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Side 2

1 (Offentlig) Godkendelse af dagsorden
Sagsbehandler: Dr14790
SagsID: EMN-2018-00039

Beslutning
Godkendt.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
Dagsordenen skal godkendes.
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2 (Offentlig) Godkendelse af forretningsorden for Børneog Ungeudvalget
Sagsbehandler: Dr20455
SagsID: EMN-2017-06100

Resume
Forretningsordenen for det tidligere Børne- og Ungeudvalg er blevet opdateret og skal
godkendes af det nye Børne- og Ungeudvalg.

Indstilling
Direktør Hanne Ahrens indstiller,
 at Børne- og Ungeudvalget godkender forretningsordenen.

Beslutning
Indstilling godkendt, med ændring af § 6 stk. 2, således at dagsorden udsendes senest 4
hverdage forud for mødet.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
Efter styrelseslovens § 20, stk. 3, fastsætter udvalget selv sin forretningsorden. Formålet med
en forretningsorden er at fastlægge rammerne for, hvordan udvalget skal arbejde.
Forretningsordenen for det tidligere Børne- og Ungeudvalg er blevet gennemgået, og der er
foretaget visse ændringer.
I § 3 er det præciseret, at det er medlemmet eller gruppeformanden, som meddeler fravær,
herunder årsag til fraværet, til formanden eller udvalgets sekretær. I § 6 er det endvidere
præciseret, at de 3 hverdage i forhold til udsendelse af dagsorden også omfatter lørdage.
Kravet om oplæsning af protokol inden mødet afsluttes, er genindsat i § 10. Dette skyldes, at
der er oplevet et behov for denne oplæsning.
Derudover er der foretaget enkelte andre mindre rettelser.
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Bilag
1 (Forretningsorden for Børne- og Ungeudvalget 2018 - 6810415)

Side 5

3 (Offentlig) Orientering om introduktion til Børne- og
Ungeudvalgets ansvars- og opgaveområder
Sagsbehandler: Dr20455
SagsID: EMN-2017-06100

Resume
Introduktion til og præsentation af udvalgets hovedansvars- og opgaveområder.

Indstilling
Direktør Hanne Ahrens indstiller,
 at sagen fremsendes til Børne- og Ungeudvalgets orientering.

Beslutning
Indstillingen godkendt.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
De stående udvalg er ikke tillagt selvstændig kompetence, men skal varetage den umiddelbare
forvaltning af kommunens anliggender. Heri ligger, at det påhviler udvalgene at afgøre alle
sædvanlige løbende sager inden for udvalgets sagsområde, medmindre andet følger af
lovgivningen eller byrådets beslutning.
Udvalgenes varetagelse af den umiddelbare forvaltning indebærer tillige, at byrådets
beslutninger som udgangspunkt skal forberedes ved udvalgsbehandling.
Børne- og Ungeudvalgets ansvars- og opgaveområder er fastlagt i kommunens
styrelsesvedtægt tillige med eventuelle andre opgaveområder.
Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning i forhold til afgørelser i sager om sociale
ydelser m.v. til enkeltpersoner inden for udvalgets område, bortset fra sager efter § 18 i lov
om retssikkerhed og administration på det sociale område.
Udvalget varetager endvidere den umiddelbare forvaltning af kommunens
undervisningsmæssige opgaver samt dagtilbud og fritids- og ungdomsklubtilbud m.v. og hjælp
til børn og familier.
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De konkrete opgaver fremgår nærmere af vedlagte uddrag af styrelsesvedtægten.

Bilag
1 (Uddrag af styrelsesvedtægten, Børne- og Ungeudvalget - 6809470)

Side 7

4 (Offentlig) Drøftelse af forslag til årsplan for Børne- og
Ungeudvalget i 2018
Sagsbehandler: Dr14790
SagsID: EMN-2017-07017

Resume
Børne- og Ungeudvalget bedes drøfte forslag til årsplan for udvalgets arbejde i 2018.

Indstilling
Direktør Hanne Ahrens indstiller til Børne- og Ungeudvalget,


at udvalget drøfter forslag til årsplan for 2018

Beslutning
Drøftet. Ændringer indarbejdes i forslaget til årsplanen, som fremsendes til endelig
godkendelse i næste udvalgsmøde.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
Årsplanen for Børne- og Ungeudvalgets arbejde skal overskueliggøre udvalgets møder og
arrangementer i 2018. Årsplanen udarbejdes som et styreredskab i forhold til planlægningen af
de ordinære møder, temadage, dialogmøder m.v.
Børne- og Ungeudvalget bedes drøfte forslag til årsplanen.

Bilag
1 (Forslag til årsplan for Børne- og Ungeudvalget i 2018 - 6834819)
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5 (Offentlig) Beslutning om igangsættelse af undersøgelse
om dagtilbudområdets nomering i forhold til
landsgennemsnittet
Sagsbehandler: Dr14790
SagsID: EMN-2018-00039

Resume
De socialdemokratiske medlemmer af Børne- og Ungeudvalget ønsker at få en administrativ
vurdering af, hvad der skal tilføres af økonomiske ressourcer for, at normeringerne i
daginstitutionerne kommer i den bedste halvdel i Danmark.

Indstilling
Søren Kristensen (A), Lars Hansen (A) og Jonas Sivertsen (A) indstiller til Børne- og
Ungeudvalget,


at forslaget om igangsættelse af undersøgelsen godkendes

Beslutning
Indstillingen godkendt.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
På valgnatten d. 21./22. november 2017 blev det fremført, at den aftalte konstituering
indeholder et løfte om at hæve normeringerne i daginstitutionerne til den bedste halvdel i
Danmark
I slutningen af februar måned 2018 skal byrådet på målseminar, hvor målene for de næste års
arbejde skal fastlægges. Til dette seminar vil det være vigtigt med en vurdering af hvilket løft,
der skal til på daginstitutionsområdet, da det har afgørende betydning for den økonomiske
kurs, Silkeborg Kommune skal forfølge de kommende år.
Administrationen anmodes om at fremlægge resultaterne af vurderingen på Børne- og
Ungeudvalgets møde d. 5. februar 2018, så det kan indgå som en del af grundlaget på
byrådets målseminar i slutningen af februar 2018.
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Bilag
1 (Økonomisk løft til dagtilbudsområdet - 6843197)

Side 10

6 (Offentlig) Beslutning om igangsættelse af undersøgelse
af skoleområdets udgift pr. elev i forhold til
landsgennemsnittet
Sagsbehandler: Dr14790
SagsID: EMN-2018-00039

Resume
De socialdemokratiske medlemmer af Børne- og Ungeudvalget ønsker at få en administrativ
vurdering af, hvad der skal tilføres af økonomiske resurser for at hæve økonomien på
folkeskoleområdet, så det som udgangspunkt kommer på landsgennemsnit

Indstilling
Søren Kristensen (A), Lars Hansen (A) og Jonas Sivertsen (A) indstiller til Børne- og
Ungeudvalget,


at forslaget om igangsættelse af undersøgelsen godkendes

Beslutning
Indstillingen godkendt.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
På valgnatten d. 21./22. november 2017 blev det fremført, at den aftalte konstituering
indeholder et løfte om at hæve økonomien på folkeskoleområdet til landsgennemsnittet.
I slutningen af februar måned skal byrådet på målseminar, hvor målene for de næste års
arbejde skal fastlægges. Til dette seminar vil det være vigtigt med en vurdering af hvilket løft,
der skal til på skoleområdet, da det har afgørende betydning for den økonomiske kurs,
Silkeborg Kommune skal forfølge de kommende år.
Administrationen anmodes om at fremlægge resultaterne af vurderingen på Børne- og
Ungeudvalgets møde d. 5. februar 2018, så det kan indgå som en del af grundlaget på
byrådets målseminar i slutningen af februar 2018.
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Bilag
1 (Økonomisk løft på folkeskoleområdet - 6844550)

Side 12

7 (Offentlig) Beslutning om gennemførelse af
forældretilfredshedsundersøgelse på skoleområdet foråret
2018
Sagsbehandler: Dr01002
SagsID: EMN-2017-04013

Resume

Skoleafdelingen har efter ønske fra Børne-og Ungeudvalget undersøgt muligheden for at gennemføre en
forældretilfredsundersøgelse på skoleområdet (FTU). Skoleafdelingen har undersøgt erfaringer fra andre
kommuner og muligheden for gennemførelse af undersøgelsen i Silkeborg.
Resultat af undersøgelsen er beskrevet i Notat om ”Forældreundersøgelse på skoleområdet”.

Indstilling
Skolechefen indstiller til Børne-og Ungeudvalget at
- Forældretilfredshedsundersøgelsen på skoleområdet gennemføres i foråret 2018.
- Børne- og Ungeudvalget i forbindelse med den politiske behandling af resultaterne af
Forældretilfredshedsundersøgelsen tager stilling til, hvorvidt FTU skal gennemføres igen
og i hvilket omfang.

Beslutning
Indstillingen godkendt.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
I økonomiaftalen for 2011 er regeringen og KL enige om at anbefale kommunerne hvert andet
år at offentliggøre sammenlignelige oplysninger om den brugeroplevede kvalitet blandt
forældre i folkeskolen og forældre til børn i SFO.
Der er udarbejdet et koncept for disse undersøgelser på grundlag af et pilotprojekt, hvor 10
kommuner medvirkede. Konceptet omfatter spørgeskemaer til måling af brugertilfredsheden.
De indeholder faste og valgfrie spørgsmål, men der er også mulighed for at tilføje lokale
spørgsmål i den enkelte kommune.
I forbindelse med gennemførelse og præsentation af forældretilfredshedsundersøgelse (FTU)
på dagtilbudsområdet i maj 2017 bad Børne- og Ungeudvalget skolechefen om at undersøge
muligheden for at gennemføre en tilsvarende undersøgelse på skoleområdet.
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Skoleafdelingen har herefter undersøgt muligheden for at gennemføre en forældretilfredsundersøgelse på
skoleområdet (FTU). Skoleafdelingen har undersøgt:
- Erfaringer fra andre kommuner.
- Muligheden for gennemførelse af undersøgelsen i Silkeborg.
Resultat af denne undersøgelse er beskrevet i vedlagte Notat om ”Forældreundersøgelse på
skoleområdet”.
Forældretilfredshedsundersøgelsen skal bidrage med et solidt og validt grundlag for dialog om
kvaliteten af den service, der udbydes på skoleområdet i Silkeborg Kommune og hermed
bidrage til den fortsatte kvalitetsudvikling.
Resultatet af Forældretilfredshedsundersøgelsen vil blive afrapporteret på to niveauer:
- En kommenteret kommunal rapport med et samlet kommunalt resultat samt resultater
opdelt på skoler.
- En skolerapport med et samlet skoleresultat samt resultater opdelt på afdelinger,
indskoling, mellemtrin og udskoling.
Efter undersøgelsen orienteres skolebestyrelserne om den enkelte skoles rapport og inddrages
i dialogen om den fortsatte kvalitetsudvikling på baggrund af FTU.
Resultatet af forældretilfredshedsundersøgelsen vil indgå i samtaler mellem skoleledelserne og
Skoleafdelingen i overensstemmelse med skolevæsenets ”Principper for kvalitetsudvikling”.

Borgerinddragelse
Forældre til børn i Silkeborg Kommunes skoler inddrages gennem besvarelse af spørgeskema
til måling af tilfredsheden. Skolebestyrelser inddrages i dialogen om den fortsatte
kvalitetsudvikling på baggrund af FTU.

Bilag
1 (Notat om Forældretilfredsundersøgelse på skoleområdet 171206 - 6834304)
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8 (Offentlig) Orientering om Socialtilsyn Midts
tilfredshedsundersøgelse 2017
Sagsbehandler: Dr17299
SagsID: EMN-2017-07067

Resume
Socialtilsyn Midt orienterer Børne- og Ungeudvalget om socialtilsynets tilfredshedsundersøgelse
2017.

Indstilling
Børne- og Familiechefen indstiller til Børne- og Ungeudvalget,


at udvalget tager orienteringen til efterretning

Beslutning
Indstillingen godkendt.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
Om tilfredshedsundersøgelsen
Børne- og Ungeudvalget har fra 2014 til 2017 haft som politisk mål for bevilling 44 Socialtilsyn
Midt, at der ”fortsat står respekt omkring det arbejde Socialtilsyn Midt udfører, blandt de
øvrige kommuner i Region Midtjylland, Faaborg-Midtfyn Kommune, Region Midtjylland, Region
Syddanmark og private samarbejdspartnere.” I den forbindelse har Socialtilsyn Midt også i
2017 udarbejdet en tilfredshedsundersøgelse.
Tilfredshedsundersøgelsen for 2017 viser, at respondenterne samlet set er meget tilfredse med
Socialtilsyn Midt. Således svarer 91 pct., at de er meget tilfredse eller tilfredse med
socialtilsynets udførelse af tilsynsopgaven. Dette er en stigning på 4 procentpoint fra
undersøgelsen i 2016.
Udover en stor samlet tilfredshed, viser tilfredshedsundersøgelsen bl.a. følgende resultater:


Der er meget stor tilfredshed med selve tilsynsbesøget, herunder dialogen og
informationen inden besøget samt udførelsen af og opfølgningen på tilsynsbesøget
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Der er meget stor tilfredshed med godkendelsesprocessen, herunder
informationsniveauet inden sendt ansøgning, udførelsen af besøget samt varigheden af
godkendelsesprocessen
 Der er meget stor tilfredshed med grundkurserne for nye plejefamilier (samarbejde
med VIA)
Tilfredshedsundersøgelsen har desuden fokus på, hvorvidt socialtilsynet bidrager til kvaliteten i
tilbuddene og plejefamilierne. Samlet set viser svarene, at majoriteten af respondenterne er
enige i, at Socialtilsyn Midt medvirker til at forbedre kvaliteten:




63 pct. af respondenterne er meget enige eller enige i, at Socialtilsyn Midt medvirker til
udviklingen af kvaliteten til gavn for borgerne
59 pct. af respondenterne er meget enige eller enige i, at udviklingspunkter fra
Socialtilsyn Midt medvirker til at forbedre kvaliteten til gavn for borgerne
71 pct. af respondenterne er meget enige eller enige i, at socialtilsynets tilsynsrapport
giver et retvisende billede af tilbuddets eller plejefamiliens kvalitet

Tilfredshedsundersøgelsen viser, at der fortsat er utilfredshed med den mængde
dokumentation som tilbud og plejefamilier skal indsende forud for tilsynsbesøget. Således er
kun 46 pct. af respondenterne meget tilfreds eller tilfreds med mængden. 28 pct. er utilfredse
eller meget utilfredse.
Tilfredshedsundersøgelsen er blevet foretaget på baggrund af spørgeskema udsendt til 230
interessenter, herunder både plejefamilier, private og offentlige tilbud.
Om Socialtilsyn Midt
Socialtilsyn Midt er ét af fem socialtilsyn i Danmark. Socialtilsynene godkender og fører tilsyn
med bl.a. plejefamilier, døgntilbud samt alkohol- og stofmisbrugsbehandlingstilbud beliggende
i Region Midtjylland og Faaborg-Midtfyn Kommune. Socialtilsyn Midt har ca. 75 medarbejdere
og et driftsbudget på knap 50 mio. kr. Socialtilsyn Midt fører tilsyn med ca. 1.500 plejefamilier
og 375 tilbud. Socialtilsyn Midt godkender og fører tilsyn med udgangspunkt i en fælles
kvalitetsmodel, som fastlægger 7 temaer, som tilbuddenes kvalitet skal vurderes ud fra:








Uddannelse og beskæftigelse
Selvstændighed og relationer
Målgrupper, metoder og resultater
Sundhed og trivsel
Organisation og ledelse
Kompetencer
Fysiske rammer

Kvalitetsmodellen er en ramme og et redskab, som socialtilsynet anvender i vurderingen af om
et tilbud har den fornødne kvalitet. Udover de 7 temaer i kvalitetsmodellen vurderes
tilbuddenes samlede kvalitet også på baggrund af en vurdering af tilbuddets økonomi.

Bilag
1 (Socialtilsyn Midt Tilfredshedsundersøgelse 2017 - 6827891)
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9 (Offentlig) Til orientering
Sagsbehandler: Dr14790
SagsID: EMN-2018-00039

Beslutning
Ej til stede
Orienteringen taget til efterretning.
Børne- og Ungeudvalget deltager i KL’s Børnetopmøde i Ålborg den 1. – 2. februar med 4
medlemmer.

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
Eventuelle emner til udvalgets orientering.



Børne- og Familiechefen orienterer om tilskud til private daginstitutioner til uddannelse i
Trivsel på Tværs
Skolechefen orienterer om indsatsen omkring ”et fagligt løft” på Thorning Skole
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10 (Offentlig) Underskriftsside
Sagsbehandler: Dr14790
SagsID: EMN-2016-01265

Beslutning
Godkendt.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
Udvalget skal godkende beslutningsprotokollen.
For at godkende beslutningsprotokollen, skal hvert medlem underskrive ved at trykke på
Godkend.
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