål og succeskriterier
Byrådet har i deres succeskriterier for 2030 målene formuleret at Furesøs folkeskoler skal
være blandt de 10 procent bedste i landet både i forhold til læring og trivsel. Furesø
Kommune placerer sig på en tredjeplads blandt landets kommuner målt på andelen af elever i
højest trivsel.
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Borgerinddragelse
Elevernes trivsel drøftes løbende med Furesø Fælles Elevråd, skolernes ledelser, UUvejlederne og SSP-lærernetværket. Desuden afholdes forældrearrangementer med fokus på
elevernes trivsel.
Lovgrundlag
Jvf. BEK nr 525 af 01/05/2019 skal skolerne hvert år gennemføre en måling af elevernes
trivsel i undervisningstiden (Den Nationale Trivselsmåling). Der er ingen pligt til at
gennemføre yderligere undersøgelser som fx Ungeprofilundersøgelsen.
Det videre forløb
Forvaltningen anbefaler, at vi samler op på arbejdet med elevernes trivsel ved et
samrådsmøde i efteråret 2022.
Indstilling
Forvaltningen indstiller, at Børn og Skole drøfter og godkender den igangsatte proces for
opfølgning på undersøgelserne om elevernes trivsel.
Beslutning i Børn og Skole den 14-06-2022
Godkendt. Udvalget lægger vægt på, at kompetencer hos frontmedarbejdere i fx håndtering af
selvskade og spiseforstyrrelser er vigtig. Udvalget ønsker samtidigt, at der er mere
ungeinvolvering og understøttelse af trivselsarbejdet lokalt på skolerne.

Bilag:
1 Åben Elevernes trivsel, Udfordringer, proces og tiltag.pptx

6.

56716/22

Orientering: Kapacitetsanalyse på skoleområdet 2022

Sagsnr.: 22/7121

Beslutningstema
Udvalget orienteres om kapacitetsanalysen på skoleområdet på baggrund af
befolkningsprognosen fra marts 2022, og udvalget bedes tage stilling til mulige aktiviteter på
baggrund af analysens konklusioner.
Sagsfremstilling
Befolkningsprognosen fra marts 2022 forudser en stigning i antallet af 5-14 årige (svarende til
elever i 0. til 9. klasse) på 435 fra 2022 til 2032.
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Som udgangspunkt er den samlede kapacitet på almenområdet 22 spor fordelt på de syv
grundskoler (6 tresporede skoler og 1 firesporet skole).
Med etableringen af et ekstra spor fra 0. til 3. klasse i Jonstrup, er der dog 23 spor til rådighed
på disse fire årgange, men når klasserne fra Jonstrup og Lille Værløse samles på Lille
Værløse Skole ved starten af 4. klasse, er der igen kun 22 spor til rådighed.
Derudover vil den samlede kapacitet blive påvirket af, om der også i de kommende år
etableres NEST-klasser på Søndersøskolen. I givet fald vil den samlede kapacitet blive
reduceres med ca. et halvt spor - til gengæld vil et fuldt udbygget NEST-spor give mulighed
for at placere mindst 40 elever med diagnoser inden for autismespektret i almenområdet.
De overordnede konklusioner i den vedhæftede kapacitetsanalyse på skoleområdet er
følgende:







Kapaciteten på almenområdet i Farum ser ud til at passe til behovet i de kommende 10 år,
og der vurderes ikke umiddelbart at være behov for distriktsændringer
Kapaciteten på almenområdet i Hareskov-distriktet ser ligeledes ud til at passe til behovet
Ved en meget stram styring af kapaciteten på almenområdet i de øvrige tre distrikter i
Værløse (Lille Værløse, Syvstjernen og Søndersø) vurderes kapaciteten at kunne klare
behovet frem til 2027 - og længere, hvis der ikke reserveres plads til NEST-klasserne på
Søndersøskolen
På et tidspunkt mellem 2027 og 2030 ser der ud til at blive brug for et ekstra spor i
tilknytning til Lille Værløse Skole på 4. til 9. klassetrin
Hele specialområdet er allerede nu udfordret som følge af en fortsat stigning i antallet af
børn, som vurderes i målgruppen for en gruppeordning. Aktuelt er området udfordret af en
stigning på op til 25 elever til det kommende skoleår 2022/23, hvor der skal arbejdes
meget kreativt med arealerne for at finde plads (dette arbejde er i gang men endnu ikke
afsluttet)

I betragtning af hvor afhængig befolkningsudviklingen er af f.eks. økonomiske konjunkturer,
vil forvaltningen anbefale, at der afventes 1-2 befolkningsprognoser inden der tages endelige
beslutninger i forhold til mulige løsninger på de kapacitetsudfordringer, der ser ud til at være
på vej i dele af Værløse.
Opstår der behov, som afviger fra estimaterne i denne kapacitetsanalyse, vil der kunne
etableres hurtige og forholdsvis billige midlertidige løsninger i tilknytning til Lille Værløse
Skole, mens endelige planer bliver udarbejdet og gennemført.
Forvaltningen vil dog anbefale, at der allerede nu startes et arbejde op i forhold til at afklare
mulige løsninger på de kapacitetsproblemer, som både dagtilbuds- og skoleanalyserne har
afdækket, så der om muligt kan opstilles sammenhængende scenarier med tilhørende
økonomiske kalkuler.
I forbindelse med budgetaftalen for 2022 var aftaleparterne enige om at behov og muligheder
for at udvide indskolingen i Jonstrup til og med 5. klasse i lyset af befolkningsudviklingen og
udviklingen i det samlede skolevæsen i Furesø skulle undersøges i løbet af 2022. Denne
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undersøgelse (se særskilt punkt på dagsordenen) kan indgå som et led i afklaringen af den
samlede fremtidige kapacitet i Værløse.
Økonomiske konsekvenser
Befolkningsprognosen vil indgå i arbejdet med budget 2023 for så vidt angår den
demografiske udvikling på skoleområdet. I forbindelse med arbejdet med af afklare den
fremtidige kapacitet i Værløse, vil der blive opstillet nogle økonomiske scenarier for de
forskellige løsningsmuligheder.
Sammenhæng med 2030 mål og succeskriterier
Skolestrukturen understøtter arbejdet med 2030-målene "Mindre ulighed - alle skal med" og
"God velfærd for børn, ældre og udsatte". En god skolestruktur understøtter succeskriteriet
"Furesømodellen for det gode børneliv", hvor de fysiske rammer er med til at give så mange
børn som muligt deltagelsesmuligheder.
Borgerinddragelse
Skolebestyrelserne vil blive inddraget i arbejdet med at sikre den nødvendige kapacitet - både
i forhold til eventuelle ændringer af de fysiske rammer og i de tilfælde, hvor der er behov for
skoledistriktsændringer.
Lovgrundlag
Folkeskoleloven.
Det videre forløb
Forvaltningen arbejder videre med den overordnede plan på baggrund af de kommende
budgetdrøftelser. Eventuel beslutning om skoledistriktsændringer for skoleåret 23/24 skal
udvalgsbehandles senest september.
Indstilling
Forvaltningen indstiller, at Børn og Skole:
- drøfter kapacitetsanalysen på skoleområdet
- beder forvaltningen om at udarbejde en konkret plan for sikring af skolekapaciteten
de kommende 10 år
Beslutning i Børn og Skole den 14-06-2022
Godkendt.
Bilag:
1 Åben Kapacitetsanalyse på skoleområdet 2022 til 2032

7.

57466/22

Beslutning: Indskolingen i Jonstrup
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Sagsnr.: 21/8919

Beslutningstema
Udvidelsen af Jonstrup Skole til to spor til og med 3. klasse er sket med en midlertidig
pavillonløsning. Udvalget bedes tage stilling til, hvordan der skal arbejdes videre med planer
for en permanent løsning for eleverne i 0. til 3. klasse fra Jonstrup, samt en udmøntning af
ordlyden fra budgetaftalen for 2022 om at undersøge en eventuel udvidelse af indskolingen i
Jonstrup til 5. klasse set i lyset af udviklingen i befolkningstallet og udviklingen i det samlede
skolevæsen i Furesø.
Sagsfremstilling
Fra og med skoleåret 2022/23 går elever fra 0. til 3. klasse fra Jonstrup/Sydlejren i skole i
indskolingsafdelingen på Jonstrup. Gl. Seminarium.
Der er til det formål opført 4 klasseværelser i pavilloner foran Jonstrup Gl Seminarium, og der
skal derfor tages stilling til, hvordan der kan etableres en permanent løsning for eleverne.
Samtidig er der med budgetaftalen for 2022 besluttet, at behov og muligheder for at udvide
indskolingen i Jonstrup til og med 5. klasse i lyset af den forventede udvikling i børnetallet i
Jonstrup og udviklingen i det samlede skolevæsen i Furesø skal undersøges i løbet af 2022.
Forventningen til udviklingen i børnetallet vil, jf. den nyeste befolkningsprognose fra marts
2022, være, at der fra omkring 2027 vil være behov for 11 spor samlet set i de tre distrikter
Lille Værløse, Søndersø og Syvstjernen. Aktuelt er der 11 spor fra 0. til 3. klasse, og der er 10
spor fra 4. til 9. klasse. Ud fra den aktuelle befolkningsprognose vil der dermed være behov
for at udvide med i alt 6 klasser på én af de tre skoler i perioden fra tidligst 2027 og frem.
Behovet vil formodentlig ikke opstå på én gang men løbende, efter hånden som de enkelte
årgange rykker videre fra indskolingsafdelingen i Jonstrup.
Historisk set ved vi, at kapacitetsbehovet kan ændre sig løbende, og at f.eks. de økonomiske
konjunkturer har stor indflydelse på flyttemønstret. En udvidelse af kapaciteten vil være
omkostningstung. Der er dog flere forskellige muligheder for at sikre den nødvendige
kapacitet på alle tre skoler, herunder vil en justering af skoledistrikter kunne bidrage til at
fordelingen af elever bliver mere bæredygtig. Derfor vil det være forvaltningens anbefaling, at
der igangsættes et forprojekt, hvor forskellige løsningsmuligheder beskrives og prisfastsættes
på et indledende projektskitse niveau, mens endelig beslutning afventer de kommende 1-2
befolkningsprognoser.
Skulle behovet for udvidelse ske før en ny permanent løsning er på plads, vil der være
mulighed for at etablere en midlertidig løsning i form af pavilloner på Lille Værløse Skole,
hvilket indledningsvis også bør afdækkes mere konkret ift. mulig placering på matriklen.
Flere parametre skal undersøges, når en permanent løsning skal beskrives. For eksempel er
Lille Værløse Skole i forvejen en stor skole med i realiteten 4 spor, men for øjeblikket optager
Lille Værløse Skoles gruppeordning med ca. 80 elever med udfordringer inden for
autismespektret det ene spor. I forbindelse med den specialundervisningsanalyse, som
udvalget behandlede på mødet i maj, var ét af opmærksomhedsområderne netop
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gruppeordningen på Lille Værløse Skole, hvor elevgruppens store diversitet og presset på de
fysiske rammer gør det aktuelt at undersøge mulighederne for en omlægning af
gruppeordningen. Dette kan betyde inddragelse af fysiske rammer andre steder i Furesø og
dermed frigørelse af kapacitet på Lille Værløse Skole, eller afhjælpes via lokale pavilloner på
Lille Værløse Skole. Uanset hvilken løsning, der vælges, skal det indgå i den samlede
vurdering af kapaciteten.
Forvaltningen anbefaler, at der afsættes en pulje på 500.000 kr. til undersøgelse og
prissætning med hjælp fra ekstern rådgivning (arkitekt/ingeniør bistand) af forskellige
scenarier for en permanent løsning i forhold til at sikre tilstrækkelig kapacitet på de tre skoler
Lille Værløse Skole, Søndersøskolen og Syvstjerneskolen fra 2027- herunder en undersøgelse
af behov og muligheder for at udvide afdelingen i Jonstrup til og med 5 klasse. Beslutning om
midler til en forundersøgelse kan indgå i forhandlingerne om budget 2023 og en undersøgelse
og bud på scenarier planlægges at være klar frem mod budgetdrøftelser medio 2023.
Dialog med skolebestyrelser og andre interessenter foreslås at fortsætte efter afklaring af i
budgetdrøftelserne. Hvis vedtagelse af midler i budget 2023 kan opgaven udbydes 4. kvartal
2022, og aftale kan indgås og påbegyndes primo 2023.
Økonomiske konsekvenser
Det undersøgende arbejde skal blandt andet afklare de økonomiske konsekvenser af
forskellige løsningsmodeller.
Sammenhæng med 2030 mål og succeskriterier
Arbejdet med permanente løsninger på kapaciteten kan understøtte flere 2030 mål - blandt
andet "Mere natur og bedre klimaløsninger", "God velfærd for børn, ældre og udsatte" og
"Gode boliger og levende byer".
Borgerinddragelse
Udvalget for Børn og Skole har haft en dialog med Skolebestyrelsen på Lille Værløse skole d.
23-5-2022.
Skolebestyrelser og andre lokale interessenter vil løbende blive inddraget i arbejdet med at
undersøge forskellige scenarier for at etablere permanente løsninger på kapaciteten i de
berørte skoledistrikter.
Lovgrundlag
Flere lovgivninger inden for skole, plan og byggeri.
Det videre forløb
Sagen skal behandles i økonomiudvalg og byråd i forbindelse med arbejdet omkring budget
2023.
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Indstilling
Forvaltningen indstiller, at Udvalg for Børn og Skole og for Økonomiudvalget og Byrådet
anbefaler:
-

at det i forbindelse med budget 2023 drøftes, om der skal afsættes et beløb på ca.
500.000 kr. til undersøgelse og prissætning på skitseniveau af permanente løsninger på
skolekapaciteten i de tre skoledistrikter Lille Værløse, Søndersø og Syvstjernen
at der i forbindelse med dette arbejde opstilles scenarier for at gøre den midlertidige
pavillonløsning vedr. indskolingen til og med 3. klasse i Jonstrup permanent samt
undersøges behov og muligheder for en udvidelse af skoleafdelingen i Jonstrup til og
med 5. klasse

Beslutning i Børn og Skole den 14-06-2022
Udvalget godkendte indstilling om at afsætte midler til undersøgelse, jf. indstillingen 1. del. I
forhold til indstillingens 2. del besluttede udvalget, at der i forbindelse med dette arbejde skal
opstilles flere forskellige scenarier for en fremtid for Jonstrup Skole. Herunder muligt
nybyggeri eller anvendelse af flere lokaler på Jonstrup Seminarium. Der undersøges
muligheder for en udvidelse af skoleafdelingen i Jonstrup til og med 5. klasse.

8.

Drøftelse: Nyt evaluerings- og bedømmelsessystem i folkeskolen – udmøntning i
Furesø

Sagsnr.: 22/7126

Beslutningstema
Udvalget orienteres om lovforslag om nyt evaluerings- og bedømmelsessystem i folkeskolen
og forvaltningens arbejde sammen med parterne omkring folkeskolen med implementering og
udmøntning af lovens forskellige elementer.
Sagsfremstilling
Baggrund
Den 29. oktober 2021 indgik Folkeskoleforligskredsen en aftale om det fremtidige
evaluerings- og bedømmelsessystem i folkeskolen. Med lovforslaget udmøntes en række
initiativer fra aftalen, som kræver lovændringer. Det forventes at lovforslaget (L 174) 3.
behandles i Folketinget den 9. juni 2022. BSU orienteres løbende i takt med, at
bekendtgørelser og vejledninger til elementerne i lovforslaget udmøntes. Se bilag med notat,
der uddyber elementerne i lovforslaget.
Intentionen i lovforslaget
Det fremtidige evaluerings- og bedømmelsessystem i folkeskolen skal bidrage til en endnu
stærkere evaluerings- og opfølgningskultur i folkeskolen, herunder:
 kunne anvendes til en let gennemskuelig og systematisk tilbagemelding til forældre og
elever fra skolen om elevens faglige udvikling.
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understøtte det pædagogiske arbejde og en systematisk evalueringspraksis på skolerne,
så undervisningen tilrettelægges med fokus på elevernes varierede udgangspunkter og
sikrer deres faglige udvikling.
en tidlig og systematisk opsporing af og opfølgning på elever, der har faglige
udfordringer, mistrives eller har særlige forudsætninger.

Intentionen er desuden at de forskellige elementer af det fremtidige evaluerings- og
bedømmelsessystem anvendes på måder, der fokuserer mindre på dokumentation og
afrapportering og giver bedre mulighed for at finde de løsninger, som giver bedst mening
lokalt. Se desuden bilag med brev fra parterne i Sammen om Skolen (Danmarks
Lærerforening, Skolelederforeningen, KL og Børne- og Kulturchefforeningen) der appellerer
til lokal dialog om udmøntning af lovens elementer.
Følgende forventes at træde i kraft i skoleåret 2022/23:
 Obligatorisk at anvende Risikotest for ordblindhed
Det bliver obligatorisk, at elever i børnehaveklassen eller senest i 1. klasse, der udviser tegn
på specifikke læsevanskeligheder, gennemfører Risikotesten for ordblindhed. Som del af
udmøntningen af Furesø sprog- og læsestrategi er vi allerede i gang med et udviklingsarbejde
under overskriften ”den ordblindevenlige skole” i Furesø, hvor læsevejledernetværket i
samarbejde med skolelederne kvalificerer implementeringen af risikotesten for ordblindhed jf.
lovforslaget.

 Elevplanen afskaffes og erstattes af meddelelsesbog
Meddelelsesbogen skal understøtte og kvalificere dialogen mellem skole og hjem om elevens
faglige og alsidige udvikling for alle elever fra 0. klasse til og med 9. klasse. Den skal
indeholde få, væsentlige fokuspunkter for elevens faglige og alsidige udvikling, så vidt muligt
fremadrettede og med udgangspunkt i elevens ressourcer i fagene dansk og matematik (1.-9.
klasse), og i børnehaveklassen kompetenceområderne sprog og matematisk opmærksomhed. I
udskolingen skal den omfatte elevens overvejelser til uddannelse og de faglige krav i den
forbindelse. For elever med udfordringer skal meddelelsesbogen udvides, så den ud over få
fokuspunkter også indeholder oplysninger om de indsatser og opfølgning, som skolen har
iværksat for at imødekomme elevens
udfordringer. Forvaltningen har nedsat en arbejdsgruppe, (skole- og afdelingsledere, lærer og
repræsentant fra Furesø Lærerkreds) der udarbejder udkast til model for den pædagogiske
udmøntning af meddelelsesbogen i Furesø jf. lovforslaget samt udkast til principper for
meddelelsesbogen, som oplæg til den lokale dialog i skolebestyrelserne. Begge bliver drøftet
og kvalificeret i CenterMED skole, Furesø Fælles elevråd og skoleledergruppen.


Kvalitetsrapporter afskaffes og erstattes af skoleudviklingssamtaler mellem kommuner og
skoler
Samtalen skal gennemføres årligt med skolens leder og styrke den fælles forståelse af skolens
udfordringer, udviklings- og indsatsområder (resultaterne fra de obligatoriske test skal
inddrages i samtalen). I Furesø skolevæsen har vi allerede en systematik med årlige
skoleudviklingssamtaler mellem forvaltningen og skoleledelserne. Forvaltningen anbefaler at
disse samtaler tilpasses kravene i lovforslaget. Ultimo 2022 fremlægges en sag, hvor Udvalg
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for Børn og Skole drøfter, hvordan man politisk fremadrettet vil følge kvaliteten på
skoleområdet.
 Styrket og tidlig opfølgning over for skoler med udfordringer
Børne- og Undervisningsministeriet udtrækker årligt en udviklingsliste til
kommunalbestyrelserne over de folkeskoler, der har behov for styrket opmærksomhed på
deres udvikling for at undgå vedvarende dårlig kvalitet. Udviklingslisten bygger på objektive
kriterier som endnu ikke er fastlagt af ministeriet endnu.
 Ændring af Folkeskolens Nationale Færdighedstest
De nye obligatoriske nationale færdighedstest og nye frivillige færdighedstest udvikles af
Børne- og Undervisningsministeriet og forventes klar i skoleåret 2026/27. I en
overgangsperiode fra efteråret 2022 og til og med skoleåret 2025/26 skal der jf. lovforslaget
gennemføres obligatoriske nationale færdighedstest i dansk (2.,3., 4., 6., og 7. årgang) og
matematik (2.,4., 6., 7. og 8. klasse).
 Ændring af uddannelsesparathedsvurderingen (UPV) 1. fase
Fra 1. oktober 2022 ændres UPV-en, så betegnelsen ”ikkeuddannelsesparat” ikke længere
anvendes. Ændres til ”parat til andre uddannelsesaktiviteter mv. end gymnasiale uddannelser
og erhvervsuddannelser”. Børne- og Undervisningsministeriet har nedsat en arbejdsgruppe,
der skal foreslå konkret model for en grundlæggende justering af UPV, der forventes færdigt i
efteråret 2022, og med virkning fra skoleåret 2024/25.
Forventes at træde i kraft i skoleåret 2024/25:
 Obligatorisk redskab til brug ved sprogvurdering i børnehaveklassen
I Furesø Kommune har vi allerede en procedure for sprogvurdering i børnehaveklassen jf.
sprog- og
læsestrategien, der vil blive tilpasset lovforslaget.
 Styrket fokus på højt begavede elever gennem tidlig opsporing og nye redskaber
Elever, som viser tegn på høj begavelse, skal jf. lovforslaget tilbydes en screening af høj
begavelse
på 1. klassetrin, hvis skolens leder ud fra en helhedsvurdering skønner, at screeningen er
relevant
(den kan udskydes til 2. klassetrin, hvis elevens modehed taler for det). Børne- og
Undervisningsministeriet er i gang med at udvikle nationale tjeklister til elever, forældre og
lærere.
Forventes at træde i kraft i skoleåret 2025/26:
 Obligatorisk screeningstest for læsevanskeligheder
Børne- og Undervisningsministeriet er i gang med at udvikle en ny it-understøttende
klassebasseret screening for læsevanskeligheder for alle elever i 1. klasse. Disse skal bidrage
til skolernes grundlag for at identificere elever i Risikotest for ordblindhed og forvaltningen
anbefaler derfor, at implementeringen af testene kobles sammen med arbejdet ift. sprog- og
læsestrategien og ”den ordblinde venlige skole”.
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Økonomiske konsekvenser
Ingen bemærkninger.
Sammenhæng med 2030 mål og succeskriterier
Byrådet har i deres succeskriterier for 2030 målene formuleret at Furesøs folkeskoler skal
være blandt de 10 procent bedste i landet både i forhold til læring og trivsel. Elementerne i det
fremtidige evaluerings- og bedømmelsessystem indgår i den løbende kvalitetsudvikling af
skoleområdet i Furesø i forhold til at sikre at skolevæsnet fortsat indfrier succeskriteriet.
Borgerinddragelse
De elementer af lovgivningen der forventes at træde i kraft i skoleåret 2022/23 drøftes
løbende i CenterMED skole, Furesø Fælles Elevråd og skolebestyrelserne.
Lovgrundlag
Lovudkastet L 174 forventes 3. behandlet i folketingen den 9. juni 2022. Se lovforslaget (som
fremsat til 1. behandling i folketinget den 3. maj 2022):
https://www.ft.dk/ripdf/samling/20211/lovforslag/l174/20211_l174_som_fremsat.pdf?m
sclkid=551a2ed2d15711ecbdf689e4bee33405

Se den politiske aftale om ”Det fremtidige evaluerings- og bedømmelsessystem” via linket:
https://www.uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2021/okt/211029-bred-aftale-om-fremtidigtevaluerings-og-bedoemmelsessystem

Det videre forløb
Udvalg for Børn og Skole vil løbende blive orienteret om udmøntningen af lovens forskellige
elementer i Furesø Skolevæsen og hvordan de forskellige partner om folkeskolen er
involveret i implementeringsarbejdet.
Indstilling
Forvaltningen indstiller, at Børn og Skole
 tager sagen til efterretning og godkender forvaltningens implementering af lovforslaget
som beskrevet i sagen.
Beslutning i Børn og Skole den 14-06-2022
Godkendt.
Bilag:
1 Åben Præsentation af EB-lovforslag maj 2022.pdf
2 Åben Notat Det fremtidige evaluerings- og bedømmelsessystem.docx
3 Åben Intentionerne med evaluerings- og bedømmelsesaftalen.pdf

9.

54871/22
54872/22
61746/22

Drøftelse: (Alle udvalg) Fremtidens Klima i Furesø

Sagsnr.: 22/7052
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Beslutningstema
Forvaltningen anbefaler, at alle fagudvalg drøfter Furesø Kommunes klimaplan og kommer
med anbefalinger til, hvordan fagudvalget kan bidrage til den.
Sagen behandles af Natur og Klima den 14. juni 2022, pkt. 7.
Sagsfremstilling
I 2019 tog Realdania initiativ til DK2020, hvor de 20 første kommuner gik i gang med at
udarbejde klimaplaner. Året efter inviterede Realdania, KL og Danske Regioner alle landets
kommuner med i DK2020. Byrådet besluttede i september 2020 at søge om at blive godkendt
som DK2020 kommune. Furesø Kommunes deltagelse blev bekræftet i november 2020.
Målet med DK2020 konceptet er at mindske CO2-udledningen og imødegå
klimaforandringerne globalt. 96 danske kommuner indgår i DK2020. De skal udarbejde
klimaplaner, der forpligter kommunerne til at dokumentere, at de kan leve op til Parisaftalens
målsætninger senest i 2050.
Den nationale målsætning er 70 % CO2-reduktion i 2030, men det nyvalgte Byråd besluttede
i december 2021 med konstitueringsaftalen, at Furesø Kommune skal være klimaneutral i
2030 og CO2 positiv i 2035. Det betyder, at Furesø Kommune skal reducere det årlige CO2udslip fra 174.000 tons til 0 på de næste otte år. Dermed er Furesø Kommune blandt de mest
ambitiøse klimakommuner i landet.
Ambitionen om CO2-neutralitet i 2030 har medført, at forvaltningen har skullet finde
betydeligt flere og omfattende tiltag til Furesøs nye klimaplan, end det var krævet til 70 %
reduktion.
Klimaplanen og DK2020-dokumenterne er udarbejdet på baggrund af dialog med en lang
række interessenter, borgerne, virksomheder, foreninger og faglige samarbejdspartnere. Den
Grønne tænketank Concito har forhåndsgodkendt klimaplanen og de ledsagende DK2020dokumenter.
Klimaplanen indeholder forslag til, hvordan Furesø Kommune kan blive klimarobust og
udvikles til et lavemissionssamfund gennem reduktion af udledningen af drivhusgasser. CO2indsatsen foreslås opdelt på seks indsatsområder med tilhørende klimahandlinger:
1. Energi, varmeforsyning og bygninger
2. Transport og infrastruktur
3. Affald, genanvendelse og genbrug
4. Landbrug og havebrug
5. Indkøb og adfærd
6. Klimatilpasning
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For hvert indsatsområde er de største kilder til CO2-udledning identificeret, og det er
dokumenteret, at de seks indsatsområder kan reducere klimabelastningen i overensstemmelse
med kravene i DK2020-konceptet, se bilag 5 om effektvurderinger.
Dokumentation for forbedring af klimatilpasningen bygger i vid udstrækning på allerede
besluttede tiltag og igangværende arbejder, herunder Grøn indkøbspolitik, Facility
Management Plan, Plan for klima og grøn omstilling 2020, Trafik- og mobilitetsplan,
varmeplan, indsats på affaldsområdet, spildevandsplan og Områdeplan for Furesø. Derudover
fokuseres på, hvordan afløbssystemet fremtidssikres. Dette suppleres med analyser af
konsekvenserne af grundvandsstigninger, oversvømmelser, flere storme og mere udbredt
tørke. Samlet defineres her de indsatser, der ruster Furesø Kommune til fremtidens
klimabetingede udfordringer.
Af den samlede CO2-udledning i Furesø Kommune stammer ca. 97 % fra borgere og
virksomheder, mens kun ca. 3 % stammer fra kommunens egne aktiviteter. Som den største
virksomhed i den geografiske kommune kan Furesø Kommune dog inspirere og sparre med
andre til også at opnå store CO2-reduktioner og effektiv klimatilpasning.
Derfor forudsætter implementering af klimaplanen en indsats, som i høj grad skal ligge hos
borgere og virksomheder med kommunen som aktiv partner. Der lægges derfor op til et meget
tæt samarbejde med borgerne, Miljørådet, foreninger, erhvervslivet, boligorganisationer,
oplysningsforbund m.v. samt en tæt inddragelse af klimafamilier, klimapartnere, vilde haverambassadører og kommunens egne miljø- og klimaambassadører.
Der er derudover som del af klimaplanen etableret et ”Klimaformum” med deltagelse af alle
relevante lokale aktører. Klimaforum følger op på mål, indsatser og resultater i klimaplanen.
Endvidere planlægges et årligt Furesø klimafolkemøde, hvor alle borgere inviteres med.
Klimafolkemødet vil være et vigtigt element i den brede udrulning af indsatser.
Furesø Kommune vil med tilsagnsbrev til Concito forpligte sig til at arbejde for at indfri de
ambitiøse mål og delmål:
 CO2-neutral i 2030 (også betegnet netto nul-udledning)
 CO2-negativ i 2035 (vi binder mere CO2 i kommunen, end vi udleder)
 Klimarobust i 2050 (vi har både CO2-negativ udledning og er en klimarobust kommune)

Økonomiske konsekvenser
Ca. 25 årsværk vurderes pt. på tværs af organisationen til allerede at bidrage til, at
ovenstående mål for den grønne omstilling nås. Såfremt byrådets ambitiøse mål om
klimaneutralitet i 2030 skal opnås, vil det forudsætte, at der i perioden frem til 2030 afsættes
de nødvendige ressourcer hertil.
Ressourcerne til at løfte klimaindsatserne i mål tilvejebringes ved
 aktivt at søge relevante EU-midler, statslige puljer og fonde
 at opkvalificere kommunens ansatte, så de får den nødvendige viden og de nødvendige
redskaber til at kunne realisere de klimaindsatser, som kommunens medarbejdere har
indflydelse på
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at optimere de kommunale ressourcer gennem samarbejdsprojekter med andre offentlige
og private aktører
at motivere, inspirere og informere borgere, bl.a. igennem klimafamilier, til at træffe de
valg, der reducerer CO2-udledningen
at virksomheder igennem Klimapartneraftalen understøttes i selv at agere og at intensivere
deres ansøgninger markant til de mange relevante regionale og nationale grønne puljer
evt. forslag til kommunal finansiering af ekstra ressourcer og tiltag, der derudover kan
understøtte målopfyldelsen, vil blive behandlet i forbindelse med de årlige
budgetforhandlinger.

Sammenhæng med 2030 mål og succeskriterier
Klimaplanen bygger på de af 2030-målene, der er klimarelevante, og derfor kan monitorering
af handlinger og fremskridt ske i samme arbejdsgang:
 Energi- og varmeforsyning i bygninger: CO2-negativ energiforsyning i 2030
 Transport og infrastruktur: 70 % CO2-reduktion i transportsektoren i 2030
 Affald og genanvendelse: Minimum 80 % af alt affald genanvendes, og mængden af plast,
der afbrændes på Vestforbrænding, reduceres ligeledes med 80 % i 2030
 Landrug og arealanvendelse: Plantning af 20.000 træer frem mod 2030, svarende til 100
ha skov; træerne kan plantes på landbrugsarealer, private grunde, kommunale arealer og
hos virksomheder.

Borgerinddragelse
Klimaplan Furesø er skabt igennem tæt dialog med foreninger, civilsamfund og erhvervsliv.
Lovgrundlag
European Green Deal, EU's klimatilpasningsstrategi, herunder Cirkulær økonomi og NECDirektivet, Klimaloven, Energiaftale, Cirkulær økonomi, Handlingsplan for klimasikring af
Danmark, Omstilling af vejtransporten, Husdyrbrugloven og Planloven.
Lovgrundlaget udfoldes i bilag 8 og i dokumentet Climate Action Planning Framework (CAPF).
Det videre forløb
Forslag til klimaplan sendes til drøftelse i alle fagudvalg med det formål, at fagudvalgene
tager stilling til, hvorledes deres rolle vil være i gennemførelse af planen.
Efter byrådets godkendelse forventes klimaplanen og den tilhørende DK2020-dokumentation
godkendt af C40-netværket, der oprindeligt er initiativtager til den forpligtende
kommunebaserede opfølgning, som DK2020 er baseret på.
Når Furesøs nye klimaplan er godkendt af C40-netværket, er det Realdania, der
kommunikerer om planens indhold i samarbejde med Furesø Kommune.
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På det førstkommende møde i Klimaforum aftales hvilke indsatser og handlinger, der skal
gennemføres det første år, og - i det omfang det er muligt - vil resultater blive præsenteret på
klimafolkemødet 10. september.
Det er aftalt, at der afholdes to klimaforummøder årligt, og at der en gang om året evalueres
på indsatser, progression, effekter og nye nødvendige indsatser. Evalueringen danner
baggrund for næste års indsatser frem mod 2030.
Indstilling
Forvaltningen indstiller,
 at udvalget tager orienteringen til efterretning.
Beslutning i Børn og Skole den 14-06-2022
Drøftet.
Bilag:
1 Åben
2 Åben
3 Åben
4 Åben
5 Åben

10.

Klimaplan 2022-2050 for Furesø Kommune
Klimaplan - generel præsentation
Furesø Kommunes klimaplan
Bilag 1 - Tilsagnsbred fra Furesø Kommunes Borgmester.docx
Bilag 5 - Effektvurderinger

52086/22
59735/22
52131/22
52088/22
56308/22

Beslutning: Anmodning om optagelse af punkt fra Radikale Venstre og
Socialistisk Folkeparti: Normeringer i børnehøjde

Sagsnr.: 22/282

Beslutningstema
Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti har anmodet om optagelse af punkt på
dagsordenen.
Sagsfremstilling
Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti har anmodet om, at følgende optages som punkt
på dagsordenen:
Beslutning (Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti):
Normeringer i børnehøjde
Beslutningstema:
Radikale Venstre og Socialistisk Folkepartiet foreslår at forvaltningen udarbejder en
indstilling til Børne- og Skoleudvalget med en beregning af "normeringer i børnehøjde", med
udgangspunkt i forældrebevægelsen ”Hvor er der en voksens” omsættertabel. Forvaltningen
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bedes fremlægge forskellige mulige beregningsmodeller (eksempelvis beregninger på
institutionsniveau, eller ud fra et gennemsnit i kommunen. Kvartalsvise, halvårlige eller årlige
beregninger kan også være et eksempel). Forvaltningen skal derudover komme med mulige
bud på, hvordan modellerne kan indgå i institutionernes eksisterende kvalitetsarbejde i fx
bestyrelsesarbejdet eller ved tilsynsrapporterne.
Sagsfremstilling:
Minimumsnormeringer er stort set indarbejdet på kommuneniveau i Furesø ud fra Danmarks
Statistiks regnemetode. Det er en god og væsentlig beslutning at have fokus på normeringer,
som kan være med til at sikre at færre børn fanges i negativ social arv, og alle børn får mere
lige deltagelsesmuligheder. En god normering kan ligeledes være med til at sikre, at alle børn
udvikles i et trygt miljø.
Der er imidlertid meget forskellige holdninger og forventninger til, hvad
minimumsnormeringerne betyder i praksis og dermed, hvad børn og forældre kan forvente at
opleve i børnehaver og vuggestuer.
Det er derfor vigtigt at sikre klar forventningsafstemning mellem institutioner og forældre og
give en transparent baggrund for dialogen om de voksentimer, der konkret er til rådighed til at
passe børnene - også kendt som normeringer i børnehøjde. En gennemsigtighed der kan være
med til, at skabe transparens og regne på hvor meget TID, som de voksne bruger med børnene
og ikke kun normeringer i årsværk. Sådan finder vi ud af, hvordan vi bedre kan fjerne
forhindringer og skabe det bedste børneliv. Vi bygger således oven på det solide fundament,
som minimumsnormeringerne er.
I et landskab hvor man som pædagog har rige muligheder for ansættelsessteder, er det
væsentligt for Furesø, at vi markerer os som en arbejdsplads, der har fokus på gode rammer
for den pædagogiske praksis. Vi har et behov for at skabe et godt arbejdsmiljø for
pædagogerne og personalet generelt, som har med de mindste Furesøborgere at gøre hver dag.
Dermed vil vi både kunne fastholde og tiltrække nye pædagoger og dedikere tid til
kerneopgaven i en ellers travl hverdag.
Til det formål har forældrebevægelsen Hvor er der en voksen? udarbejdet “omsættertabellen”,
som med udgangspunkt i blandt andet data fra Danmarks Statistik kan vise, hvor meget tid
personalet i den enkelte institution reelt har til at være sammen med børnene.
Omsættertabellen er udarbejdet med afsæt i Fredensborg Kommune, der har udregnet
normeringer i børnehøjde efter en model, der er formet i et samarbejde mellem forældre,
kommunen og BUPL Nordsjælland.
Flere andre kommuner har også lavet beregninger af "normeringer i børnehøjde".
Det sker ved at tage højde for fremmødeprocent og ligeledes fratrække personalets fravær,
sygdom og administration.
Omsættertabellen giver mulighed for en opgørelse af "normeringer i børnehøjde" i det enkelte
dagtilbud. Estimatet er muligt at lave uden at observere eller tælle personalet fysisk, og
derved er det både enkelt og effektivt at udføre for alle parter, samt kan gøres på forskellige
tidspunkter af årets cyklus. Regnemetodens input er institutionens årsværk, antal indskrevne
børn, fremmødeprocent og antal lukkedage.
Det er en måde hvorpå man tager både børnene og pædagogerne alvorligt ved at se på de
reelle normeringer og dermed også arbejdsmiljøet i daginstitutionerne. Og på den måde også
skabe de bedste arbejdspladser for personalet og tiltrække nye.
Mere om opgørelsesmetoderne kan læses her:
https://usercontent.one/wp/hvorerderenvoksen.dk/wp-
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content/uploads/2021/10/Oms%C3%A6ttertabelloen_Metode-muligheder-ogforbehold_09-10-2021.pdf

Med beregningen etableres en supplerende kilde til viden, som kan udforskes lokalt, fx i
forbindelse med institutionernes tilsynsrapporter. Sigtet er, at det bliver et dialogredskab
mellem forældre, pædagoger, ledelse, politikere og faglige organisationer omkring børn og
personales vilkår lokalt og samlet set. På den måde kan vi i fællesskab blive klogere på de
reelle forhold i børnenes hverdag og starte samtaler om, hvad der tager tid fra børnene - ved at
tage udgangspunkt i den hverdag børnene oplever.
Det er vigtigt at beregningen skal kunne gentages årligt, så det er muligt at følge udviklingen
over tid.
Opgørelsen vil kvalificere det arbejde som udføres ude i de enkelte institutioner, hvor ledelse
og bestyrelse i samarbejde udvikler rammerne og mulighederne for det gode børneliv.
Økonomiske konsekvenser:
Sagen har ikke økonomiske konsekvenser af nævneværdig grad for kommunen.
Sammenhæng med 2030-mål og succeskriterier:
Tiltaget vil styrke kommunen 2.2 mål om at færre børn oplever negativ social arv samt 3.1
som omhandler behov for en særlig indsats ift. flere børn.
Økonomiske konsekvenser
Ingen bemærkninger.
Sammenhæng med 2030 mål og succeskriterier
Ingen bemærkninger.
Borgerinddragelse
Ingen bemærkninger.
Lovgrundlag
Ingen bemærkninger.
Det videre forløb
Sagen afgøres i Børn og Skole
Beslutning i Børn og Skole den 14-06-2022
Udvalget var enige om at udsætte punktet til næste udvalgsmøde, så der er tilstrækkelig tid til
at drøfte det.

11.

Meddelelser og orientering til BSU på mødet i juni 2022

Sagsnr.: 22/274
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Beslutningstema
Formanden og forvaltningen orienterer om aktuelle sager på området. Udvalget orienteres
endvidere
om eventuelle sager, der vedrører udvalgets område, og som behandles på andre udvalg.
Sagsfremstilling
Foretræde for Børn og Skole
I forbindelse med udvalgets drøftelse af punkt 6 ’Orientering: Kapacitetsanalyse på
skoleområdet 2022’ og punkt 7 ’ Beslutning: Indskolingen i Jonstrup’ har
skolearbejdsgruppen i Jonstrup 89 anmodet om foretræde for udvalget.
Opfølgning på KL’s Børn & Unge Topmøde
Udvalget deltog på KL’s Børn & Unge Topmøde den 16. & 17. maj 2022.
På udvalgsmødet vil der være en kort opfølgning på Topmøde, hvor udvalgsmedlemmer kan
fremhæve pointer og perspektiver fra topmødet, som de særligt har hæftet sig ved.
Program og materialer fra topmødet kan findes her: KL's Børn & Unge Topmøde 2022
Klassedannelse
På baggrund af forventede elevtal i skoleåret 2022/23 planlægger skolerne samlet set
klassesammenlægninger fire steder i kommunen. Derudover planlægges én klasse i Jonstrup
opdelt i to på grund af stigende elevtal. Udvalget orienteres om konkrete elevtal og
klassekvotienter på første møde efter sommerferien. Bilag med aktuelle elevtal samt planlagte
klassesammenlægninger og klasseudvidelse er vedlagt.
Aktuel status vedrørende Ukraine
Forvaltningen orienterer om den aktuelle status for pasning og undervisningstilbud til de
ukrainske børn.
Furesø Idrætstalenttilbud har optaget 32 nye idrætstalenter
Furesø Idrætstalenttilbud har optaget 32 nye idrætstalenter med start i august 2022. De nye
Idrætstalenter kommer fra seks forskellige foreninger og syv forskellige skoler. Der vil fra
august 2022 være i alt 53 talenter tilknyttet Furesø Idrætstalenttilbud, som kommer fra i alt 8
forskellige foreninger og 8 forskellige skoler. I vedlagte bilag kan udvalget se, hvordan
eleverne fordeler sig. Talenterne er som udgangspunkt optaget for resten af deres tid i
grundskolen, med mindre andet aftales.
Årshjul
Årshjul for udvalgets arbejde vedlagt.
Orientering om udfald af valg til skolebestyrelser i 2022
De 7 folkeskoler i Furesø har, jævnfør kapitel 2 i Styrelsesvedtægten for Furesø Kommunes
skolevæsen, afholdt skolebestyrelsesvalg. https://www.furesoe.dk/politik/politikker-ogplaner/dagtilbud-og-skole/styrelsesvedtaegt-for-furesoe-kommunes-skolevaesen/

Der har været fredsvalg på 5 af skolerne. På Lyngholmskolen har det ikke været muligt at
opnå enighed om konstituering, hvorfor der er igangsat afstemning. På Hareskov Skole har
det indtil videre ikke været muligt at hverve tilstrækkeligt antal kandidater til bestyrelsen,
hvorfor bestyrelsen og ledelsen fortsat er i gang med en hvervekampagne. Hvis det ikke
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lykkes at få valgt en fuldtallig bestyrelse, forventes det, at den nuværende bestyrelse fortsætter
indtil et eventuelt suppleringsvalg i starten af det kommende skoleår.
De nyvalgte bestyrelser inviteres til intro-dag den 12. november 2022, hvor formålet er at
klæde de nye skolebestyrelsesmedlemmer godt på til deres opgaver i skolebestyrelserne de
næste fire år og skabe mulighed for dialog og sparring på tværs af BSU, skolebestyrelserne,
FFE og de faglige repræsentanter.
Udvalgets opmærksomhed henledes på følgende punkter på andre udvalgsmøder
Beskæftigelse og Erhverv den 14. juni 2022, pkt. 1 ”Status på modtagelse af ukrainske
flygtninge i Furesø”.
Økonomiske konsekvenser
Ingen bemærkninger.
Sammenhæng med 2030 mål og succeskriterier
Ingen bemærkninger.
Borgerinddragelse
Ingen bemærkninger.
Lovgrundlag
Ingen bemærkninger.
Det videre forløb
Ingen bemærkninger.
Indstilling
Forvaltningen indstiller, at udvalget
- tager orienteringen til efterretning.
Beslutning i Børn og Skole den 14-06-2022
Orienteringen er taget til efterretning.

Bilag:
1 Åben BSU – årshjul juni 2022
2 Åben Orientering om nye idrætstalenter i skoleåret 22-23
3 Åben Antal klasser i skoleåret 2022
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Bilagsoversigt
1.

Beslutning: Budgetopfølgning I 2022 BS
1. Bilag 1 - Økonomirapport BOI 2022 BS (57830/22)
2. Bilag 2 Omplaceringer budgetopfølgning I 2022 BS (46758/22)
3. Bilag 3 - Anlægsoversigt pr. 31. marts 2022 (43004/22)
4. Bilag 4 - Implementeringsark til Budget 2022-2025 (124222/21)
5. Bilag 6 - Handleplan for særlige dagtilbud § 32 (56618/22)
6. Bilag 5 - Opfølgning på specialundervisning BOI (60589/22)

2.

Beslutning: Serviceniveau i tandplejen
1. Tandplejen mod 2030- notat vers.5.12.docx (56720/22)

3.

Beslutning: Årsregnskab 2021 for Center for Tandregulering
1. CFT_revisionsprotokollat 2021 (55311/22)
2. CFT_Ledelsesregnskabserklæring 2021 (55312/22)
3. CTF_regnskab 2021 (55314/22)

5.

Drøftelse: Elevernes trivsel med afsæt i resultater fra ungeprofilundersøgelse 2022
1. Elevernes trivsel, Udfordringer, proces og tiltag.pptx (56716/22)

6.

Orientering: Kapacitetsanalyse på skoleområdet 2022
1. Kapacitetsanalyse på skoleområdet 2022 til 2032 (57466/22)

8.

Drøftelse: Nyt evaluerings- og bedømmelsessystem i folkeskolen – udmøntning i
Furesø
1. Præsentation af EB-lovforslag maj 2022.pdf (54871/22)
2. Notat Det fremtidige evaluerings- og bedømmelsessystem.docx (54872/22)
3. Intentionerne med evaluerings- og bedømmelsesaftalen.pdf (61746/22)

9.

Drøftelse: (Alle udvalg) Fremtidens Klima i Furesø
1. Klimaplan 2022-2050 for Furesø Kommune (52086/22)
2. Klimaplan - generel præsentation (59735/22)
3. Furesø Kommunes klimaplan (52131/22)
4. Bilag 1 - Tilsagnsbred fra Furesø Kommunes Borgmester.docx (52088/22)
5. Bilag 5 - Effektvurderinger (56308/22)

11.

Meddelelser og orientering til BSU på mødet i juni 2022
1. BSU – årshjul juni 2022 (50791/22)
2. Orientering om nye idrætstalenter i skoleåret 22-23 (53592/22)
3. Antal klasser i skoleåret 2022 (60591/22)
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Underskriftsside
Muhammed Bektas (Socialdemokratiet)

Anders Medum Groth (Radikale Venstre)

Rikke Blak-Kristiansen (Konservative)

Jesper Dyhrberg (Socialistisk Folkeparti)

Bettina Ugelvig (Socialdemokratiet)
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