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1.

Beslutning: Mødekalender for USU og samrådsmøder i 2020

Sagsnr.: 19/12868

Beslutningstema
Udvalg for skole og ungdomsuddannelse skal godkende datoer for møder i samrådet for
skoleområdet i 2020.
Sagsfremstilling
På udvalgets møde den 6. november 2019 blev udvalgets mødekalender for 2020 og 2021
godkendt. I forlængelse heraf skal udvalget godkende datoer for samrådsmøder på
skoleområdet for 2020.
I henhold til styrelsesvedtægten skal der afholdes tre samrådsmøder årligt. Forvaltningen
foreslår følgende mødedatoer:
 Tirsdag den 21. januar 2020. Mødet tilrettelægges som et fælles samrådsmøde for
skole- og dagtilbudsområdet kl. 18.15 – 19.45, og som et rent skolesamråd
efterfølgende kl. 20 – 21.
 Torsdag den 16. april 2020 kl. 16.30 – 18.00.
 Torsdag den 1. oktober 2020 kl. 18.15 – 19.45.
De foreslåede datoer og tider koordineres med Udvalg for dagtilbud og familier og møderne i
samrådet for dagtilbudsområdet.
Økonomiske konsekvenser
Ingen bemærkninger.
Borgerinddragelse
Samrådet består af forældrerepræsentanter fra alle skolebestyrelser og Udvalg for skole og
ungdomsuddannelse.
Lovgrundlag
Styrelsesvedtægten for skoleområdet i Furesø Kommune.
Det videre forløb
Ingen bemærkninger.
Indstilling
Forvaltningen indstiller, at:
 udvalget godkender datoerne for samrådsmøderne på skoleområdet i 2020.
Beslutning i Udvalg for skole og ungdomsuddannelse den 04-12-2019
Godkendt.
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Udvalget ønsker, at mødedato den 16. april 2020 flyttes til den 30. april 2020 med start kl. 17.
Afbud: Berit Torm

2.

Beslutning: Lukkedage i FFO'erne i skoleårene 2020/2021, 2021/2022 og
2022/2023

Sagsnr.: 19/15656

Beslutningstema
Udvalg for skole og ungdomsuddannelse skal beslutte lukkedage og sommerferielukket i
FFO’erne for ferieårene 2020/2021, 2021/2022 samt 2022/2023. Lukkedage og
sommerferielukning er et led i implementeringen af budgetaftalen for 2020. Endvidere bedes
udvalget bemyndige forvaltningen til fremover at fastlægge lukkedage og sommerferielukning
i henhold til de vedtagne principper.
Sagsfremstilling
Som et led i implementeringen af budget 2008 blev det besluttet, at Furesø Kommunes
FFO’er skal have 5 årlige lukkedage, og på mødet i det daværende Børne- og Skoleudvalg
blev der i november 2016 truffet beslutning om følgende principper for de kommunalt
fastlagte lukkedage:





Der fastlægges på kommunalt niveau 5 lukkedage – dog 6 lukkedage i de år, hvor 31.
december falder på en hverdag. Den 31. december er i disse tilfælde den 6. lukkedag.
Lukkedagene placeres på dage, hvor der kan forventes et fremmøde på under 35 % af
børnene.
Lukkedagene placeres i forbindelse med helligdage og andre ferie-/fridage.
På de kommunalt fastlagte lukkedage tilbydes alternativ pasning, hvis det er
nødvendigt.

Som et led i budgetaftalen for 2020 blev det besluttet, at FFO’erne i Furesø Kommune skal
have 7 årlige lukkedage og én uges sommerferielukket.
I forlængelse af Kommuneaftalen holder FFO’erne lukket den 5. juni (Grundlovsdag) og den
24. december (juleaftensdag). Disse dage regnes – i lighed med helligdage og weekender –
ikke som hverdage, og der skal derfor ikke tilbydes alternativ pasning.
For så vidt angår den ene uges sommerferielukket i FFO’erne, foreslår forvaltningen, at denne
uge lægges i uge 29 for at give mulighed for, at forældre og medarbejdere kan tilrettelægge tre
ugers sammenhængende ferie på enten den ene side eller den anden side af lukkeugen og
inden for skolernes sommerferie.
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Med henblik på udmøntning af budgetaftalen og med afsæt i de vedtagne principper for de
kommunalt fastsatte lukkedage, foreslår forvaltningen følgende lukkedage og
sommerferielukning i FFO’erne med alternativ pasning:
Lukkedage og sommerferielukket i FFO’erne i skoleåret 2020/2021
- Sommerferielukket i uge 29 (13. – 17. juli 2020).
- Mandag den 28. december 2020: 1. lukkedag med alternativ pasning.
- Tirsdag den 29. december 2020: 2. lukkedag med alternativ pasning.
- Onsdag den 30. december 2020: 3. lukkedag med alternativ pasning.
- Torsdag den 31. december 2020: 4. lukkedag med alternativ pasning.
- Mandag den 29. marts 2021 (op til påske): 5. lukkedag med alternativ pasning.
- Tirsdag den 30. marts 2021 (op til påske): 6. lukkedag med alternativ pasning.
- Onsdag den 31. marts 2021 (op til påske): 7. lukkedag med alternativ pasning.
- Fredag den 14. maj 2021 (dagen efter Kr. Himmelfartsdag): 8. lukkedag med alternativ
pasning.
Lukkedage og sommerferielukket i FFO’erne i skoleåret 2021/2022
- Sommerferielukket i uge 29 (19. – 23. juli 2021).
- Mandag den 27. december 2021: 1. lukkedag med alternativ pasning.
- Tirsdag den 28. december 2021: 2. lukkedag med alternativ pasning.
- Onsdag den 29. december 2021: 3. lukkedag med alternativ pasning.
- Torsdag den 30. december 2021: 4. lukkedag med alternativ pasning.
- Fredag den 31. december 2021: 5. lukkedag med alternativ pasning.
- Onsdag den 13. april 2022 (op til påske): 6. lukkedag med alternativ pasning.
- Fredag den 27. maj (dagen efter Kr. Himmelfartsdag): 7. lukkedag med alternativ pasning.
Lukkedage og sommerferielukket i FFO’erne i skoleåret 2022/2023
- Sommerferielukket i uge 29 (18. – 22. juli 2022).
- Tirsdag den 27. december 2022: 1. lukkedag med alternativ pasning.
- Onsdag den 28. december 2022: 2. lukkedag med alternativ pasning.
- Torsdag den 29. december 2022: 3. lukkedag med alternativ pasning.
- Fredag den 30. december 2022: 4. lukkedag med alternativ pasning.
- Mandag den 3. april 2023 (op til påske): 5. lukkedag med alternativ pasning.
- Tirsdag den 4. april 2023 (op til påske): 6. lukkedag med alternativ pasning.
- Onsdag den 5. april (op til påske): 7. lukkedag med alternativ pasning.
- Fredag den 19. maj 2023 (dagen efter Kr. Himmelfartsdag): 8. lukkedag med alternativ
pasning.
På kommunalt fastsatte lukkedage tilbydes der alternativ pasning til børn indskrevet i FFO 1
(der tilbydes ikke alternativ pasning i FFO 2 og 3). Den alternative pasning tilbydes samlet i
én FFO i kommunen. Det aftales med skolelederne i hvilken FFO, der etableres alternativ
pasning, og der tages højde for stationsnær beliggenhed og socioøkonomiske forhold.
Økonomiske konsekvenser
Lukkedagene i FFO’erne er vedtaget som led i hhv. budget 2008 og budget 2020.
Lukkedagene indgår i ressourcefordelingen til FFO’erne.
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Borgerinddragelse
Budget 2020 – 2023 har været i høring i alle skolebestyrelser.
Oplysninger om de kommunalt fastsatte lukkedage og sommerferielukning i FFO’erne
kommunikeres til forældrene via Aula og kommunes hjemmeside. Oplysninger om den
alternative pasning oplyses i god tid til forældrene.
Lovgrundlag
Kommuneaftalen mellem KL og regeringen.
Det videre forløb
Forvaltningen anmoder udvalget om bemyndigelse til fremover at fastlægge lukkedage og
sommerferielukning i FFO’erne i henhold til de vedtagne principper. Udvalget vil blive
orienteret om de lukkedage og den sommerferielukning, som forvaltningen peger på.
Indstilling
Forvaltningen indstiller, at:
 udvalget godkender forvaltningens forslag til lukkedage og sommerferielukket i FFO’erne
for ferieårene 2020/2021, 2021/2022 samt 2022/2023.
 udvalget bemyndiger forvaltningen til fremover at fastlægge lukkedage og
sommerferielukning i henhold til de vedtagne principper.
Beslutning i Udvalg for skole og ungdomsuddannelse den 04-12-2019
Godkendt.
Afbud: Berit Torm
Bilag:
1 Åben
2 Åben
3 Åben
4 Åben

3.

Lukkedage og sommerferielukket i 2020 i FFOerne
Lukkedage og sommerferielukket i 2021 i FFOerne
Lukkedage og sommerferielukket i 2022 i FFOerne
Lukkedage og sommerferielukket i 2023 i FFOerne

144388/19
144392/19
144398/19
144647/19

Drøftelse: Udmøntning af budget 2020 (USU)

Sagsnr.: 19/15010

Beslutningstema
I denne sag orienterer forvaltningen udvalget om implementeringen af de initiativer, der
politisk er igangsat i forbindelse med aftalen om budget 2020-2023.
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Sagsfremstilling
I forbindelse med vedtagelse af budgettet bliver der udarbejdet et implementeringsark. Dette
ark er en oversigt over de initiativer, der igangsættes, i forbindelse med realisering af
beslutningerne i budgettet.
Implementeringsarket anvendes bredt i forhold til forvaltningens afrapportering af status og
fremdrift af de politisk vedtagne initiativer, således at politikerne på en overskuelig måde har
lejlighed til at følge implementeringen af de politiske beslutninger, der er truffet i forbindelse
med budgetvedtagelsen. Implementeringsarket forelægges udvalgene i forbindelse med de
årlige budgetopfølgninger. Administrativt anvender forvaltningen implementeringsarket som
et styrings- og planlægningsredskab.
Initiativer af særlig interesse for udvalget:
I implementeringsarket indgår en række initiativer, hvor opmærksomheden særligt henføres
til følgende initiativer:





USU3 Tilskud til Marie Kruses Skoles fritidsordning
USU4 Lukkedage og ferielukning i FFO'erne
USU U1 Inklusionsindsats
USU TEK4 Øget børnetal i FFO3

Implementeringsarkets opbygning
Forvaltningen har i forlængelse af budget 2020 udarbejdet et implementeringsark, som deler
de politiske initiativer i fire kategorier, og er med til at skærpe opmærksomheden og
implementeringskraften i forhold til de mest komplekse indsatser.
Initiativerne har følgende karakter:
1. Initiativer, der implementeres umiddelbart i forbindelse med indberetningen af
budgettet i kommunens økonomisystem. Det er initiativer, der automatisk indarbejdes
i de budgetrammer, som udvalgene disponerer over i budgetåret. Dette kan f.eks. være
reduktion som følge af regnskab 2018. Disse initiativer er markeret i kolonnen
Implementeret med et grønt tjek-tegn. Initiativerne vil ikke indgå i den fremadrettede
afrapportering, idet disse betragtes som implementerede. I stedet vil de fremgå nederst
i skemaet med grå farve, hvor de implementerede initiativer samles.
2. Initiativer, der vedrører udvalgte udvidelser og målsætninger, der indgår i
budgetaftalen for 2020, er markeret særskilt i implementeringsarket med en grøn
farve. Disse initiativer kræver særskilt politisk behandling eller stillingtagen i
forbindelse med implementeringen af initiativet.
3. Initiativer, der kræver løbende afrapportering, og derfor indgår i udvalgenes årshjul.
Disse initiativer er fremhævet med blå markering i implementeringsarket. Dette er
initiativer, hvor der vurderes at være et særskilt behov for politisk behandling eller
stillingtagen til den konkrete model for implementeringen/fordeling af initiativet eller
særskilt politisk interesse for implementeringen af initiativet. Det kan også være større
og mere komplekse initiativer, der har et længere sigte. Disse initiativer omfatter
blandt andet omstillinger på de store velfærdsområder. For disse initiativer vil
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forvaltningen forelægge status for implementering og fremdrift i særskilte politiske
sager til udvalgene, som planlægges særskilt i forbindelse med udvalgenes årshjul.
4. De øvrige initiativer har ikke en særskilt markering i implementeringsarket.
Endelig fremgår det nederst i skemaet hvilke initiativer, der er færdigt implementerede. I
første omgang vil de initiativer, der er implementeret umiddelbart i budgetterne, fremgå af
denne oversigt.
Økonomiske konsekvenser
Der er ingen økonomiske konsekvenser som følge af denne sag. Alle økonomiske
konsekvenser som følge af de enkelte initiativer er indarbejdet i budget 2020-2023.
Borgerinddragelse
Der er ingen borgerinddragelse som følge af sagen. Hvis der indgår borgerinddragelse, som
følge af implementeringen af udvalgte initiativer, vil dette blive forelagt politisk i forbindelse
med implementeringen af de konkrete initiativer.
Lovgrundlag
Styrelsesloven. Vedtaget budget 2020-2023.
Det videre forløb
Sagen forelægges Økonomiudvalget og byrådet til orientering.
I 2020 forelægges implementeringsarket som bilag til de tre budgetopfølgninger i fagudvalg
og byråd, med status på de besluttede initiativer.
Indstilling
Forvaltningen indstiller, at udvalget anbefaler over for Økonomiudvalget og byrådet, at:
 udvalget drøfter udmøntning af budget 2020.
Beslutning i Udvalg for skole og ungdomsuddannelse den 04-12-2019
Drøftet med bemærkning om, at udvalget ønsker status på forhandlingerne om Marie Kruses
fritidsordning i april 2020, jf. USU 3.
Afbud: Berit Torm
Bilag:
1 Åben Bilag 1: Implementeringsark til Budget 2020-2023

4.

138527/19

Meddelelser/orientering USU - december 2019

Sagsnr.: 19/252
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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
Formanden og forvaltningen orienterer om følgende:


Besøg af Handicaprådet: Handicaprådet deltager fra kl. 17.00-17.30, hvor medlemmer vil
præsentere rådets rolle og arbejde.



Årshjul for udvalgets arbejde vedlagt.



Antal børnehaveklasser i skoleåret 2020 – 2021.

 Skolernes feriekalender for skoleåret 2021 - 2022.
I henhold til styrelsesvedtægten for Furesø Kommunens skolevæsen er der 200 skoledage på
et skoleår, og skoleferierne tilrettelægges efter følgende principper:
- Elevernes sommerferie begynder med første feriedag den sidste lørdag i juni, og
fredagen før bliver sidste skoledag.
- Elevernes sommerferie er på 6 uger (fast for alle skoler).
- Efterårsferien placeres i uge 42.
- Juleferien fra den 23. december til og med den 1. januar.
- Vinterferien placeres i uge 7.
- Påskeferie fra lørdag før Palmesøndag til og med 2. Påskedag.
- Pinseferie, 2. Pinsedag er fridag.
- Store Bededag er fridag.
- Kristi Himmelfartsdag samt dagen derpå er fridage.
- Grundlovsdag (5. juni) er fridag.
- En enkelt skoledag mellem to fridage skal så vidt muligt undgås.
- Yderlige overskydende fridage placeres i tilknytning til andre fridage/weekender.
I skoleåret vil der i forlængelse af ovenstående være fire overskydende dage, som
forvaltningen peger på fordeles med to dage før jul (hhv. den 22. og 23. december 2021) og to
dage efter nytår (hhv. den 3. og 4. januar 2022), således at der er juleferie fra og med den 22.
december 2021 til og med den 4. januar 2022. Feriekalenderen for skoleåret 2021 – 2022
vedlægges som bilag, og samrådet orienteres om feriekalenderen på samrådsmødet den 21.
januar 2020.
 Udvalgsmøder på skolerne:
På udvalgets møde den 6. november 2019 godkendte udvalget sin mødekalender for 2020 og
2021. Udvalget har tilkendegivet ønske om at holde en række af sine udvalgsmøder på
skolerne, og forvaltningen vil sammen med skolerne tilrettelægge fem ud af udvalgets ni
møder i 2020 ude på skolerne, således at:
o Mødet den 15. januar 2020 holdes på Syvstjerneskolen.
o Mødet den 1. april 2020 holdes på Stavnsholtsskolen.
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o Mødet den 3. juni 2020 holdes på Ungdomsskolen.
o Mødet den 9. september 2020 holdes på Egeskolen.
o Mødet den 3. november 2020 holdes på Søndersøskolen.


Udvalgets opmærksomhed henledes på følgende punkter på andre decemberudvalgsdagsordener:
- Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling: ”Beslutning: Prioritering af midler i 2020
til vedligehold, genopretning og energioptimering på Furesø Kommunes ejendomme”.

Økonomiske konsekvenser
Ingen bemærkninger.
Borgerinddragelse
Ingen bemærkninger.
Lovgrundlag
Ingen bemærkninger.
Det videre forløb
Ingen bemærkninger.
Indstilling
Forvaltningen indstiller, at:
 udvalget tager sagen til efterretning.
Beslutning i Udvalg for skole og ungdomsuddannelse den 04-12-2019
Taget til efterretning. Herudover orienterede forvaltningen om følgende:
Orientering om Kildehuset/Bifrost byggeprojektets tidsplan.
Orientering om ny finanslov med afsætning af midler til et generelt løft af folkeskolen.
Orientering om Aulas FFO-modul.
Orientering om antal børnehaveklasser i skoleåret 2020-2021 (notat er vedlagt sagen).
Afbud: Berit Torm
Bilag:
1 Åben Årshjul for USU-December 2019
2 Åben Kalender skoleår 2021-22 (faste ferier samt visning af overskydende
dage)
3 Åben Notat til USU - antal børnehaveklasser 2020-21

Furesø Kommune

144026/19
135628/19
158599/19

9

Møde i Udvalg for skole og ungdomsuddannelse / Onsdag den 04-12-2019

Bilagsoversigt
2.

Beslutning: Lukkedage i FFO'erne i skoleårene 2020/2021, 2021/2022 og 2022/2023
1. Lukkedage og sommerferielukket i 2020 i FFOerne (144388/19)
2. Lukkedage og sommerferielukket i 2021 i FFOerne (144392/19)
3. Lukkedage og sommerferielukket i 2022 i FFOerne (144398/19)
4. Lukkedage og sommerferielukket i 2023 i FFOerne (144647/19)

3.

Drøftelse: Udmøntning af budget 2020 (USU)
1. Bilag 1: Implementeringsark til Budget 2020-2023 (138527/19)

4.

Meddelelser/orientering USU - december 2019
1. Årshjul for USU-December 2019 (144026/19)
2. Kalender skoleår 2021-22 (faste ferier samt visning af overskydende dage)
(135628/19)
3. Notat til USU - antal børnehaveklasser 2020-21 (158599/19)
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Underskriftsside
Henrik Poulsen (Socialdemokratiet)

Susanne Mortensen (Konservative)

Tine Hessner (Radikale Venstre)

Bettina Ugelvig Møller
(Socialdemokratiet)

Jesper Larsen (Venstre)

Muhammed Bektas (Socialdemokratiet)
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