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1.

Meddelelser og orientering til BSU på mødet i maj 2022

Sagsnr.: 22/274

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
UngFuresø & Ungdomsskoleplan
Vedlagt til udvalgets orientering findes Ungdomsskoleplanen, som er udfærdiget i henhold til
Lov om Ungdomsskoler og vedtaget på mødet den 24. marts 2022 i
Ungdomsskolebestyrelsen. I planen redegøres for Ungdomsskolens formål, aktiviteter, vision
og udvikling.
På mødet i Ungdomsskolebestyrelsen den 24. marts 2022 var der opbakning til et foreslåede
navneskifte for Ungdomsskolen til UngFuresø.
Samrådsmøder i 2. halvår 2022
På udvalgets møde den 5. april godkendte udvalget sin mødekalender for 2. halvår 2022. Med
afsæt i den kan der berammes følgende samrådsmøderne for 2. halvår 2022:
-

Samrådsmøde mandag den 12. september med Budget 2023 som et af
omdrejningspunkterne
o Der holdes samrådsmøde for skoleområdet kl. 16:30 – 18:00
o Der holdes samrådsmøde for dagtilbudsområdet kl. 18:15 – 19:45

-

Samrådsmøde den 21. november
o Der holdes samrådsmøde for dagtilbudsområdet kl. 16:30 – 18:00
o Der holdes samrådsmøde for skoleområdet kl. 18:15 – 19:45

Seminar for skolebestyrelserne
Udvalget inviteres til at deltage i seminaret for de nyvalgte skolebestyrelser lørdag den 12.
november 2022 kl. 9:00 – 15:00.
Programmet for seminaret er under udarbejdelse.
Socioøkonomiske referencer for skoleåret 2019/2020 og 2020/2021
BUVM har offentliggjort de socioøkonomiske referencer for skoleåret 2019/2020 og
2020/2021.
De socioøkonomiske referencer viser forskellen mellem det faktisk opnåede
karaktergennemsnit og det forventede karaktergennemsnit givet elevernes baggrundsforhold.
Beregningen af socioøkonomiske referencer for skoleårene 2019/2020 og 2020/2021 er
foretaget i en begrænset version. Dette skyldes de særlige regler for prøveafvikling og
karaktergivning grundet hhv. fuld og delvis aflysning af prøverne i sommeren 2020 og 2021. I
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disse to skoleår er der derfor også kun foretaget 1-årige beregninger af socioøkonomiske
referencer for det samlede gennemsnit i bundne prøvefag. Resultaterne for disse skoleår
omfatter derfor ikke: 1-årige socioøkonomiske referencer for de enkelte prøver og 3-årige
socioøkonomiske referencer. Data angiver, om forskellen er dårligere, bedre eller som
forventet over en 1-årig periode.
I 2020/2021 er alle skoler på nær Egeskolen på niveau. Egeskolen (9. klasse) er under niveau
og Syvstjerneskolen er over niveau – ift. forskellen mellem det faktiske opnåede
karaktergennemsnit og det forventede karaktergennemsnit.
Link til data om socioøkonomiske referencer for grundskolekarakterer:
https://uddannelsesstatistik.dk/Pages/Reports/1691.aspx

Vælg ”Furesø” på kortet, dernæst afdelingstype: ”folkeskoler” og afdeling ved at klikke på
den enkelte skole. Tryk ”se tal for valgte skole” (nederst på siden).
Aktuel status vedrørende Ukraine
Forvaltningen orienterer om den aktuelle status for pasning og undervisningstilbud til de
ukrainske børn, samt orienterer om den politiske aftale, som et bredt flertal af Folketingets
partier har indgået, om modtagelse af fordrevne børn og unge fra Ukraine giver kommunerne
mere frihed.
Årshjul
Årshjul for udvalgets arbejde vedlagt.
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 10-05-2022
Taget til efterretning.

Furesø Kommune

3

Møde i Børn og Skole / Tirsdag den 10-05-2022

Bilag:
1 Åben Ungdomsskoleplan
2 Åben BSU – årshjul maj 2022

2.

40194/22
50725/22

Beslutning: Kapacitet på dagtilbudsområdet pba. befolkningsprognosen 2022

Sagsnr.: 22/3978

Beslutningstema
Udvalget orienteres om en kapacitetsanalyse på dagtilbudsområdet, der er udarbejdet på
baggrund af den nye befolkningsprognose, som blev behandlet af byrådet på mødet i marts
2022. På baggrund af analysen bedes udvalget tage stilling til mulige løsninger på
kapacitetsudfordringer på kort sigt.
Sagsfremstilling
Byrådet beslutter hvert år en befolkningsprognose, som den kommunale planlægning
efterfølgende bygger på. Den nyeste befolkningsprognose estimerer et indbyggertal pr. 1.
januar i årene 2023 til 2034, og på baggrund af denne befolkningsprognose udarbejdes der fire
gange om året en dagtilbudsprognose, som beriger befolkningsprognosen med konkret til- og
fraflytning samt de konkrete fødselstal måned for måned. Dermed omsætter
dagtilbudsprognosen de forholdsvis grove estimater i befolkningsprognose til konkrete behov
for vuggestue- og børnehavepladser måned for måned. Dagtilbudsprognosen udarbejdes med
en 10-årig horisont.
Når der arbejdes med prognoser, så er det vigtigt at vide, at det er et øjebliksbillede, og at
billedet kan ændre sig markant på et enkelt år. På den meget korte bane (1 år) er
dagtilbudsprognoserne forholdsvis præcise, da børnene er født og de fleste af dem allerede
bor i Furesø Kommune. Kommer man ud over 1 år, så stiger usikkerheden markant, og
prognoserne bliver et pejlemærke, hvor det er fornuftigt at trække en endelig beslutning så
længe, det er muligt, samtidigt med at det fortsat er muligt at gennemføre beslutningen.
Hovedkonklusionerne fra kapacitetsanalysen er følgende:




På den korte bane kan det konstateres, at den stigning i børnetallet, som hele tiden har
været forventet, er rykket tættere på, og allerede i år er der en risiko for, at der mangler
fysisk plads i størrelsesordenen 12 vuggestuepladser i både Værløse og Farum. Det ser
umiddelbart ud til, at der er det nødvendige antal børnehavepladser resten af året og i de
kommende 2-3 år.
På den korte bane er forvaltningen samtidig i gang med at etablere yderligere
dagtilbudspladser i eksisterende dagtilbud, der betyder, at vi udnytter den fysiske kapacitet
optimalt. Det er forhåbningen, at dette vil være tilstrækkeligt til at imødekomme behovet,
så alle forældre kan tilbydes en plads. For en del familier vil pladsen ikke være i
nærområdet.
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På den længere bane ser det ud til, at kapaciteten i Farum er passende i forhold til behovet,
mens der i Værløse vil være behov for at udvide kapaciteten væsentligt. Forvaltningen vil
til brug for budgetforhandlingerne 2023-26 indstille, at der iværksættes et forprojekt, der
kan afklare mulighederne for at placere et nyt dagtilbud med plads til 48 vuggestuebørn
og 66 børnehavebørn stationsnært i Værløse med opstart 1. januar 2026.

Med det nuværende antal opskrivninger er der i slutningen af året flere vuggestuebørn til
dagtilbud end der er fysisk kapacitet. Hvis forældre, som det ofte sker, prioriterer at vente på
deres ønskede dagtilbud, er der fortsat mulighed for at alle børn kan tilbydes plads indenfor
pladsgarantien.
Der er dog en risiko for, at den nuværende kapacitet ikke kan rumme alle børn inden for deres
garantibehovsdato, som i Furesø er vedtaget til 2 måneder fra opskrivning.
I forhold til børnehavebørn er der tilstrækkelig kapacitet, også i og med at dagtilbuddene er
vant til at have merindskrivning af børnehavebørn i vintermånederne.
I Farum har Økonomiudvalget netop bevilget opstart af en midlertidig udvidelse af kapacitet i
form af en vuggestuegruppe og en børnehavegruppe for at dække kapacitetsbehovet til
ukrainske børn. Tilbuddet er både til ukrainske og allerede herboende børn. Det er planen, at
tilbuddet placeres på Alfred Sørensens vej 4 i Farum. Dette betyder, at der er mere kapacitet i
Farum fra august og frem. Hvor længe dette sikrer den nødvendige kapacitet afhænger både
af, hvor mange ukrainske familier der modtages i Furesø og af søgningsmønsteret blandt
herboende og tilflyttende familier i øvrigt.
Hvis man vil sikre, at familier i Værløse kan tilbydes plads til deres behovsdato, anbefales
det, at der placere en vuggestuepavillon i den centrale del af Værløse. En pavillon kan fx
placeres ved dagtilbuddet Nørreskoven, og indgå i Nørreskovens kapacitet.
Forudsat at der etableres et nyt dagtilbud i Værløse i 2026, vil midlertidige løsninger kunne
fjernes med udgangen af 2025. Forvaltningen vil følge udviklingen i behovet tæt, og vurdere
behov for eventuelle yderligere midlertidige løsninger frem mod 2026.
Udvalget skal således tage stilling til, om der skal etableres en pavillonløsning i Værløse til 12
vuggestuebørn i efteråret 2022.
Økonomiske konsekvenser
Der er flere elementer i kapacitetsanalysen, som har økonomiske konsekvenser.
Først og fremmest betyder et generelt stigende børnetal, at udgifterne til dagtilbudsområdet vil
stige markant de kommende år, givet at udgiften pr. barn er uændret i forhold til 2022.
I nedenstående tabel er angivet ændringerne i forhold til de forudsætninger, det aktuelle
budget for 2022 samt overslagsårene er udarbejdet efter:
Budgetår
Ændring i børn – vuggestue
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2023
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2024
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Ændring i børn – børnehave
Ændring i udgift (1.000 kr.)

+13
5.347

+36
9.401

+57
9.604

+79
9.555

I indeværende budgetår 2022 vil der således være en stigning i driftsudgifter på mindst 5,4
mio.kr., som skal håndteres ifbm. budgetopfølgning I i juni.
En stor del af stigningen kan håndteres indenfor eksisterende kapacitet.
Såfremt der vælges en løsning med udvidelse af kapacitet i Værløse vil dette medføre udgifter
i form af pavillonløsning til 12 vuggestuepladser. Udgiften vil være ca. 765.000 kr. i
etableringsomkostninger, ca. 120.000 kr. i inventar, som kan genbruges og ca. 192.000 kr. om
året i løbende driftsudgifter til leje af pavillon og varmepumpe. Forslag til finansiering af
etableringsudgifter og løbende drift vil blive håndteret i forbindelse med budgetopfølgning I i
juni.
De forventede merudgifter til drift og anlæg ud i årene som følge af prognosen for 2023-26 vil
blive forelagt i forbindelse med budgetlægningen for budgetperioden 2023-26.
Sammenhæng med 2030 mål og succeskriterier
Der er ikke direkte sammenhæng med 2030 målene, men det understøtter at være en attraktiv
bosætningskommune.
Borgerinddragelse
Hvis udvalget godkender etablering af en pavillonløsning, vil der bliver dialog om det
modtagende dagtilbud om en god organisering og opstart af det nye tilbud.
Lovgrundlag
Dagtilbudsloven
Det videre forløb
Ingen bemærkninger.
Indstilling
Det indstilles, at Børn og Skole
 tager dagtilbudsprognosen til efterretning.
 godkender at der i forbindelse med budget 2023-26 udarbejdes et anlægsforslag om, at der
iværksættes et forprojekt, der kan afklare mulighederne for at placere et nyt dagtilbud med
plads til 48 vuggestuebørn og 66 børnehavebørn stationsnært i Værløse med opstart 1.
januar 2026
 godkender at der etableres en pavillonløsning i Værløse til 12 vuggestuebørn i efteråret
2022.
Beslutning i Børn og Skole den 10-05-2022
Ændringsforslag fra Anders Medum Groth (Radikale Venstre):
"At det undersøges om dagtilbuddet kan etableres i et offentligt-privat samarbejde."
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For stemte 2: Radikale Venstre og Konservative
Imod stemte 3: Socialdemokratiet og SF.
Ændringsforslaget ikke vedtaget.
Udvalget godkender indstillingen med tilføjelse af, at det undersøges om en del af
børnehavepladserne i det permanente tilbud kan etableres som skovbørnehave.
Bilag:
1 Åben Notat - orientering om dagtilbudspronosen 2022 til 2031

3.

34095/22

Beslutning: Analyse af specialtilbudsområdet i Furesø

Sagsnr.: 22/414

Beslutningstema
Børn og Skole bedes andenbehandle analysen af specialtilbudsområdet med opsamling fra
styringsdialogen den 31. marts 2022 samt oplæg til principper og handleplan.
Sagsfremstilling
Forvaltningen har udarbejdet en analyse af specialtilbud på skoleområdet, der belyser
udfordringer og muligheder på området. Analysen er blevet drøftet på en styringsdialog med
interessenter på området den 31. marts 2022. Opsamlingen fra styringsdialogen er vedlagt.
På baggrund af styringsdialogen har forvaltningen udarbejdet forslag til principper for
organisering af området og handleplan ift. de opmærksomheder, som analysen peger på.
Forslag til principper og handleplan er vedlagt.
Baggrund
I januar 2021 godkendte Udvalg for skole og ungdomsuddannelse handleplanen ”Det gode
børneliv – løft af alle skoler”. Handleplanen er en udløber af idéer fra det tidligere
”Rådgivende arbejdsudvalg for dagtilbuds- og skoledistrikter”, som så på mulighederne for en
mere ligelig opgavefordeling og en mere balanceret elevsammensætning på tværs af Furesøs
skoler. Et af syv spor i handleplanen ”Det gode børneliv – løft af alle skoler” er en analyse af
specialtilbudsområdet.
Forvaltningen har udarbejdet en analyse af specialtilbudsområdet, der afdækker de aktuelle
målgrupper i kommunens interne specialtilbud og de forskellige problemstillinger på
specialtilbudsområdet, som opleves af ledere og medarbejdere i kommunen. Analysen belyser
bl.a. en udvikling, vi har set gennem de sidste år, hvor målgruppen for Furesøs interne
specialtilbud har mere komplekse og sammensatte udfordringer, fx dobbeltdiagnoser.
Samtidig er spændet, fx i elevernes funktionsniveau, i det enkelte specialtilbud blevet større.
Denne situation kan til en vis grad ses som en følge af øget inklusion i almen-undervisningen
og fordi elever, der tidligere blev visiteret til eksterne specialtilbud, i højere grad visiteres til
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kommunens interne specialtilbud. Dertil kommer at antallet af elever, der får behov for
specialundervisning, stiger. Denne stigning ses også i landets øvrige kommuner. Vi oplever
altså et vist pres på specialområdet i Furesø – i lighed med landets øvrige kommuner.
At vende udviklingen med det stigende antal elever, der visiteres til specialtilbud, er et
komplekst og langsigtet arbejde, der først og fremmest fokuserer på at skabe en skolehverdag
i den almene, lokale folkeskole, hvor flere børn kan trives og udvikle sig socialt, fagligt og
personligt.
Her er en række tiltag i gang, bl.a. udvikling af mellemformer, der fusioner special- og
almenpædagogik i almenmiljøet, flere to-voksentimer i indskolingen samt pædagogisk
indretning så de fysiske rammer i højere grad understøtter både klassefællesskaber, mindre
faglige fællesskaber og fællesskaber på tværs af klasser. Samtidig arbejdes med, at Furesø
lærings- og dannelsessyn bl.a. kan medvirke til at mindske det usunde præstationspres, som
mange børn og unge oplever i dag, jf. diverse nationale undersøgelser og Fælleselevrådets
henvendelse til det politiske niveau i foråret 2021.
Der er en tæt sammenhæng mellem på den ene side udviklingen på specialtilbudsområdet og
det oplæg til handleplan for specialområdet, som Udvalg for Børn og Skole skal behandle i
dette punkt, og på den anden side vores kontinuerlige arbejde med at udvikle mere alsidige
læringsmiljøer i almen-skolen, så flere børn og unge kan trives og udvikle sig der.
Udviklingen af det samlede skoleområde i Furesø går altså på to ben, hvor udviklingen af
almenområdet og specialområdet er gensidigt afhængige.
Oplæg til principper og handleplan ift opmærksomhedspunkter
På specialtilbudsområdet har analysen af specialtilbudsområdet og en efterfølgende
styringsdialog med interessenter på området været afsæt for nærværende oplæg til principper
og handleplan for udvikling af området, se bilaget ”Oplæg til handleplan for
specialtilbudsområdet”.
Der er formuleret fire principper for den fremadrettede organisering af specialtilbudsområdet,
som tager udgangspunkt i, at forskning og erfaring viser, at kvalitet i hverdagslivet – lokalt og
tæt på almen – er vigtigt for barnets og den unges udvikling og fremtid.
Principperne vil være en rettesnor for prioriteringer inden for området, og ligger i forlængelse
af den nuværende praksis. Fx indebærer princippet ”Gode lokale tilbud”, at Furesø skal
prioritere at langt de fleste børn og unge med specialpædagogiske behov kan tilbydes et
skoletilbud lokalt i Furesø Kommune i stedet for at børn og unge henvises til tilbud uden for
kommunen. Principperne får betydning for de overordnede prioriteringer for det samlede
område, og vil også være en rettesnor i visitationen for børn og unge.







Analysen af specialtilbudsområdet peger på syv opmærksomhedspunkter, og
handleplanen beskriver initiativer ift. hver opmærksomhed. Punkterne er:
Ligelig opgavefordeling og balanceret elevsammensætning
Samspillet med almenområdet
Styrket overgang til ungdomsuddannelse
Udvikling af de fysiske rammer
Tiltrækning og fastholdelse af kompetente medarbejdere
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Justering af elevsammensætning og kapacitetsplan for enkelte gruppeordninger
Styring af området

Principper og handleplan skal udgøre den strategiske retning og fremadrettede prioritering for
udviklingen af specialtilbudsområdet i Furesø Kommune, så der er klarhed om prioriteringer,
og så området kan imødegå den forventeligt fortsatte efterspørgsel på specialiserede tilbud til
børn og unge.
Økonomiske konsekvenser
Der er endnu ikke udarbejdet en økonomisk beregning af konsekvenserne af de forskellige
tiltag, idet dette afhænger af den konkrete udformning og politiske prioritering. Flere af
handleplanens initiativer kan eventuelt indgå i budgetforhandlingerne for 2023-2026. Såfremt
udvalget godkender handleplanen, vil forvaltningen udarbejde anlægsforslag, som kan indgå i
forhandlingerne om det kommende budget 2023-26.
Sammenhæng med 2030 mål og succeskriterier
Analysen samt handleplanen beskriver en række mulige tiltag på specialtilbudsområdet i
Furesø skolevæsen, som vil bidrage til at indfri byrådets succeskriterier under 2030målene: ”Til de børn, der har særlige udfordringer, har vi udviklet gode lokale tilbud, så alle
børn kan folde sig ud i de rette rammer. Trivsel og læring for elever med særlige behov
og/eller sproglige udfordringer er løftet markant.”
Borgerinddragelse
Den 31. marts 2022 var interessenter på området inviteret til en styringsdialog med følgende
formål:
- at bidrage med viden og refleksioner, som Børn og Skole kan inddrage i
andenbehandlingen af analyse
- at kvalificere principper for organisering af specialtilbudsområdet
- at komme med idéer til mulige handlinger ift. opmærksomheder på
specialtilbudsområdet
Følgende interessenter var inviteret til styringsdialogen:
- Børn og Skole
- Handicap, Social og Psykiatri
- Furesø Handicapråd
- Borger, der har henvendt sig til BSU om analysen
- 1 forælder fra skolebestyrelsen på hver af kommunens skoler
- 1 forældrerepræsentant fra hver af kommunens gruppeordninger
- 2 elevrepræsentanter valgt af og blandt fælleselevrådets medlemmer
- 3 medarbejderrepræsentanter (fællestillidsrepræsentanterne for hhv. lærerforeningen,
BUPL og FOA)
- 1 skoleinspektørrepræsentant
- 1 afdelingsleder for hver af kommunens gruppeordninger
Lovgrundlag
Folkeskolelovens bestemmelser om specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand.
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Det videre forløb
Afhænger af den politiske prioritering, se evt. afsnittet ”Økonomiske konsekvenser”.
Indstilling
Forvaltningen indstiller, at Børn og Skole
 andenbehandler analysen af specialtilbudsområdet og opmærksomheder ift. udvikling af
området
 godkender den vedlagte handleplan som grundlag for den videre udvikling af
specialtilbudsområdet i Furesø Kommune.
Beslutning i Børn og Skole den 10-05-2022
Drøftet og handleplan godkendt.
Bilag:
1 Åben Analyse af specialtilbudsområdet til Udvalg for Børn og Skole - maj
30829/22
2022
2 Åben Opsamling fra styringsdialog 310322 om analyse af
46770/22
specialtilbudsområdet
3 Åben Oplæg til handleplan for specialtilbudsområdet pba specialtilbudsanalyse 46997/22
og styringsdialog - forår 2022
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Bilagsoversigt
1.

Meddelelser og orientering til BSU på mødet i maj 2022
1. Ungdomsskoleplan (40194/22)
2. BSU – årshjul maj 2022 (50725/22)

2.

Beslutning: Kapacitet på dagtilbudsområdet pba. befolkningsprognosen 2022
1. Notat - orientering om dagtilbudspronosen 2022 til 2031 (34095/22)

3.

Beslutning: Analyse af specialtilbudsområdet i Furesø
1. Analyse af specialtilbudsområdet til Udvalg for Børn og Skole - maj 2022
(30829/22)
2. Opsamling fra styringsdialog 310322 om analyse af specialtilbudsområdet
(46770/22)
3. Oplæg til handleplan for specialtilbudsområdet pba specialtilbudsanalyse og
styringsdialog - forår 2022 (46997/22)
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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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