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1.

Beslutning: Budget 2020-2023 - USU

Sagsnr.: 19/7130

Beslutningstema
Med henvisning til budgettidsplanen 2020-2023 skal udvalget drøfte foreløbige rammer for
budget 2020-2023, som indstilles til efterfølgende drøftelse i Økonomiudvalget og byrådet.
Sagsfremstilling
Det foreløbige udkast til budget 2020-2023 tager udgangspunkt i det vedtagene budget 20192022 og dermed det toårige budgetforlig, der er gældende for 2019-2020. Herudover bygger
budgettet på regnskab 2018 samt det af byrådet vedtagne arbejdsprogram for 2018-2021.
Udvalgets budgetrammer fremgår af sagens bilag 1. Forslag til korrektioner af mere teknisk
karakter indgår endnu ikke i selve budgetrammen, men vil blive forelagt efter sommerferien.
Budgetforslag, der blandt andet skal udmønte effektiviseringer i budget 2020 og frem,
fremgår af anden sag på denne dagsorden.
Budgetlægningen bliver atypisk i år som følge af Folketingsvalget 5. juni, der markant vil
forsinke den årlige budgetaftale mellem KL og regeringen. Samtidigt er der en række særlige
forhold i et længere perspektiv, som har særlig opmærksomhed i forhold til kommunens
Totalbudget, jf. Økonomiudvalgets dagsorden i maj 2019.


Folketingsvalget betyder, at der ikke forventes en aftale om kommunernes økonomi før
sommerferien, og det er på nuværende tidspunkt uklart, om det kommer til at påvirke
kommunens budgetproces.



De statsgaranterede indtægter fra skat, tilskud og udligning og DUT – sager (økonomiske
konsekvenser som følge af ny lovgivning) vil derfor først være på plads sent i
budgetprocessen.



Furesø Kommune er i dialog med Økonomi- og Indenrigsministeriet om vilkårene for
udbetalingen af særtilskuddet fra 2022 og frem.



Det forventes på nuværende tidspunkt, at der kommer en udligningsreform med virkning
fra budget 2021. Indholdet og omfanget af reformen kendes ikke.



Der er usikkerhed om, hvorvidt finansieringstilskuddet til kommunerne videreføres i
2020.



Der opleves en kraftig stigning i sundhedsudgifterne. Det skyldes den demografiske
udvikling, men særligt også virkningerne af en ny afregningsmodel. Endeligt er
afregningerne for sundhedsydelser uigennemskuelige.



Demografi. Vi har en stigning i ældre og især ældre, der er mere end 80 år gamle. Antallet
forventes at stige med 70 % frem mod 2030. Udviklingen betyder, at vi står over for
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stigende udgifter til hjemmepleje, og kommunen er også udfordret på kapaciteten på
kommunens plejecentre inden for kort tid.


Udviklingen bærer præg af, at flere borgere får en diagnose - også i Furesø Kommune,
hvilket presser udgifterne på det specialiserede område. På børneområdet har vi haft
succes med at mindske udgifterne bl.a. pga. en bevidst strategi med at undgå dyre
anbringelser. Samtidig oplever vi, at de borgere, der kommer ind på det specialiserede
voksenområde, er væsentlig dyrere end dem, der kommer ud af ordningerne.

De forventede økonomiske konsekvenser af disse forhold vil indgå i forvaltningens forslag til
budget 2020-2023, som forelægges til 1. behandling i Økonomiudvalget og byrådet i
august/september 2019.
Udvalgets driftsrammer for 2020-2023
Udvalgets budget 2020-2023 tager udgangspunkt i vedtaget budget 2019-2022 korrigeret for
KL’s seneste skøn for udviklingen i priser og lønninger pr. marts 2019. Budgetrammerne er
herudover korrigeret som følge af budgetopfølgning 1-2019. Udvalgets budgetramme udgør i
2020 på nuværende tidspunkt samlet 496,1 mio. kr. (netto), jf. sagens bilag 1. Dertil kommer
forvaltningens forslag til budgetkorrektioner, der har teknisk karakter. Disse er ikke
indarbejdet i forvaltningens rammer på nuværende tidspunkt, men det kan særligt nævnes, at
udvalgets budget blandt andet foreslås korrigeret for demografi og justering af
folkeskoleloven. Forslag til de samlede budgetkorrektioner vil blive indarbejdet i kommunens
Totalbudget 2020-2023 og forelagt Økonomiudvalget og byrådet efter sommerferien.
Endvidere behandles i en anden sag på dagsordenen udvalgets forslag til budgetbesparelser på
i alt 2,3 mio. kr. i 2020, 3,7 mio. kr. i 2021, 5,1 mio. kr. i 2022 og 5,1 mio. kr. i 2023.
Anlæg
Furesø Kommune har i disse år ekstraordinære store anlægsinvesteringer. Det gælder særligt
kommunens udbygning af daginstitutioner, renovering og modernisering af skolernes
bygninger og investeringer i energibesparende foranstaltninger og kapacitetsudvidelser af
plejehjem.
Den samlede anlægsramme på det skattefinansierede område er i budgetforslaget for 2020 på
knap 200 mio. kr. (brutto). Anlægsniveauet er historisk højt, hvilket blandt andet skyldes, at
der allerede i budget 2019-2022 blev besluttet anlægsinvesteringer for 143 mio. kr. i 2020, og
at der er overført 37 mio. kr. fra 2018 og overført 20 mio. kr. fra 2019 fra Budgetopfølgning I.
Det endelige anlægsniveau vil blive fastlagt som led i budgetforhandlingerne, og vil også
afhænge af det anlægsloft, der efter sommerferien aftales mellem KL og den nye regering.
På udvalgets område er der ikke nogen anlægsinvesteringer i 2020, da de foreslåede
anlægsinvesteringer vedr. skoleområdet ikke ligger i dette udvalg, men i Udvalg for natur,
miljø og grøn omstilling.
Økonomiske konsekvenser
Der er ingen økonomiske konsekvenser som følge af sagen.
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Borgerinddragelse
Den planlagte høringsperiode går fra 26. juni 2019 til 20. august 2019 særligt målrettet de
budgetforslag, der behandles politisk i juni 2019. HovedMed drøfter budgetforslag 2020-2023
med Økonomiudvalget forud for udvalgets møde den 28. august 2019. Der lægges endvidere
op til at invitere HovedMed til en del af byrådets budgetseminar den 21. juni 2019.
Lovgrundlag
Kommunens ”Principper for Økonomistyring” pkt. 5.2. og bekendtgørelse om kommunernes
budgetlægning og regnskabsvæsen mv.
Det videre forløb
Sagen indgår i en samlet sag til Økonomiudvalget og byrådet, som behandler 1. udkast til
budgetforslag 2020-2023 i juni 2019. Fagudvalgene behandler igen budget 2020-2023 i
september 2019.
Indstilling
Forvaltningen indstiller, at udvalget over for Økonomiudvalget og byrådet anbefaler:
 at godkende udvalgets foreløbige budgetrammer for 2020-2023.
Beslutning i Udvalg for skole og ungdomsuddannelse den 03-06-2019
Anbefales.
Bilag:
1 Åben Bilag 1 - Budgetrammer 2020 - 2023 (USU)

2.

86711/19

Beslutning: Budget 2020-2023 – Budgetforslag

Sagsnr.: 19/5207

Beslutningstema
Udvalget skal beslutte hvilke budgetforslag fra forvaltningen, som skal indgå i det videre
arbejde med at udmønte de besparelser, der blev indlagt i det toårige budget for 2019 og 2020.
Sagsfremstilling
Byrådet har i enighed vedtaget et toårigt budget for 2019 og 2020. I budgettet er der for 2020
og frem indlagt en ikke-udmøntet budgetbesparelse på 20 mio. kr. om året.
Byrådet bestilte som led i budgetaftalen en række budgetanalyser, som blev fremlagt på
udvalgsmøderne i april. På baggrund heraf prioriterede udvalgene hvilke konkrete forslag, der
skulle arbejdes videre med.
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Forvaltningen har nu udarbejdet konkrete forslag til budgetforbedringer, og udvalget skal
beslutte hvilke af disse forslag, som der skal arbejdes videre med ift. udmøntning af det
foreliggende Budget for 2020.
Forslagene til budgetforbedringer er udarbejdet på baggrund af:
 Budgetanalyserne og udvalgenes prioriteringer på denne baggrund
 Tættekamsøvelse – gennemgang af konsekvenser af regnskab 2018 m.v.
 Supplerende budgetforslag
Økonomiske konsekvenser
Budgetforslagene skal medvirke til at udmønte de årlige effektiviseringer på 20 mio. kr., som
er indarbejdet i budgettet fra 2020 og frem.
Borgerinddragelse
Der er i arbejdet med budgetforslagene sket en vis borger- og brugerinddragelse, hvor det har
været muligt og hensigtsmæssigt set i lyset af, at forslagene endnu ikke er vurderet politisk.
Det betyder, at der på nogle områder har været en første orientering af fx MED-udvalg,
medarbejdere på de enkelte fagområder og relevante bestyrelser, mens der på andre områder
afventes en politisk stillingtagen, inden der sker en egentlig inddragelse. Input fra de afholdte
første orienteringsmøder og sonderinger medbringes på fagudvalgenes møder i juni og indgår
dermed som et led i den politiske drøftelse.
Efter fagudvalgenes behandling og byrådets samlede drøftelse på budgetseminaret den 21. og
22. juni, bliver de konkrete forslag til budgetforbedringer sendt i formel offentlig høring fra
den 26. juni til og med den 20. august. Der afholdes endvidere et borgermøde om budgettet
den 15. august 2019.
Lovgrundlag
Budget 2020-2023.
Det videre forløb
Sagen videresendes til Økonomiudvalget til tværgående vurdering og prioritering.
De konkrete budgetforslag drøftes endvidere på byrådets budgetseminar den 21.-22. juni
2019. Byrådet beslutter den 26. juni endeligt, hvilke forslag til budgetforbedringer, der skal
sendes i høring i perioden 26. juni til 20. august 2019.
Indstilling
Forvaltningen indstiller, at udvalget over for Økonomiudvalget anbefaler:
 hvilke forslag til budgetforbedringer, der skal sendes i høring fra den 26. juni til den 20.
august med henblik på at indgå i den videre udmøntning af budgettet.
Beslutning i Udvalg for skole og ungdomsuddannelse den 03-06-2019
Anbefales over for Økonomiudvalget med den bemærkning, at det er byrådet, der tager
endelig stilling til, hvilke budgetforslag der skal sendes i høring.
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Bilag:
1 Åben Samlet overblik over budgetforslag til Budget 2020-2023.pdf
2 Åben Samlet katalog - Budgetforslag til Budget 2020-2023
3 Åben Bilag til ØU2: Uddybning ift. Eksterne samarbejdsrelationer

3.

84772/19
83703/19
71198/19

Beslutning: Afrapportering på byrådets arbejdsprogram pkt. 3.5: Gode fysiske
rammer og fortsat udvikling af vores skoler

Sagsnr.: 19/6949

Beslutningstema
Udvalg for skole og ungdomsuddannelse gives en status på udmøntningen af byrådets
arbejdsprogram pkt. 3.5: Gode fysiske rammer og fortsat udvikling af vores skoler.
Sagsfremstilling
Et samlet byråd godkendte i april 2018 det politiske arbejdsprogram Fælles Fremgang for
Furesø, som skal danne grundlag for byrådets arbejde og prioriteringer. I arbejdsprogrammet
ønskes en plan for videreudviklingen af skolerne i 1. halvår 2019 for pkt. 3.5 Gode fysiske
rammer og fortsat udvikling af vores skoler.
Konklusion og baggrund
Furesø Kommune har et stærkt og attraktivt skolevæsen med faglige resultater inden for top ti
af de højest præsterende skolevæsner i Danmark. Det samme gør sig gældende i forhold til
trivsel, hvor Furesø Kommune ligger med helt i toppen.
Furesø Kommunes byråd har haft et vedvarende fokus på, at alle elever skal blive så dygtige,
som de kan, og byrådet har løbende truffet beslutninger om konkrete indsatsområder og
målsætninger, som skal understøtte alle elevers udbytte af undervisningen og faglige
progression. Således har der gennem en årrække været et stort fokus på skoleområdet dels
som led i skolestrukturdebatten i 2012, dels som led i implementeringen af skolereformen i
2014 og 2015, hvor et § 17 stk. 4 udvalg afgav en række anbefalinger for arbejdet med
skolereformen i Furesø Kommune. Senest har et udviklingsudvalg med særlig fokus på
udvikling af skoleområdet, som blev nedsat af byrådet, afleveret ni konkrete anbefalinger,
som skal styrke Furesø Kommunes folkeskoler for alle elever. De ni anbefalinger indgår i
både politiske drøftelser og beslutninger ift. skolevæsenet, men også i faglige drøftelser og i
skolernes strategiske arbejde omkring læring, læringsmiljøer og overgange m.m., og er med
til at styrke udviklingen af kommunens skoler, læringsmiljøer, som tilgodeser alle børn samt
overgange.
Samtidig arbejder Furesø Kommunes skolevæsen med afsæt i et fælles læringssyn, som
fokuserer på alle elevers faglige, personlige og sociale kompetencer, og byrådet har med
arbejdsprogrammet ligeledes vedtaget, at der skal formuleres en dannelsesstrategi. Byrådet
satte i december 2018 gang i en dannelsesrejse, som skal resultere i formulering af Furesø
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Kommunes perspektiver på dannelse i både skoler og dagtilbud. I tråd med intentionerne i
arbejdsprogrammet arbejder Furesø Kommunes skolevæsen med 3 strategiske målsætninger:
1. Fællesskaber: Alle børn skal opleve glæden ved at deltage i fællesskaber
2. Læring: Alle børn skal blive så dygtige, som de kan, og
3. Rammer: Alle børn (og voksne) skal have rammer, der fremmer fællesskab og læring.
Dette er sammen med de nyeste målsætninger og intentioner i byrådets arbejdsprogram for
2018 – 2021 et godt afsæt for et stærkt skolevæsen, hvor eleverne trives og udvikles, hvor
eleverne møder passende udfordringer og alsidig udvikling, og hvor de oplever faglig
progression og gode faglige resultater. Og tilsammen giver det et godt afsæt for det videre
arbejde med udmøntning og implementering af arbejdsprogrammets punkt 3.5 Gode fysiske
rammer og fortsat udvikling af vores skoler.
I vedlagte afrapportering redegøres for de enkelte punkter, de konkrete tiltag og status for
arbejdsprogrammets pkt. 3.5 Gode fysiske rammer og fortsat udvikling af vores skoler, som
omhandler den fortsatte udvikling af vores skoler, og de gengives derfor ikke her.
Endvidere indeholder pkt. 3.5 ligeledes følgende to konkrete forslag:



Hurtig "genopretning" af de skoler, der trænger mest, og
Sammenhængende plan for mere grundig renovering af vores skoler, herunder gode
toiletforhold på alle skoler, faglokaler og klasserumsrenovering samt udearealer, der
inspirerer til bevægelse.

I forhold til disse to indsatser kan oplyses, at Udvalg for skole og ungdomsuddannelse den 4.
december 2018 vedtog en plan for udmøntningen af midler afsat på budget 2019 til
renovering af skolerne (Trangsrækkefølgen - Prioritering og frigivelse af anlægsmidler vedr.
puljerne genopretning, toiletter og legepladser). Her fik udvalget endvidere en status på
udmøntningen af midlerne i 2018. Jf. den politiske behandling på mødet den 4. december
2018: https://furesoe.meetingsplus.dk/welcome-da/udvalg/udvalg-for-skole-ogungdomsuddannelse/udvalg-for-skole-og-ungdomsuddannelse/protocol/7-beslutningunmgusu-anlaeg-frigivelse-af-midler-til-trangsraekkefolgen-for-folkeskoler-2018-2021-i2019pdf?downloadMode=open

Økonomiske konsekvenser
Sagen har ingen økonomiske konsekvenser. Eventuelle økonomiske konsekvenser vil
afhænge af politiske beslutninger og prioriteringer på bagrund af konkrete oplæg.
Borgerinddragelse
Borgerinddragelsen finder sted på forskellig vis, jf. afrapporteringen.
Lovgrundlag
Folkeskoleloven.
Det videre forløb
Ingen bemærkninger.
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Indstilling
Forvaltningen indstiller, at:
 Udvalg for skole og ungdomsuddannelse godkender nærværende status og vedlagte
afrapportering.
Beslutning i Udvalg for skole og ungdomsuddannelse den 03-06-2019
Godkendt.
Bilag:
1 Åben Afrapportering på Byrådets arbejdsprogram pkt. 3.5. Gode fysiske
rammer og fortsat udvikling af vores skoler

4.

79371/19

Beslutning: Godkendelse af byggeprogram vedr. nyt skoletorv m.m. ved
Hareskov Skole

Sagsnr.: 19/7146

Beslutningstema
Udvalg for skole og ungdomsuddannelse skal godkende vedlagte overordnede byggeprogram
for udbygning af Hareskov Skole med et skoletorv m.v., så det kan være grundlag for
udbudsmaterialet og den videre proces, når projektet udbydes i totalentreprise.
Sagsfremstilling
I forlængelse af den vedtagne trangsrækkefølge sag for folkeskoler i marts 2017, forelægges
byggeprogram (bilag 1-3) for renovering og modernisering af Hareskov Skole, hvad angår
tilbygning med nyt skoletorv.
Der er nedsat en styregruppe med repræsentanter for skolen og forvaltningen samt et
byggeudvalg for skolen med lærere, pædagoger, serviceleder, skoleleder,
skolebestyrelsesmedlemmer, arkitektrådgiver og projektleder fra forvaltningen. Der er afholdt
byggeudvalgsmøder, hvor der er skabt et samlet overblik over hele skolens indretning, og
hvor der er brug for forbedringer.
Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling har i februar 2018 besluttet, at der etableres en
nybygning i forbindelse med hovedbygningen – skoletorv med toiletter og indbygget elevator
og lift samt etablering af ventilation og renovering af klasser i hovedbygningen afsluttende
med nedrivning af pavillon og reetablering af udeareal til en samlet anslået pris på 17,4 mio.
kr.
Baggrunden for prioriteringen af et skoletorv er behovet for at skabe et centralt mødested på
Hareskov Skole. Et sted, hvor alle på skolen kan samles, og hvor der bliver mulighed for at
arbejde med fællesskab, trivsel, kultur og traditioner. Ydermere bliver skoletorvet en daglig
arbejdsplads for hele ungemiljøet. Skoletorvet vil således blive Hareskov Skoles – og hele
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lokalsamfundets - hjerte og naturlige samlingssted, men også et multirum, som tilgodeser
behovet for fleksible læringsmiljøer. Nedrivningen af pavillonen og retableringen af
udearealet vil dels fjerne gamle og utidssvarende/uøkonomiske læringsrum og dels skabe
mulighed for at etablere nye udearealer samt tilgodese skolens infrastruktur, hvad angår fx
cykelparkering.
Vedr. den valgte arkitektur for nyt skoletorv er valgt den arkitektoniske hovedform fra
kombibibliotek (bilag 3).
Økonomiske konsekvenser
Der er i trangsrækkefølgen for folkeskoler afsat i alt 17,4 mio. kr. til det samlede projekt på
Hareskov Skole, hvor nybygning med skoletorv finansieres (politisk besluttet i januar 2018).
Borgerinddragelse
Styregruppe og byggeudvalg for projektet orienterer løbende interessenter for byggeriet.
Ultimo maj var der møde med Hareskov Medborgerforening, som var positiv over for
forslaget, da det blev drøftet på mødet. Hareskov Medborgerforening vil i det videre forløb
blive inddraget i de relevante dele af projektet.
Lovgrundlag
Byggelovgivningen.
Arbejdsmiljølovgivningen.
Beredskabslovgivningen.
Miljølovgivningen.
Det videre forløb
Når det overordnede byggeprogram er vedtaget, færdiggøres programmet endeligt og udbydes
derefter som totalentreprise. Når de udvalgte tilbudsgivere har afleveret, bliver
bedømmelsesprocessen igangsat.
Vedr. tilgængelighed orienteres handicapråd om sagen, ligeledes kontaktes God Adgang for
en gennemgang af tegningsmaterialet inden udbud.
Indstilling
Forvaltningen indstiller, at:
 Udvalg for skole og ungdomsuddannelse godkender vedlagte byggeprogram for nyt
skoletorv m.m. ved Hareskov Skole.
Beslutning i Udvalg for skole og ungdomsuddannelse den 03-06-2019
Godkendt.
Bilag:
1 Åben Bilag 1. Byggeprogram
2 Åben Bilag 2. 3D illustrationer skoletorv
3 Åben Bilag 3. Hareskov Skole facade og snit 1-400
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5.

Beslutning: Opfølgning på omlægning af PPR og støtte til arbejdet med at
inkludere flere børn

Sagsnr.: 19/3643

Beslutningstema
Udvalget skal på baggrund af styringsdialog den 15. maj 2019 med forskellige interessenter
drøfte, hvilke særlige opmærksomheder udvalget har fået i forbindelse med det i gangværende
arbejde med en omlægning af PPR og specialundervisning, så flere børn kan forblive i et
alment skoletilbud.
Sagsfremstilling
På udvalgsmøde i april godkendte udvalget en afholdelse af en styringsdialog i forbindelse
med afrapporteringen på arbejdsprogrammets pkt. 3.7: Flere elever skal fastholdes i almene
skoletilbud. Målet er at styrke inklusionen og mindske segregeringen, så flere børn trives i
almenområdet.
Der er tale om en større omlægning af indsatsen – organisatorisk som kompetencemæssigt.
Styringsdialogen havde til formål at belyse forskellige interessenters perspektiver på opgaven
med at inkludere flere børn i et alment skolemiljø. Derudover var oplægget i styringsdialogen
at trække den røde tråd til styringsdialog i maj 2018 om omlægning af specialundervisningen,
herunder forskellige modeller for en organisering af PPR. Udbyttet af denne styringsdialog
var bl.a. 5 guidende principper for inklusion, som er retningsgivende for arbejdet med
inklusion. Der er i den forbindelse nedsat en række arbejdsgrupper med deltagelse af
fagpersoner, skoleledelser og faglige organisationer, som frem mod sommerferien 2019 skal
belyse og beskrive forskellige aspekter af opgaven til støtte for både forældre og fagpersoner.
Deltagerne i styringsdialogen var repræsentanter for skolebestyrelser, handicapråd,
skoleledelser og faglige organisationer. Deltagerne blev præsenteret for status og de
overvejelser, der arbejdes med i de forskellige arbejdsgrupper:
1. Forudsætninger, som bidrager til at styrke børns muligheder for at deltage i fællesskaber et konkret eksempel fra Stavnsholt
2. Forældreinddragelse og kommunikation, når der er behov for en indsats til en
børnegruppe eller et barn i fællesskabet
3. Muligheder og udfordringer i arbejdet med fællesskaber
Formålet med styringsdialogen var, at deltagerne fik mulighed for at kvalificere det
igangværende arbejde med deres perspektiver og erfaringer samt gøre opmærksom på
eventuelt ”blinde pletter” og udfordringer. Derudover havde deltagerne mulighed for at være i
dialog med hinanden om de forskellige perspektiver, de enkelte deltagere repræsenterede.
Som bilag er vedlagt de forskellige reaktioner og tilbagemeldinger, som fremkom under de 3
workshops i forbindelse drøftelsen af ovennævnte temaer.

Furesø Kommune
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Økonomiske konsekvenser
Ingen.
Borgerinddragelse
Deltagerne i styringsdialogen var sammensat bredt af bl.a. repræsentanter for skolebestyrelser,
handicapråd, skoleledere, PPR, KIL og Udvalg for skole og ungdomsuddannelse. Derudover
har sagen været drøftet på et samrådsmøde i marts 2019, og der er lagt op til, at samrådet
følger implementeringen og udviklingen løbende.
Lovgrundlag
Byrådets arbejdsprogram pkt. 3.7. samt implementering af budgetforslag USU1/UDF2 om
omlægning af PPR og specialundervisningen, som blev vedtaget af byrådet med Budget 201922.
Det videre forløb
Udvalget vil løbende få status på implementering, indsats, udvikling og økonomi.
Indstilling
Forvaltningen indstiller, at:
 udvalget drøfter pointer fra opsamlingen på styringsdialogen og tilkendegiver særlige
opmærksomheder, de ønsker forvaltningen og skolerne har på det fremadrettet arbejde
med indsatsen.
Beslutning i Udvalg for skole og ungdomsuddannelse den 03-06-2019
Drøftet.
Bilag:
1 Åben Opsamling på styringsdialogen den 15. maj 2019

6.

84700/19

Meddelelser/orientering USU - juni 2019

Sagsnr.: 19/252

Beslutningstema
Formanden og forvaltningen orienterer om aktuelle sager på området.
Udvalget orienteres desuden om evt. sager, der vedrører udvalgets område, og som behandles
på andre udvalg.
Sagsfremstilling
Formanden og forvaltningen orienterer om følgende:

Furesø Kommune

11

Møde i Udvalg for skole og ungdomsuddannelse / Mandag den 03-06-2019



Årshjul vedlagt til orientering.



Udvalgets opmærksomhed henledes på flg. punkter på andre juni-udvalgsdagsordener:
- Udvalg for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv: Punkt 5 ”Handleplan for
børn og unges fysiske, psykiske og sociale sundhed”
-

Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling: Punkt 5: ”Budgetjustering vedr.
trangrækkefølgen for folkeskoler”

-

Økonomiudvalgets dagsorden den 22. maj 2019: Punkt 3 ”Status på Furesø
Kommunes samlede sygefravær efter 1. kvartal 2019”

Økonomiske konsekvenser
Ingen bemærkninger.
Borgerinddragelse
Ingen bemærkninger.
Lovgrundlag
Ingen bemærkninger.
Det videre forløb
Ingen bemærkninger.
Indstilling
Forvaltningen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.
Beslutning i Udvalg for skole og ungdomsuddannelse den 03-06-2019
Taget til efterretning.
Bilag:
1 Åben Årshjul USU - Juni 2019

Furesø Kommune
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Bilagsoversigt
1.

Beslutning: Budget 2020-2023 - USU
1. Bilag 1 - Budgetrammer 2020 - 2023 (USU) (86711/19)

2.

Beslutning: Budget 2020-2023 – Budgetforslag
1. Samlet overblik over budgetforslag til Budget 2020-2023.pdf (84772/19)
2. Samlet katalog - Budgetforslag til Budget 2020-2023 (83703/19)
3. Bilag til ØU2: Uddybning ift. Eksterne samarbejdsrelationer (71198/19)

3.

Beslutning: Afrapportering på byrådets arbejdsprogram pkt. 3.5: Gode fysiske rammer
og fortsat udvikling af vores skoler
1. Afrapportering på Byrådets arbejdsprogram pkt. 3.5. Gode fysiske rammer og
fortsat udvikling af vores skoler (79371/19)

4.

Beslutning: Godkendelse af byggeprogram vedr. nyt skoletorv m.m. ved Hareskov
Skole
1. Bilag 1. Byggeprogram (84562/19)
2. Bilag 2. 3D illustrationer skoletorv (84577/19)
3. Bilag 3. Hareskov Skole facade og snit 1-400 (84584/19)

5.

Beslutning: Opfølgning på omlægning af PPR og støtte til arbejdet med at inkludere
flere børn
1. Opsamling på styringsdialogen den 15. maj 2019 (84700/19)

6.

Meddelelser/orientering USU - juni 2019
1. Årshjul USU - Juni 2019 (77290/19)
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Underskriftsside

Henrik Poulsen (Socialdemokratiet)

Susanne Mortensen (Konservative)

Tine Hessner (Radikale Venstre)

Matilde Powers (Socialdemokratiet)

Bettina Ugelvig Møller
(Socialdemokratiet)

Jesper Larsen (Venstre)

Berit Torm (Venstre)
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