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Handleplan for det videre arbejde med
uhensigtsmæssige procedurer og administration
På baggrund af indsamlet data fra henholdsvis skolebestyrelser, skoleledere og de lokale
MED-udvalg på kommunens folkeskoler, er der udarbejdet en kvantitativ og kvalitativ
dataopgørelse over uhensigtsmæssige procedurer og administration. Dataopgørelserne er
kvalificeret på skoleledermøde i oktober 2019, hvor skolelederne i grupper har udpeget de
uhensigtsmæssige procedurer og administration, som der skal arbejdes videre med. På
den baggrund har Skoleafdelingen udarbejdet nærværende handleplan for de udvalgte
uhensigtsmæssige procedurer og administration, som skolelederne i december 2019 er
blevet præsenteret for.
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Meebook og elevplaner
Flere af de lokale MED-udvalg på kommunens folkeskoler og skolederne oplever, at
Meebook er et tidskrævende system, som ikke giver tilstrækkeligt udbytte. Hertil peges
blandt andet på, at Meebook: 1) Ikke understøtter undervisningen og samarbejder på
skolerne, 2) indeholder en låst forståelse af, hvad en elevplan skal bruges til og 3) ikke er
meningsfuldt for forældre og skole-hjemsamarbejde.
Handling: Skoleafdelingen vil udfordre Børne- og undervisningsministeriet på omfanget af
elevplaner i fagene således, at der fremadrettet kun udarbejdes obligatoriske elevplaner i
dansk, matematik, engelsk og naturfag. Elevplaner i øvrige fag beror på skolens vurdering
af behov herfor. Der er i 2019 udarbejdet vejledning til udarbejdelse af elevplaner og der
arbejdes i øvrigt med at styrke fokus på, at Meebook ikke er et mål i sig selv, men skal
understøtte god undervisning. Skoleafdelingen vil arbejde med øgede forventninger til
udbyderen af Meebook om at styrke brugervenligheden af platformen.

PPR-procedurer og administration
Flere af de lokale MED-udvalg på kommunens folkeskoler og skolederne oplever, at
psykologernes tid ikke bruges hensigtsmæssigt og, at proceduren for indstilling af et barn
til PPR er tidskrævende (fx udfyldes mange skemaer). Hertil peges blandt andet på, at: 1)
Siff Lervad (16427)
Pædagogisk Udviklingssektion
Siff.lervad@silkeborg.dk

Vejlsøvej 55, 8600 Silkeborg
Søvej 1 • 8600 Silkeborg
Tlf.: 89 70 10 00
www.silkeborg.dk

Der er behov for større fleksibilitet, som kan understøtte tidlig forebyggende indsatser og
støtte til forældrene og 2) visitationsproceduren er forbundet med unødige
dokumentations- og beskrivelseskrav, er tidskrævende og anvender mange
ledelsesressourcer.
Handling: Der er igangsat indsatser, som skal sikre, at nærværende uhensigtsmæssige
procedurer og administration mindskes. Konkret arbejdes med følgende indsatser: 1)
Omorganisering af skoleafdelingen, 2) udvikling af mellemtilbud på almenskolerne, 3)
udvikling af inklusionscentrene og 4) gentænkning af visitationsprocedure. Der følges
løbende og systematisk op på, hvorvidt indsatserne understøtter, at uhensigtsmæssige
PPR-procedurer og administration mindskes.

Adgang til GO og Outlook
Nogle lokale MED-udvalg oplever, at det er uhensigtsmæssigt med krav om arkivering i
systemet GO, da kun enkelte medarbejdere har adgang hertil. Hertil peger nogle lokale
MED-udvalg på, at der er for mange kalendersystemer, som ikke er integreret med
hinanden. Det vil gøre det nemmere for skolerne at koordinere kalendere, hvis alle
medarbejdere havde adgang til Outlook.
Handling: Skoleafdelingen indhenter tilbud på, hvad det vil koste, hvis alle medarbejdere
på skolerne skal have adgang til GO og Outlook. Hertil laves en analyse af fordele og
ulemper ved, at alle medarbejdere får adgang til systemerne. Der træffes på den
baggrund beslutning om, hvorvidt GO og Outlook skal gøres tilgængelig for alle eller
eventuelt nogle medarbejdere.

Netadgang
Flere af de lokale MED-udvalg på kommunens folkeskoler og skolederne oplever, at
netværkshastigheden er meget langsom og ustabil. Dette mindsker effektiviteten i
undervisningen og blandt elever.
Handling: Arbejdet med at optimere netværkshastigheden er igangsat.

Hjernen & Hjertet og skolernes kvalitetsrapporter
Nogle af skolelederne, de lokale MED-udvalg og skolebestyrelserne oplever, at
kvalitetsrapporten er for omfattende og indeholder mange områder/tematikker. Der peges
på et behov for at: 1) Gøre kvalitetsrapporten mindre omfattende og 2) øge fokus på
kvalitative tematikker. Flere skoleledere påpeger desuden, at Hjernen & Hjertet er et
tungt system.
Handling: Skoleafdelingen vil efter fristen for udarbejdelse af den aktuelle kvalitetsrapport
arbejde med udvikling af det fremadrettede format i skolerapporterne med fokus på,
hvordan skolernes indvendinger til Hjernen & Hjertet samt kvalitetsrapporten kan
imødekommes. Siden undersøgelsen blev gennemført, er selve systemet Hjernen &
Hjertet blevet opdateret og gjort mindre tungt. Fokus vil dog fortsat være på, om det
lever op til behovene.

Fælles ejendomsdrift
Flere af de lokale MED-udvalg på kommunens folkeskoler og skolederne oplever, at der er
udfordringer forbundet med, at de ikke har ledelse af teknisk service personale (herunder
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rengøring). Der bruges meget tid på koordination og systemet Service Request. Hertil
peges på, at arbejdsgangen er for lang, da der kan være op til 14 dages responstid. Dette
betyder, at flere opgaver løses af sekretærer, pædagoger, lærere og ledere.
Handling: Skoleafdelingen drøfter skolernes oplevelser af udfordringer med den fælles
ejendomsdrift med Ejendomsafdelingen.

Forældretilfredshedsundersøgelsen
Enkelte skoleledere oplever, at arbejdet med Forældretilfredsundersøgelsen ikke står mål
med den viden, skolerne får ud af den. Der peges på, at nærværende
forældretilfredshedsundersøgelse fokuserer for meget på sammenligning. En
forældretilfredshedsundersøgelse med fokus på data, som kan give viden og informationer
til det videre arbejde vil være mere meningsgivende.
Handling: Social- og Indenrigsministeriet har igangsat en brugertilfredshedsundersøgelse,
som i kommende forår 2020 retter fokus på forældretilfredshed blandt forældre til børn i
folkeskolen og SFO.
Skoleafdelingen vil forud for næstkommende forældretilfredshedsundersøgelse i 2022
inddrage skolelederne i arbejdet med, hvordan forældretilfredshedsundersøgelsen kan
imødekomme ovenstående udfordringer.

Nationale test og trivselsmåling
Flere skoleledere og lokale MED-udvalg oplever, at de nationale test ikke skaber øget
læring og kvalitet for eleverne. Hertil peges blandt andet på, at 1) Eleverne testes i nogle
smalle områder, 2) resultaterne ikke er valide og 3) eleverne er meget presset af at skulle
lave tests.
I forhold til trivselsmålingerne påpeger flere MED-udvalg og skoleledere, at de ikke kan
bruge resultaterne fra trivselsmålingerne, da de ikke ved, hvilke børn, der har svaret.
Hertil opleves, at: 1) Trivselsmålingerne ikke giver mening på specialskoler og 2) de er
tidskrævende uden tilsvarende udbytte
Handling: Nationale test og trivselsmålingen er under udvikling på nationalt niveau i
Børne- og undervisningsministeriet, hvor der arbejdes med, hvordan data bliver mere
valide og meningsfulde. Vi afventer derfor dette arbejde.

Fraværsregistrering
Enkelte MED-udvalg og skoleledere oplever, at fraværsregistrering er blevet mere
tidskrævende. Hertil peges på, at der mangler retningslinjer for fraværsregistreringen.
Handling: Skoleafdelingen har udarbejdet retningslinjer for fraværsregistrering på
baggrund af ny lovgivning på området (bilag 3.08 i styrelsesvedtægten), samt vejledning
til arbejdet med indsatsen Fremmøde fremfor fravær.
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3 Beslutning vedrørende
forældretilfredshedsundersøgelse på skoleområdet i
2020
3.1 - Bilag: Spørgeskema_til_forældre_til_børn_i_folkeskole_og_SFO
DokumentID: 8181174

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL ELEVER I SKOLER OG SFO (INKL. SPECIALKLASSER)
OBLIGATORISKE SPØRGSMÅL - SKOLE
Undervisningen
De følgende spørgsmål omhandler din tilfredshed med lærernes og pædagogernes arbejde med dit barns
læring og hverdag i skolen.
HVOR TILFREDS ELLER UTILFREDS ER DU MED LÆRERNES OG PÆDAGOGERNES ARBEJDE MED:
Sæt ét kryds i hver række

1
2
3
4
5

Meget tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds/ utilfreds Utilfreds Meget utilfreds Ved ikke/ ikke relevant

At udfordre dit barn fagligt
At motivere dit barn til at lære mere
At udvikle dit barns selvstændighed
At udvikle dit barns evne til at indgå i sociale sammenhænge
At tilrettelægge undervisningen i forhold til dit barns behov
DIN SAMLEDE TILFREDSHED

Meget tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds/ utilfreds Utilfreds Meget utilfreds Ved ikke/ ikke relevant

6 Hvor tilfreds eller utilfreds er du samlet set med dit barns faglige udbytte af undervisningen? Sæt ét kryds

Barnets trivsel
De følgende spørgsmål omhandler din tilfredshed med dit barns trivsel i skolen.
HVOR TILFREDS ELLER UTILFREDS ER DU MED LÆRERNES OG PÆDAGOGERNES ARBEJDE MED:
Sæt ét kryds i hver række

Meget tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds/ utilfreds Utilfreds Meget utilfreds Ved ikke/ ikke relevant

7 At få dit barn til at føle sig tryg og glad
8 At skabe ro og orden i klassen
9 At skabe et godt socialt klima i klassen
SKOLENS INDSATS MOD MOBNING

Meget tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds/ utilfreds Utilfreds Meget utilfreds Ved ikke/ ikke relevant

10 Hvor tilfreds eller utilfreds er du med skolens indsats for at begrænse mobning? Sæt ét kryds

Samarbejdet mellem skole og hjem
Det følgende spørgsmål omhandler din tilfredshed med samarbejdet mellem skole og hjem.
Meget tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds/ utilfreds Utilfreds Meget utilfreds Ved ikke/ ikke relevant

11 Hvor tilfreds eller utilfreds er du med det generelle samarbejde mellem dig og dit barns lærere og pædagoger? Sæt ét kryds

Skolens ledelse
De følgende spørgsmål omhandler din tilfredshed med skolens ledelse (skolens øverste leder samt øvrige
ledere, fx afdelingsledere).
HVOR TILFREDS ELLER UTILFREDS ER DU MED:
Sæt ét kryds i hver række

Meget tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds/ utilfreds Utilfreds Meget utilfreds Ved ikke/ ikke relevant

12 Ledelsens kommunikation til dig om ændringer og nye tiltag på skolen
13 Ledelsens arbejde med at forbedre det faglige niveau på skolen

Overgang til ungdomsuddannelse
Det følgende spørgsmål omhandler din tilfredshed med skolens vejledning i valg om ungdomsuddannelse.
[Spørgsmålet stilles kun til forældre til elever i 8. og 9. klasse]
Meget tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds/ utilfreds Utilfreds Meget utilfreds Ved ikke/ ikke relevant

Hvor tilfreds eller utilfreds er du med skolens indsats for at klæde dit barn på til at træffe et oplyst valg om
14 ungdomsuddannelse (fx via uddannelsesvejledning)? Sæt ét kryds

Samlet tilfredshed
Det følgende spørgsmål omhandler din samlede tilfredshed med dit barns skole.
Meget tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds/ utilfreds Utilfreds Meget utilfreds Ved ikke/ ikke relevant

15 Hvor tilfreds eller utilfreds er du samlet set med dit barns skole? Sæt ét kryds

OBLIGATORISKE SPØRGSMÅL- SFO
Den pædagogiske indsats
De følgende spørgsmål omhandler din tilfredshed med den pædagogiske indsats.
HVOR TILFREDS ELLER UTILFREDS ER DU MED:
Sæt ét kryds i hver række

1 Aktiviteterne i SFO’en/ fritidshjemmet
Personalets indsats for at udvikle dit barns sociale kompetencer (fx vise hensyn og forståelse for andre og
2 indgå i grupper)
3 SFO’ens/ fritidshjemmets indsats for at få dit barn til at føle sig tryg og glad
4 Personalets håndtering af drillerier og konflikter mellem børnene
5 Personalets indsats for at skabe kontakt mellem dit barn og de øvrige børn

Samarbejdet mellem SFO/fritidshjem og hjem
Det næste spørgsmål handler om samarbejdet mellem dit barns SFO/fritidshjem og hjem.

Meget tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds/ utilfreds Utilfreds Meget utilfreds

Ved ikke/ ikke relevant

Meget tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds/ utilfreds Utilfreds Meget utilfreds

Ved ikke/ ikke relevant

6 Hvor tilfreds eller utilfreds er du med samarbejdet om dit barn mellem SFO/fritidshjem og dig som forælder? Sæt ét kryds

Din samlede tilfredshed
Det næste spørgsmål handler om din overordnede tilfredshed med dit barns SFO/fritidshjem.
Meget tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds/ utilfreds Utilfreds Meget utilfreds

7 Hvor tilfreds eller utilfreds er du samlet set med dit barns SFO/ fritidshjem? Sæt ét kryds

BAGGRUNDSSPØRGSMÅL OM DIT BARN OG OM DIG
16 Hvilket klassetrin går dit barn i? Sæt ét kryds
0. klasse
1. klasse
2. klasse
3. klasse
4. klasse
5. klasse
6. klasse
7. klasse
8. klasse
9. klasse
Ønsker ikke at oplyse
17 Går dit barn i en specialklasse? Sæt ét kryds
Ja ► Gå til spørgsmål 19
Nej ► Gå til spørgsmål 18
18 Modtager dit barn særlig støtte i forbindelse med undervisningen? Sæt ét eller flere kryds
Nej
Ja, mit barn modtager faglig støtte i klassen, fx fra støtteperson (under 9 klokketimer om ugen)
Ja, mit barn modtager faglig støtte uden for klassen, fx på særlige støttehold eller fra støtteperson (under 9 klokketimer om ugen)
Ja, mit barn modtager praktisk hjælp (1 time og opefter)
Ja, mit barn modtager specialundervisning som støtte i den almindelige undervisning (mindst 9 klokketimer om ugen)
Ja, mit barn modtager supplerende undervisning uden for almindelig undervisningstid
Ved ikke/ ønsker ikke at oplyse
19 Hvad er dit barns køn? Sæt ét kryds
Dreng
Pige
Ønsker ikke at oplyse
20 Hvad er dit køn? Sæt ét kryds
Mand
Kvinde
Ønsker ikke at oplyse
21 Hvilket sprog taler I mest derhjemme? Sæt ét kryds
Dansk
Andet sprog
Ønsker ikke at oplyse
22 Hvad er din civilstand? Sæt ét kryds
Samboende/gift
Enlig
Ønsker ikke at oplyse
23 Hvad er din alder? Notér venligst alder pr. dags dato

år

24 Hvad er din højeste fuldførte uddannelse? Sæt ét kryds
Grundskole (fx folkeskole)
Forberedende uddannelse mv. (fx produktionsskoler og uddannelse for unge med særlige behov)
Gymnasial uddannelse (fx stx, hf, hhx og htx)
Erhvervsfaglig uddannelse (fx håndværker, handel og kontor, frisør, social- og sundhedsassistent)
Kort videregående uddannelse (fx erhvervsakademiuddannelser, klinisk tandtekniker)
Mellemlang videregående uddannelse (professions- og akademiske bachelorer, fx lærer, sygeplejerske, pædagog, HA erhvervsøkonomi)
Lang videregående uddannelse eller ph.d. (fx kandidatuddannede som læge, gymnasielærer, forsker)
Anden uddannelse
Ønsker ikke at oplyse

Ved ikke/ ikke relevant

4 Beslutning vedrørende Videncenter for sprog og
læsning
4.1 - Bilag: Hoeringssvar_Soelystskolens_skolebestyrelse_vedr_Videncenter
DokumentID: 8203308

Gran Allé 20
8600 Silkeborg
tlf. 2485 1537

Høringssvar fra Skolebestyrelsen på Sølystskolen vedrørende oprettelse af nyt Videncenter med
placering på Sølystskolen
Vi kan som skolebestyrelse kun tilslutte os, at et nyt Videncenter placeres på Sølystskolen. Vi ved, at skolen
har en årelang erfaring med at levere dygtigt personale til ansættelser og processer ind i
Videncentertanken. Samtidig har vi fra de professionelle fået bekræftet, at der i de forskellige faglige felter
er mange sammenfald, så det bekræfter billedet af, at en sammenlægning i endnu højere grad kan komme
børnene i Silkeborg Kommune til gode.
Vi undrer os dog over navnet på Videncentret. Der bliver i beskrivelsen lagt vægt på, at der fortsat skal
arbejdes med elever med dansk som andetsprogs sproglige og kulturelle udvikling. Det ved vi, er en særlig
kompetence og faglighed, som på nuværende tidspunkt er helt skrevet ud af titlen. Det er vigtigt, at det
ikke bliver glemt.
Som skolebestyrelse på netop Sølystskolen oplever vi, at der fortsat er stærkt brug for, at der arbejdes for
at udvikle med sproglig og kulturel udvikling for denne gruppe elever. Vi er glade for at læse, at der fortsat
vil være specifikt fokus på den vigtige opgave omkring fortsat at støtte elever med ordblindhed/læse- og
skrivevanskeligheder.
Sølystskolens bestyrelse anerkender, at Silkeborg Kommunes skolevæsen prioriterer, at der udvikles på
disse områder, og at Børne- og Ungeudvalget vælger fortsat at fokusere indsatsen og hele tiden udvikle
medarbejdere indenfor området til børnenes bedste.
Vi kan også kun kvittere for, at der lægges op til, at Videncentret skal være på Sølystskolen permanent og
ikke kun i en begrænset periode. Det kræver tid at lande en sådan fusion, og det ville i vores optik være
uhensigtsmæssigt at flytte centret efter en kort årrække. Vi ved desuden, at det nuværende Videncenter på
Sølystskolen i de sidste år i stigende grad har været til gavn for det samlede skolevæsen og har bidraget til
den samlede kompetenceudvikling i hele kommunen.

22.11.2019
På vegne af Skolebestyrelsen på Sølystskolen
Jens Bach

4 Beslutning vedrørende Videncenter for sprog og
læsning
4.2 - Bilag:
Hoeringssvar_Balleskolens_skolebestyrelse_vedr_Inklusionscenter_for_Laesning
DokumentID: 8203306

Balleskolens skolebestyrelse svarer på høring
vedr. ICL - Inklusionscenter for Læsning
Til Skoleafdelingen
att. Mette Bak Bjerregaard; mbbj@silkeborg.dk
På skolebestyrelsesmødet tirsdag den 19. november 2019 behandlede vi Børne- og Ungeudvalgets beslutning
om høring i forbindelse Skoleafdelingens omorganiserings- og omplaceringsplaner ang. Inklusionscenter for
Læsning og oprettelsen af et nyt videncenter, ”Videncenter for sprog, literacy og integration” til placering først
”på Sølystskolen i de kommende to skoleår, hvorefter det undersøges, om centeret med fordel kan flytte til en anden af
kommunens folkeskoler.” (Citat fra høringsskrivelsen af 9. november.)
Til sagens belysning deltog også afdelingsleder Gitte M. Frederiksen i mødet. I forlængelse af drøftelsen har
skolebestyrelsen på Balleskolen følgende bemærkninger, som vi håber, vil indgå i de videre overvejelser og
beslutninger:
Som skolebestyrelse har vi til opgave at sikre en god skole for alle skolens børn og i denne forbindelse også
være repræsentanter for elever med særligt behov for støtte i deres læse- og læringsproces, samt for deres
forældre. Denne elevgruppe kommer ganske vist alene i meget kortvarige kursusforløb (af mellem 2 gange 2
ugers og op til 8 ugers varighed) til Balleskolen for derpå at modtage opfølgende støtte i deres egne klasser
på distriktsskolen.1 Det bør nævnes, at ingen skolebestyrelsesmedlemmer selv tilhører denne særlige
målgruppe, men skolebestyrelsen på Balleskolen er opmærksom på denne opgave. Derfor har vi gennem
årene også deltaget ved ansættelsen af nye medarbejdere til Inklusionscenter for Læsning for derigennem at
sikre bl.a. forældrevinklen og herunder det vigtige samarbejde mellem skole og hjem.
Ud fra det oplyste hører skolebestyrelsen, at skoleledelse og afdelingsleder har været inddraget i processen
frem mod indstillingen og støtter initiativet om nedlæggelse og nyoprettelse af et Videncenter for sprog,
literacy og integration med placering på Sølystskolen.
På dette grundlag tilslutter skolebestyrelsen sig forslaget. Vi opfordrer Børne- og Ungeudvalget til at være
opmærksom på eventuelle udgifter til flytning og afledte konsekvenser og risici heraf. Fokus må være rettet
mod at sikre eleverne trygge og indbydende rammer og de bedste adgangsforhold. Desuden bør sigtet være
at fastholde den kostbare ressource, som de meget kompetente medarbejdere i de to centre udgør, ved også
at skabe de bedste vilkår for dem.
Det er vigtigt at bevare og videreudvikle det gode tilbud, der nu er til elever med særligt behov for støtte i
deres læse- og læringsproces, samtidig med at der bliver skabt mulighed for at dele viden herfra på tværs af
skolevæsenet og ud på de enkelte skoler i hele Silkeborg kommune.

Med venlig hilsen
Skolebestyrelsen på Balleskolen
v/Susanne Gade Clausen, skolebestyrelsesformand
Balle, den 27. november 2019

1

Se også https://www.folkeskolen.dk/581391/laesecenter-giver-ordblinde-elever-og-deres-laerere-et-loeft

6 Orientering om afslag på ansøgning om dispensation
for fordeling af børn i udsat boligområde i dagtilbud
6.1 - Bilag: Afstand udsat boligområde og reserverede pladser
DokumentID: 8197014

Afstand udsat boligområde – Dalhaven
Afstand ca. 2 km.
Rute bybus nummer 8 – kører 2 gang i timen i dagtimerne på skoledage

Afstand udsat boligområde – Akacien
Afstand ca. 3 km.
Rute bybus nummer 6 – kører 2 gange i timen i dagtimerne på skoledage

8 Drøftelse af risikoanalysen for budget 2020 for
Børne- og Ungeudvalget
8.1 - Bilag: Risikoanalyse budget 2020 - bevilling 41
DokumentID: 8196615

Risikoanalyse for bevilling 41 Skoler i forhold til budgetoverholdelse i
2020
Begrundelser for vurderingen for bevilling 41 Skoler
Planlagte aktiviteter, som afholdes indenfor det oprindelige budget, og som giver at mer-/mindreforbrug
eller afviger fra budgetforudsætningerne:

Specialundervisningen (Der bliver visiteret flere elever til specialklasserne pr. 1/1-20, som ikke er
med i budget 2020) – ca. -5 mio. kr.

Reduktionsbeløbet fra 2019 (Byrådet besluttede 23. september 2019, at de decentrale
institutioner skal have tilbageført reduktionsbeløbet fra 2019 på deres konti i 2020. Modposten er
budgetlagt med en negativ pulje på de centrale konti) – ca. -4 mio. kr. – afvigelse kun i 2020

Elevtalsregulering (Puljen er budgetlagt negativt, idet det endelige elevtal først blev kendt meget
sent i budgetfasen) – ca. -3 mio. kr.
Risiko for budgetoverskridelse 2020. Oprindeligt budget ift. planlagte aktiviteter
Bevilling
Budget 2020 Forventet regnskab 2020
Afvigelse
Væsentlighed
41
938
950
2

Sandsynlighed
Meget høj

Planlagte aktiviteter ud over ovenstående:

Af de centrale overførsler på 17 mio. kr., er der disponeret aktiviteter for 11 mio. kr. Herudover
forventes det, at de decentrale institutioner bruger 4 mio. kr. af deres overførte 11 mio. kr.
Risiko for regnskabsafvigelse i 2020. Inkl. forventet overført mer/mindreforbrug fra 2019
Bevilling Oprindeligt
Forventet
Oprindeligt
Forventet
Afvigelse
Budget
regnskabsafbudget +
regnskab
Væsentlig2020
vigelse 2019
forventet
2020
hed
overførsel
til 2020)
41
938
28
966
965
-

Sandsynlighed

Høj

Forslag til korrigerende handlinger til at sikre overholdelse af budget 2020 for bevilling 41
Skoler.
Der forslåes ingen korrigerende handlinger.

8 Drøftelse af risikoanalysen for budget 2020 for
Børne- og Ungeudvalget
8.2 - Bilag: Risikoanalyse budget 2020 bevilling 43
DokumentID: 8122818

Begrundelser for vurderingen for bevilling 43 Dagpleje og
daginstitutioner
Beskriv og forklar om det forventes at de planlagte aktiviteter i 2020 kan afholdes indenfor
det oprindelige budget
Beskriv og forklar hvorfor der forventes merforbrug/mindreforbrug?
På bevilling 43 Dagpleje og dagsinstitutioner er der i budget 2020 budgetteret med 2.309 0-2-årige og
3.227 3-6-årige. På nuværende tidspunkt er der ikke anledning til at ændre i forventningen til antal
passede børn i forhold til budgetlægningen i maj 2019. Der er dog en risiko for, at gennemsnitsprisen i
forhold til de 0-2 årige vil stige, da der er en tendens til at flere forældre vælger integrerede institutioner
fremfor dagplejere.
Der er i forbindelse med midtvejsreguleringen i 2019 indarbejdet en rammeudvidelse på 12.722.000 kr. i
budget 2020. Det relativt større antal passede børn i 2020 er delvist finansieret af midtvejsreguleringen
fra 2019, dog er der fortsat en forventet budgetudfordring på 5.490.000 kr.
Børne- og Ungeudvalget besluttede den 7. oktober 2019, at oprette en negativ pulje på 1.579.000 kr. til
finansiering af kompensationen for de decentrale reduktioner i 2019. Det tilstræbes at finde finansiering
til puljen ved Børne- og Ungeudvalgets behandling af de centrale overførsler fra regnskab 2019 til budget
2020, eller hvis dette ikke er muligt, så i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31. marts 2020.
Det vil sige, at der samlet set er en forventet budgetudfordring på 7.069.000 kr.
Hvilke aktiviteter afviger fra budgetforudsætningerne i budget 2020? Dvs. aktiviteter ud over de
planlagte aktiviteter, f.eks. engangsaktiviteter som ikke udgør en strukturel udfordring.
Det eneste der, på nuværende tidspunkt, afviger fra budgetforudsætningerne i budget 2020 er det
forventede antal passede børn.
Risiko for budgetoverskridelse 2020. Oprindeligt budget ift. planlagte aktiviteter
Bevilling

Budget 2020

Forventet regnskab 2020

43

402,1 mio. kr.

409,1 mio. kr.

Afvigelse
Væsentlighed
Overskridelse på
mere end 5 mio. kr.

Sandsynlighed
Meget høj

Beskriv og forklar om der forventes regnskabsafvigelser i 2020.
Såfremt det forventede mindreforbrug overføres fra 2019 til 2020, forventes det at budget 2020 kan
overholdes.
Risiko for regnskabsafvigelse i 2020. Inkl. forventet overført mer/mindreforbrug fra 2019
Bevilling

Oprindeligt
Budget
2020

Forventet
regnskabsafvigelse
2019

43

402,1 mio.
kr.

3,8 mio. kr.

Oprindeligt
budget +
forventet
overførsel
til 2020)
405,9 mio.
kr.

Forventet
regnskab
2020

Afvigelse
Væsentlighed

Sandsynlighed

409,1 mio.
kr.

Overskridelse
på mere end 1
mio. kr.

Meget høj

Forslag til korrigerende handlinger til at sikre overholdelse af budget 2020 for bevilling 43
Dagpleje og daginstitutioner
Der forslås ingen korrigerende handlinger på bevilling 43 Dagpleje og daginstitutioner.

8 Drøftelse af risikoanalysen for budget 2020 for
Børne- og Ungeudvalget
8.3 - Bilag: Risikoanalyse budget 2020 bevilling 45 og bevilling 47
DokumentID: 8121581

Begrundelser for vurderingen for bevilling 45 Børn og unge med
særlige behov og 47 Handicap – Sociale overførsler
Beskriv og forklar om det forventes at de planlagte aktiviteter i 2020 kan afholdes indenfor
det oprindelige budget
Beskriv og forklar hvorfor der forventes merforbrug/mindreforbrug?
Bevilling 45 Børn og unge med særlige behov
Bevilling 45 omfatter udgifter og indtægter til både kommunal sundhedstjeneste og til børn og unge med
særlige behov.
Det forventede regnskab på bevilingen i 2020 er 207,7 mio, dvs. et forventet merforbrug på 5,5 mio. kr.
Det forventede merforbrug er vurderet med udgangspunkt i en gennemgang af budgetforudsætningerne i
december og svarer til udfordringen på budgetlægningstidspunktet. Idet det vedtagne budget indeholder
en rammereduktion på 5,5 mio. kr. som udgør forskellen mellem budgetrammen og det forventede
regnskab i 2020 ved fastholdelse af det nuværende serviceniveau.
Sundhedsplejen, isoleret set, forventer på nuværende tidspunkt et mindreforbug i 2020 på 0,09 mio. kr.
Sundhedsplejen fik overført et mindreforbrug fra 2018 til 2019 på 0,9 mio. kr. Sundhedsplejen oplever en
udfordring, idet den vedtagne budgetramme ikke kan dække det eksisterende serviceniveau med det
aktuelle børnetal.

Bevilling 47 Handicap – sociale overførsler
Bevillingen omfatter overførsler til forældre til børn med et handicap, herunder tabt arbejdsfortjeneste
samt kompensation for merudgifter.
Der forventes et mindreforbrug i forhold til budget 2020. Dette skyldes en præcisering af loven, så der
ikke længere bevilliges merudgifter til cøliaki samt en mindreudgift til transportudgifter.

Hvilke aktiviteter afviger fra budgetforudsætningerne i budget 2020? Dvs. aktiviteter ud over de
planlagte aktiviteter, f.eks. engangsaktiviteter som ikke udgør en strukturel udfordring.
Bevilling 45 Børn og unge med særlige behov
Se ovenfor.
Bevilling 47 Handicap – sociale overførsler
Se ovenfor
Risiko for budgetoverskridelse 2020. Oprindeligt budget ift. planlagte aktiviteter
Bevilling

Budget 2020

Forventet regnskab 2020

45

202,2 mio. kr.
(serviceudgifter)*

207,7 mio. kr.

47

15,7 mio. kr.

14,7 mio. kr.

Afvigelse
Væsentlighed
Overskridelse på
mere end 5 mio. kr.

Sandsynlighed

Mindreforbrug på 1
mio. kr.

Høj

* Budgettet på bevillingsniveau, dvs. inkl. refusioner, er 197,5 mio. kr.

Meget høj

Beskriv og forklar om der forventes regnskabsafvigelser i 2020.
Med den nuværende forventning til regnskabsafvigelse i 2019, såfremt der overføres et
mer/mindreforbrug til 2020, hvordan er jeres forventning regnskabsresultat 2020?
Bevilling 45 Børn og unge med særlige behov
Børne- og Ungeudvalget blev til budgetopfølgningen pr. 31. oktober præsenteret for udfordringerne på
bevilling 45 vedr. budget 2020. I materialet der blev præsenteret til budgetopfølgningen var
udgangspunktet, at det forventede merforbrug på bevilling 45 blev eftergivet. Nedenstående tal i tabellen
kan derfor ikke genfindes i materialet fra budgetopfølgningen, da det forventede merforbrug i 2019 er med
i nedenstående tabel.
Såfemt merforbruget på bevilling 45 - som ved budgetopfølgningen pr. 31. oktober 2019 er 12,3 mio. kr.
- bliver eftergivet ved regnskabs- og overførselsagen, vil der fortsat være en udfordring på bevilling 45,
svarende til 5,5 mio. kr. Samlet set er derfor på nuværende tidspunkt en udfordring på 17,8 mio. kr. i
budget 2020.
Bevilling 47 Handicap – sociale overførsler
Der er ikke udarbejdet en risikoanalyse på bevilling 47 i forhold til korrigeret budget, da det forventede
mindreforbrug overføres til ’kassen’.
Beskriv og forklar om der er nogle aktiviteter der ikke er afholdt i 2019 som forventes afholdt i 2020 i
stedet. Er dette en forventet meromkostning ift. det planlagte budget?
Bevilling 45 Børn og unge med særlige behov
Der er ingen aktiviteter, der er udskudt til 2020.
Risiko for regnskabsafvigelse i 2020. Inkl. forventet overført mer/mindreforbrug fra 2019
Bevilling

Oprindeligt
Budget 2020

Forventet
regnskabsafvigelse
2019

45

202,2 mio. kr.
(serviceudgifter)*

-12,3 mio. kr.
(serviceudgifter)

Oprindeligt
budget +
forventet
overførsel
til 2020)
189,9 mio.
kr.

Forventet
regnskab
2020

Afvigelse
Væsentlighed

Sandsynlighed

207,7
mio. kr.

Overskridelse
på mere end
15 mio. kr.

Meget høj

* Budgettet på bevillingsniveau, dvs. inkl. refusioner, er 197,5 mio. kr.

Forslag til korrigerende handlinger til at sikre overholdelse af budget 2020
Ingen forslag til korrigerende handlinger.

10 Til orientering
10.1 - Bilag: DAG7931 Fuld bevilling- Bedre fordeling- skærpelse_1
DokumentID: 8201363

Silkeborg Kommune
Rådhuset, Søvej 1
8600 Silkeborg

Frederiksholms Kanal 25
1220 København K
Tlf: 3392 5000
Fax:3392 5567
www.uvm.dk

Tilskud fra ansøgningspuljen til bedre fordeling i daginstitutioner
- skærpelse af daginstitutionernes profil (bevillingsbrev)

Silkeborg Kommune har fremsendt en ansøgning om tilskud fra
ansøgningspuljen til bedre fordeling i daginstitutioner.
Projektnummer:
Projektets titel:
Tilskudsmodtager:
E-post:
Pulje:
Kontaktperson:

142136
Bevægelse ude og inde i Børnehøjde
Silkeborg Kommune
kommunen@silkeborg.dk
DAG7931 Bedre fordeling i inst. (skærpelse af profil)
Jakob Hausted

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har behandlet ansøgningen om
tilskud til skærpelse af daginstitutionernes profil og meddeler hermed, at
ansøgningen er imødekommet med et samlet tilsagn om tilskud på:
kr. 1.145.000,00
Tilskud specificeret pr. daginstitution fremgår af afsnittet Begrundelse for
afgørelsen i dette brev.
Udgiften afholdes på finanslovens § 20.21.30.10. Ansøgningspulje til bedre
fordeling i dagtilbud. (Midlerne er på finansloven for 2019 opført på §
15.25.30.10.)
Formål
Med aftale om finansloven for 2019 er der i 2019 afsat 25 mio. kr. til en
ansøgningspulje til bedre fordeling i daginstitutioner. Ansøgningspuljen
er en følge af lov nr. 1528 af 18. december 2018 om ændring af dagtilbudsloven

20. december 2019
Sags nr.: 010.805.581
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(bedre fordeling i daginstitutioner), som medfører, at der fra 1. januar 2020
højst må nyoptages 30 pct. børn med bopæl i udsatte boligområder i
daginstitutioner og enheder i daginstitutioner i løbet af et kalenderår.
Ansøgningspuljens formål er at medvirke til kapacitetstilpasning og
skærpelse af profil for daginstitutioner beliggende i de udsatte
boligområder, jf. lov om almene boliger m.v. gældende pr. 1. december 2018.
Det vil sige, at puljen har til hensigt:
1. dels at imødekomme nogle af udgifterne til kapacitetstilpasning i
daginstitutioner, som skal nedlægges i eller flyttes fra et udsat
boligområde, hvor institutionerne som flyttes eller nedlægges kan
have udgifter til dobbelt husleje i form af tomme pladser i en
overgangsperiode fra 2020,
2. dels at imødekomme nogle af udgifterne i de daginstitutioner, der
videreføres i et udsat boligområde, og hvor en skærpelse af
institutionens profil kan medvirke til en større søgning fra
familier uden for det udsatte boligområde.
De forventede resultater for de støttede projekter er, at de medvirker til,
at flere børn fra udsatte boligområder kommer i daginstitutioner, hvor de
møder andre børn og rollemodeller end dem, de normalt omgås i
familien eller nabolaget i det udsatte boligområde, så børnene i højere
grad udvikler deres sprog og generelle læringsparathed samt stifter
bekendtskab med danske traditioner, normer og værdier.
Begrundelse for afgørelsen
Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har modtaget i alt 2 ansøgninger
om tilskud til dækning af udgifter til dobbelt husleje og 9 ansøgninger
om tilskud til skærpelse af institutionens profil. Alle ansøgninger, som er
modtaget til puljen, er imødekommet med et tilskud.
Afgørelsen er truffet efter bekendtgørelse 1109 af 12/11/2019 om
ansøgningspuljen til bedre fordeling i daginstitutioner.
Følgende bestemmelser er anvendt ved vurderingen:
 § 5 om ansøgerkreds
 § 6 om målgruppe
 § 7 om tildelingskriterier (organisatoriske krav)
 § 8 om tildelingskriterier (vurdering af ansøgning og fordelingsnøgle)
Vurdering af ansøgning
Ansøgningen vurderes på baggrund af oplysninger fra kommunen at leve
op til vilkår for tilskud og puljens formål.
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Tilsagn om tilskud gives til den enkelte daginstitution, som kommunen
har ansøgt på vegne af, og er som følger:
Institution
Daginstitutionen
Alderslyst. Børnehuset
Nørrevænget
Tilskud i alt

Adresse
Nørrevænget 80,
8600 Silkeborg

P-nummer
1024039443

Tilskudsbeløb
1.145.000,00

1.145.000,00

Kommunen har ansvaret for at sikre, at tilskudsmidlerne stilles til
rådighed for daginstitutionerne.
Kommunen kan ikke fordele tilskuddet til andre institutioner end
ovenstående eller ændre i fordelingen af tilskud mellem de institutioner,
der er ydet tilskud til fra puljen.
Betingelse for tilskud
I overensstemmelse med Vejledning om ansøgningspulje til bedre fordeling i
daginstitutioner er tilsagnet om tilskud betinget af, at kommunen inden
udgangen af februar 2020 eftersender et budget, der udarbejdes på en
sådan måde, at det udgør en fyldestgørende og sandfærdig beskrivelse af
projektets forventede udgifter, som er afstemt i forhold til projektets
aktivitetsniveau, tidsplan og organisationsstruktur.
Budgettet skal udarbejdes i styrelsens skabelon Budget- og regnskabsskema:
Ansøgningspulje til bedre fordeling i daginstitutioner (tilskud til skærpelse af
institutionens profil) som kan findes på puljeudmeldingssiden under
puljeoversigten på uvm.dk/puljer, og som er vedlagt dette brev.
Budgettet skal specificeres pr. daginstitution eller enhed, der er ydet
tilskud til fra puljen, og overholde de krav, der fremgår af
bekendtgørelsens § 11 samt vejledningens afsnit 7.1 Budget og 1.4.2.
Tilskudsberettigede udgifter ved daginstitutioner som videreføres.
Vilkår for tilskuddet
Tilsagnet om tilskuddet forudsætter, at tilskuddet anvendes i
overensstemmelse med det senest godkendte budget, BEK 1109 af
12/11/2019, Vejledning om ansøgningspulje til bedre fordeling i daginstitutioner og
vilkårene i dette brev.
Følgende skal overholdes:
 Tilskuddet skal anvendes til skærpelse af profil hos de
daginstitutioner, der er ydet tilskud til fra puljen, jf. tabellen
ovenfor i dette brev.
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Daginstitutionen, der er ydet tilskud til, skal være i drift som
daginstitution i hele eller dele af tilskudsperioden.



De forpligtelser, der påhviler kommunen i forhold til
rapportering, regnskab og revision, påhviler også den/de
daginstitutioner, der er ydet tilskud til fra puljen.

Manglende overholdelse af tilskudsbetingelserne kan medføre bortfald af
tilsagnet om tilskud eller krav om hel eller delvis tilbagebetaling af tilskud
til styrelsen.
Udbetaling
Udbetaling af tilskud vil ske i rater jævnt fordelt over projektperioden
under hensyntagen til udgifternes fordeling i projektperioden i det
budget, kommunen skal indsende.
Sidste rate, som udgør 10 pct. af tilskudsbeløbet, udbetales, når den
afsluttende afrapportering er fremsendt og gennemgået uden
bemærkninger, jf. afsnit Afrapportering i dette brev
Rateudbetalingsprofilen oplyses efter godkendelse af det fremsendte
budget.
Tilskuddet udbetales til den NemKonto, der er knyttet til kommunens
CVR-nummer.
Ændringer i projektet
Såfremt der efter godkendelse af budgettet ønskes ændringer i det, skal
sådanne forelægges styrelsen til godkendelse, inden ændringerne
igangsættes, da tilsagnet om tilskuddet ellers vil kunne bortfalde.
Kommunen skal endvidere skriftligt oplyse, hvis der sker ændringer i
forudsætningerne for tilskuddet, jf. vilkårene for tilskud i dette brev. Hvis
planerne for en institution ændres, efter at tilsagn om tilskud er givet,
ændres forudsætningerne for tilskuddet. Dvs. hvis en institution, der er
planlagt videreført, alligevel nedlægges, så bortfalder forudsætningen for
tilskuddet, og styrelsen tager i denne forbindelse stilling til i hvilket
omfang, at midlerne helt eller delvist skal tilbagebetales.
Kommunen kan ikke søge om at konvertere anvendelsen af
tilskudsmidlerne fra dækning af udgifter til skærpelse af institutionens
profil til dækning af udgifter til dobbelt husleje eller omvendt.
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Afrapportering
Kommunen skal fremsende følgende til styrelsen:
Statusrapport
Der skal aflægges årlige statusrapporter. Statusrapporterne skal redegøre
for projektets status og fremdrift i arbejdet med skærpelse af profil.
Redegørelsen skal ske pr. daginstitution eller enhed, der er ydet tilskud til
fra puljen.
Delregnskab
Der skal efter udgangen af 2020 aflægges et delregnskab. Delregnskabet
skal aflægges efter samme regler, som er angivet under Regnskab. Der
stilles ikke krav om revision af delregnskabet.
Rapport
Den afsluttende rapport skal redegøre for, hvordan og i hvilken grad
formålet med projektet er blevet opfyldt.
Rapporten skal indeholde en kort beskrivelse af:
 Projektets hovedresultater, herunder kort selvevaluering i forhold
til puljens formål.
 Gennemførte aktiviteter i projektet.
 Gode råd til andre daginstitutioner, som ønsker at arbejde med
skærpelse af profilen.
Beskrivelsen skal udarbejdes pr. daginstitution eller enhed, der er ydet
tilskud til fra puljen.
Regnskab
Afsluttende regnskab aflægges efter reglerne i Bekendtgørelse nr. 18 af 8.
januar 2019 om regnskabsaflæggelse, rapportering og revision vedrørende
Undervisningsministeriets puljemidler mv. (puljebekendtgørelsen).
Regnskabet skal underskrives af kommunen. Regnskabet skal
underskrives af ledelsen, eller en person, der er bemyndiget til at
underskrive på ledelsens vegne, og ledsages af en ledelseserklæring.
Regnskabet skal kunne sammenholdes med det budget, styrelsen senest
har godkendt. Regnskabet skal specificeres pr. daginstitution eller enhed,
som der er ydet tilskud til fra puljen.
Ved aflæggelsen af regnskabet skal styrelsens budget- og regnskabsskema
anvendes. Der godkendes ikke andre formater for regnskabet.
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Kommunen skal benytte samme skema, som blev anvendt ved
udarbejdelsen af budgettet.
Revisorerklæring og revisionsprotokol
Tilskuddet er omfattet af § 16 puljebekendtgørelsen. Der stilles krav om
revision af det afsluttende regnskab i overensstemmelse med reglerne
angivet i puljebekendtgørelsen. Revisionen udføres af en statsautoriseret
eller registreret revisor. Der skal i revisionspåtegningen henvises til
puljebekendtgørelsen.
Bilag til regnskab
Der skal ikke vedlægges bilag til regnskabet. Regnskabsmaterialet skal
dog kunne fremsendes, hvis styrelsen beder om det. Regnskabsmaterialet
skal opbevares af kommunen i fem år fra udgangen af det regnskabsår,
materialet vedrører.
Uforbrugte midler
Eventuelle uforbrugte midler, som er blevet udbetalt til kommunen, skal
tilbagebetales til styrelsen.
Frister
 Budget specificeret pr. daginstitution eller enhed, der er ydet
tilskud til fra puljen, skal fremsendes senest 31. januar 2020.
 Statusrapport, delregnskab og ledelseserklæring vedrørende
aktiviteter gennemført i 2020 skal fremsendes senest 31. marts
2021.
 Statusrapport vedrørende aktiviteter gennemført i 2021 skal
fremsendes senest 31. marts 2022.
 Statusrapport vedrørende aktiviteter gennemført i 2022 skal
fremsendes senest 31. marts 2023.
 Afsluttende rapport, slutregnskab og ledelseserklæring samt
revisorerklæring skal fremsendes senest 31. marts 2024.
Henvendelser om tilskuddet
Alle henvendelser til styrelsen om tilskuddet, herunder fremsendelse af
budget, rapport, underskrevet regnskab og ledelseserklæring samt
revisorerklæring skal ske til puljefou@uvm.dk. Projektnummer og
projekttitel skal angives i e-mailens emnefelt.
Regnskabet (den udfyldte skabelon) skal endvidere fremsendes som
excel-fil.
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Med venlig hilsen
Malene Baag
Center for Institutionsdrift og Administration
Assistent
Direkte tlf: +45 33 95 48 37
Malene.Baag@stukuvm.dk

Bilag:
 Vejledning om ansøgningspulje til bedre fordeling i
daginstitutioner
 Budget- og regnskabsskema: Ansøgningspulje til bedre fordeling
i daginstitutioner (tilskud til skærpelse af institutionens profil)
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10 Til orientering
10.2 - Bilag: Brev vedr. lærerkommissionens rapport
DokumentID: 8208107

20. december 2019
Vedr. Lærerkommissionens rapport

Kære kredse og kommuner
Lærerkommissionen offentliggjorde i mandags sin rapport efter 15 måneders intensivt
arbejde. Det er et solidt grundlag, vi har fået.
Ved overenskomstforhandlingerne i foråret 2018 lykkedes det os som repræsentanter
for lærere og kommuner som bekendt ikke at blive enige om en aftale om arbejdstid
for lærerne. Til gengæld blev vi enige om et nyt samarbejde – Ny Start – og som en
del af det samarbejde at nedsætte en Lærerkommission. Kommissionen har nu
afleveret en grundig rapport med analyser, forslag og anbefalinger, der indgår i
parternes forhandlinger i løbet af overenskomstperioden.
Med kommissionens rapport er der nu leveret et solidt grundlag til parterne som afsæt
for de forhandlinger, der begynder i det nye år. Målet er at lande en arbejdstidsaftale,
inden de egentlige overenskomstforhandlinger på hele det offentlige område kommer
i gang.
Det er vigtigt for os at slå fast over for både kredse og kommuner, at
Lærerkommissionens anbefalinger er rettet mod de centrale parter. Nu er det op til os
at omsætte de grundige analyser, forslag og anbefalinger til en arbejdstidsaftale, hvor
vi finder holdbare løsninger og tager et fælles ansvar og ser fremad for folkeskolens
skyld. Hvad der kommer til at indgå i en aftale, afhænger ene og alene af udkommet
af parternes forhandlinger.
Med venlig hilsen
Anders Bondo Christensen
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