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Side 2

1 (Offentlig) Godkendelse af dagsorden
Sagsbehandler: Dr14790
SagsID: EMN-2020-00107

Beslutning
Godkendt.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
Dagsordenen skal godkendes.
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2 (Offentlig) Orientering om udvalgsmål vedrørende
uhensigtsmæssige procedurer og administration
Sagsbehandler: DR16427
SagsID: EMN-2019-01637

Resume
Opfølgning på Børne- og Ungeudvalgets udvalgsmål for 2019 på bevilling 41 Skoler: ”Det er et
politisk mål, at medarbejdere og ledere kan frigøre mere tid til forberedelse af kerneopgaven
og mindre tid på uhensigtsmæssige procedurer og administration”, som blev besluttet i
forbindelse med Byrådets godkendelse af budgettet for 2019.

Indstilling
Skolechefen indstiller til Børne- og Ungeudvalget,


at orienteringen tages til efterretning

Beslutning
Indstillingen godkendt.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
Baggrund: Det er et politisk mål for bevilling 41 Skoler, at medarbejdere og ledere kan frigøre
mere tid til forberedelse af kerneopgaven og mindre tid på uhensigtsmæssige procedurer og
administration.
Kerneopgaven forstås overordnet som at indfri de nationale mål:
- Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan.
- Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater.
- Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for
professionel viden og praksis.
Formål: Skoleafdelingen skal i samspil med skolebestyrelserne, skolelederne og MED-udvalg
afklare om, der lokalt i kommunen og på den enkelte skole er uhensigtsmæssige procedurer
og administration, der blokerer for ledelsens og medarbejdernes mulighed for at fokusere på
kerneopgaven
Proces: Der har været afholdt processer for henholdsvis skolebestyrelserne, skolelederne og
de lokale MED-udvalg på skolerne.
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Aktørerne er blevet bedt om at forholde sig til:
1) Hvorvidt de oplever uhensigtsmæssige procedurer og administration på deres skole, og 2)
hvilke procedurer og administration de oplever som uhensigtsmæssige.
På baggrund af data fra henholdsvis skolebestyrelserne, skoleledelserne og MED-udvalgene er
der udarbejdet dataopgørelser over uhensigtsmæssige procedurer og administration, som
kommer fra: 1) forvaltningen, 2) ministeriet og 3) skolerne. 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 en handleplan for de udvalgte uhensigtsmæssige
procedurer og administration, som skolelederne i december 2019 er blevet præsenteret for.
Handleplan: Vedlagt som bilag. Handleplanen skitserer en række uhensigtsmæssige
procedurer og administration, som der i foråret 2020 skal arbejdes for at mindske og/eller
fjerne. De uhensigtsmæssige procedurer og administration vedrører:
 Meebook og elevplaner
 PPR-procedurer og administration
 Adgang til GO og Outlook
 Netværksadgang
 Hjernen & Hjertet og skolernes kvalitetsrapporter
 Fælles ejendomsdrift
 Forældretilfredshedsundersøgelsen
 Nationale test og trivselsmåling
 Fraværsregistrering.
Handleplanen vil blive præsenteret på mødet.

Borgerinddragelse
Se beskrivelsen under Proces.

Bilag
1 (191216_Handleplan_arbejde_m_uhensigtsmaessig_administration - 8202822)

Side 5

3 (Offentlig) Beslutning vedrørende
forældretilfredshedsundersøgelse på skoleområdet i 2020
Sagsbehandler: Dr01002
SagsID: EMN-2019-06274

Resume
Social- og Indenrigsministeriet gennemfører i perioden 2019-2022 landsdækkende
brugertilfredshedsundersøgelser på institutionsniveau på en række velfærdsområder. Det sker
som opfølgning på et initiativ i Aftalen om ledelse og kompetencer i den offentlige sektor fra
februar 2019.
I foråret 2020 gennemføres således en national brugertilfredshedsundersøgelse på
skoleområdet. Udvalget har tidligere besluttet, at der skal gennemføres en
Forældretilfredshedsundersøgelse i foråret 2020

Indstilling
Skolechefen indstiller til Børne- og Ungeudvalget,


at den nationale brugertilfredshedsundersøgelse erstatter
forældretilfredshedsundersøgelsen i foråret 2020

Beslutning
Indstillingen godkendt.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
Brugertilfredshedsundersøgelsen skal være et redskab for politikere, ledere og medarbejdere i
kommunen til at inddrage brugernes vurderinger i tilrettelæggelse af den offentlige service.
Resultaterne gøres samtidig tilgængelige for borgerne.
Danmarks Statistik gennemfører den nationale brugertilfredshedsundersøgelse på
skoleområdet for Social-og Indenrigsministeriet med opstart primo 2020. Undersøgelsen
gennemføres på samtlige kommunale skoler og SFO’er i landet (inkl. specialskoler). Der
udtrækkes 300 forældre pr. skole, og i tilfælde, hvor skolen har færre end 300 elever,
udtrækkes alle. Stikprøven vil være repræsentativ for den enkelte skole, og opfølgningen skal
sikre min. 150 besvarelser pr. skole.
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Brugertilfredshedsundersøgelsen består af et spørgeskema, hentet fra Social- og
Indenrigsministeriets eksisterende koncept for sammenlignelige
brugertilfredshedsundersøgelser (BTU), som er udviklet i samarbejde med KL. Spørgeskemaet
er vedlagt som bilag.
Når resultaterne foreligger, modtager kommunerne en landsrapport samt en kommunespecifik
rapport med de samlede resultater for kommunens skoler og SFO’er samt en oversigt over den
gennemsnitlige tilfredshed på de enkelte skoler og SFO’er i kommunen.
Når kommunen har modtaget resultaterne, orienteres skolebestyrelserne om den enkelte
skoles rapport og inddrages i dialogen om den fortsatte kvalitetsudvikling på baggrund af
brugertilfredshedsundersøgelsen.
Resultatet af forældretilfredshedsundersøgelsen vil indgå i samtaler mellem skoleledelserne og
Skoleafdelingen i overensstemmelse med skolevæsenets ”Principper for kvalitetsudvikling”.
Den nationale undersøgelse erstatter den politisk vedtagne forældretilfredshedsundersøgelse i
Silkeborg, som var planlagt til gennemførelse i foråret 2020, da spørgerammen stort set er
identisk, og den kommunale forældretilfredshedsundersøgelse desuden er blevet fremhævet i
undersøgelsen om uhensigtsmæssige procedurer og administration.
Når Social-og Indenrigsministeriet meddeler, hvorvidt det påtænkes at gennemføre en national
brugertilfredshedsundersøgelse på skoleområdet med faste intervaller, genoptages sagen og
beslutningen om gennemførelse af fremtidige kommunale forældretilfredshedsundersøgelser
på skoleområdet.

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

Bilag
1 (Spørgeskema_til_forældre_til_børn_i_folkeskole_og_SFO - 8181174)
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4 (Offentlig) Beslutning vedrørende Videncenter for sprog
og læsning
Sagsbehandler: Dr13013
SagsID: EMN-2019-02659

Resume
Børne- og Ungeudvalget besluttede 4. november 2019, at Skoleafdelingen kunne sende ønsket
om oprettelse af Videncenter for sprog og læsning til høring i skolebestyrelserne på
henholdsvis Balleskolen og Sølystskolen. Desuden besluttede udvalget, at der er tale om en
placering på Sølystskolen uden tidsbegrænsning. Skolebestyrelserne har haft 4 ugers
høringsperiode og har efterfølgende indsendt hvert deres høringssvar.
Jf. folkeskolelovens § 40, stk. 2, træffer kommunalbestyrelsen på et møde afgørelse om
”… Skolestrukturen, herunder antallet af skoler og hver enkelt skoles omfang med hensyn til
klassetrin, specialundervisning og specialpædagogisk bistand…”. Derfor skal nedlæggelsen af
Inklusionscenter for læsning godkendes af byrådet, mens oprettelsen af et videncenter
godkendes af Børne- og Ungeudvalget.

Indstilling
Skolechefen indstiller til byrådet,


at Inklusionscenter for læsning nedlægges med det formål at lade inklusionscenterets
funktion, opgavevaretagelse og økonomi blive en integreret del af Videncenter for sprog
og læsning

Skolechefen indstiller til Børne- og Ungeudvalget,
 at oprettelsen af et Videncenter for sprog og læsning, som placeres på Sølystskolen,
godkendes.
 at Videncenter for Integration nedlægges med det formål at lade videncenterets
funktion, opgavevaretagelse og økonomi blive en integreret del af Videncenter for sprog
og læsning
 at videncenterets titel genovervejes, så de tre fagområder fremgår, f.eks. Videncenter
for sprog, læsning og integration.

Beslutning
Skolechefens indstilling til byrådet anbefales.
Skolechefens indstilling til Børne- og Ungeudvalget godkendes idet navnet ”Videnscenter for
sprog og læsning” fastholdes.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
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…

Sagen
Beskrivelse af sagen
Der er efter endt høringsperiode indkommet høringssvar fra henholdsvis Balleskolens
skolebestyrelse og Sølystskolens skolebestyrelse. Høringssvarene er vedlagt som bilag.
- Begge skolebestyrelser tilslutter sig forslaget om at oprette et nyt samlet videncenter
og dermed nedlæggelsen af Inklusionscenter for læsning og Videncenter for
Integration.
- Skolebestyrelserne anerkender det fortsatte kommunale fokus på og udvikling af
centerets faglige områder.
- Sølystskolens skolebestyrelse undrer sig over navngivning af centeret og opfordrer til
ikke at glemme ordet ”integration”.
- Sølystskolens skolebestyrelse kvitterer for placeringen af videncenteret ud fra
argumentet om stabilitet i fusionsperioden samt skolens erfaring med at huse et
videncenter.
- Balleskolens skolebestyrelse opfordrer Børne- og Ungeudvalget til at være
opmærksomme på udgifter i forbindelse med flytning.
- Desuden understreger Balleskolens skolebestyrelse trygheden ved, at Balleskolens leder
samt afdelingsleder i Inklusionscenter for læsning har været inddraget i
arbejdsgruppen.
- Endelig understreges vigtigheden i at fastholde den kostbare ressource, som de
kompetente medarbejdere i henholdsvis Inklusionscenter for læsning og Videncenter for
Integration udgør.
Procesplan
Såfremt ovenstående besluttes, vil Skoleafdelingen igangsætte den videre proces og
oprettelsen af Videncenter for sprog og læsning i første kvartal 2020.

Borgerinddragelse
Skolebestyrelserne på Balleskolen og Sølystskolen er blevet hørt.

Økonomi
Udviklingen af et nyt videncenter gennem sammenlægning af eksisterende indsatser er
omkostningsneutralt, da der er tale om, at de eksisterende ressourcer slås sammen, og
anvendelse af ressourcerne optimeres. Der er således en klar forventning om, at vi gennem
fusion kan få mere ud af de midler, der allerede er givet til området. Der forventes et beløb til
etableringsomkostninger.

Bilag
1 (Hoeringssvar_Soelystskolens_skolebestyrelse_vedr_Videncenter - 8203308)
2 (Hoeringssvar_Balleskolens_skolebestyrelse_vedr_Inklusionscenter_for_Laesning - 8203306)
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5 (Offentlig) Drøftelse af måltal for søgning til
ungdomsuddannelser
Sagsbehandler: Dr15236
SagsID: EMN-2019-04590

Resume
Ifølge den nye lov om kommunal indsats for unge under 25 år skal kommunalbestyrelsen hvert
år opgøre søgetal til ungdomsuddannelserne for elever i 9. og 10. klasse og fastsætte måltal
for det kommende års søgning til ungdomsuddannelserne for kommunens 9. og 10.klasseelever. Beskæftigelsesafdelingen og Skoleafdelingen indstiller, at
Arbejdsmarkedsudvalget og Børne- og Ungeudvalget drøfter oplæg til måltal for elevernes
uddannelsessøgning i 2021.

Indstilling
Beskæftigelseschefen og Skolechefen indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget og Børne- og
Ungeudvalget,




at oplæg til måltal for søgning til ungdomsuddannelser i 2021 drøftes
at måltal kommer til endelig politisk beslutning senest marts 2020.
at Beskæftigelsesdelingen og Skoleafdelingen orienterer ungdomsuddannelserne efter
endelig politisk beslutning om måltal.

Beslutning
Drøftet.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
Udvalg: Børne- og Ungeudvalget
Dato: 02-12-2019

Udsat.
Ej til stede

Sagen
Beskrivelse af sagen
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Lovkrav om opgørelse og måltal for søgning til ungdomsuddannelser
Ifølge den nye lov om kommunal indsats for unge under 25 år skal kommunalbestyrelsen
opgøre søgetal til ungdomsuddannelserne for elever i 9. og 10. klasse og fastsætte måltal for
det kommende års søgning til ungdomsuddannelserne for kommunens 9. og 10.-klasseelever.
Bekendtgørelse om vejledning om valg af ungdomsuddannelse og erhverv præciserer, at
søgetallene opgøres for følgende:
1. Erhvervsuddannelser, både eud og eux
2. Gymnasiale uddannelser, både 2- og 3-årige
3. Øvrige (herunder bl.a. FGU)
Søgetallene skal opgøres i procent på både 9. og 10. klassetrin.
Kommunalbestyrelsen skal på baggrund af de opgjorte søgetal fastsætte måltal for det
kommende års søgning til ungdomsuddannelserne. Opgørelse af søgetal og fastsættelse af
måltal skal foretages en gang om året og senest ved udgangen af marts, hvorefter tallene skal
være offentliggjort på kommunens hjemmeside senest ved udgangen af maj.
Således har Silkeborg Kommune som en ny opgave at fastlægge politisk besluttede måltal for
9. og 10. klasse elevernes søgning til ungdomsuddannelserne i 2021 (skoleåret 2021-2022).
Status for valg af ungdomsuddannelser
Nedenstående tabel viser de seneste 5 års udvikling i 9. klasse elevernes tilmelding til
uddannelser, henholdsvis i Silkeborg og på landsplan. Tallene for 9. klasse omfatter kun de
elever, der vælger ungdomsuddannelse, FGU mv. og ikke elever, der vælger 10. klasse.
Tabel 1: 9. klasse elevernes uddannelsesvalg
Årstal
EUD

Gymnasiale

Silkeborg

2019
2018
2017
2016
2015

17,1
16,3
14,6
15,0
15,3

68,1
72,0
73,7
77,0
74,1

FGU og
øvrige*
4,2
2,7
1,6
1,1
-

Hele landet

2019
2018
2017
2016
2015

15,8
14,6
13,6
13,1
13,6

76,8
78,9
79,5
80,0
78,9

1,9
1,2
1,4
1,2
0,6

Øvrige
**
10,6
9,0
10,0
6,8
10,2
5,4
5,3
5,5
5,7
6,9

Kilde: Børne- og Undervisningsministeriets uddannelsesstatistik.dk
* Omfatter FGU (fra 2019) og STU
** Omfatter højskoleophold, udlandsophold, arbejde mv.

Det skal bemærkes, at kategorien ”øvrige” i Silkeborg virker forholdsvist højt sammenlignet
med landsplan. Det skyldes, at 10. klasse-specialklasseelever i Silkeborg af tekniske årsager
indgår i kategorien ”øvrige”. Fremover får de teknisk mulighed for at tilmelde sig 10. klasse, så
de ikke længere tæller med i ”øvrige”.
Nedenstående tabel viser de seneste 5 års udvikling i 10. klasse elevernes tilmelding til
uddannelser, henholdsvis i Silkeborg og på landsplan:
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Tabel 2: 10. klasse elevernes uddannelsesvalg
Årstal
EUD

Gymnasiale

Silkeborg

2019
2018
2017
2016
2015

21,5
24,3
18,9
20,7
22,9

71,1
70,0
74,5
71,9
69,8

FGU og
øvrige
2,9
1,9
3,1
4,4
2,5

Hele landet

2019
2018
2017
2016
2015

24,8
24,6
24,0
24,0
23,7

66,7
66,9
67,9
68,2
68,6

4,6
3,8
3,3
4,1
2,2

Øvrige

4,0
4,7
4,8
3,7
5,6

4,4
3,7
3,4
3,0
4,9

Oversigterne viser bl.a., at 9. klasse eleverne i Silkeborg oftere har valgt erhvervsuddannelse
og i mindre grad en gymnasial uddannelse end 9. klasse eleverne i landet som helhed.
Omvendt har forholdsvis færre 10. klasse elever i Silkeborg valgt erhvervsuddannelse og
forholdsvis flere gymnasial uddannelse sammenlignet med 10. klasse elever på landsplan.
Politisk mål for valg af erhvervsuddannelse
Både på landsplan og i Silkeborg Kommune har der i de senere år været stort politisk fokus på
at fremme, at flere unge vælger en erhvervsuddannelse. Dette skal ses i lyset af analyser og
prognoser, bl.a. fra Region Midtjylland, der viser, at arbejdsmarkedet vil have stigende
efterspørgsel efter faglært arbejdskraft. Samtidig har andelen af unge, der vælger en
erhvervsfaglig uddannelse, været på ca. 20 % eller derunder gennem mange år.
Både i Silkeborg Kommune og på landsplan har man besluttet en politisk målsætning om, at
mindst 25 % af 9. og 10. klasseeleverne skal vælge en erhvervsuddannelse i 2020, stigende til
mindst 30 % i 2030. I Silkeborg Kommune blev målet besluttet i 2017 som et fælles
udvalgsmål mellem Arbejdsmarkedsudvalget og Børne- og Ungeudvalget. På landsplan blev
målet defineret i 2014 som en del af reformen af erhvervsuddannelserne, og indgår også i
aftalen fra november 2018 om ”Fra folkeskole til faglært – erhvervsuddannelser til fremtiden”
mellem den daværende regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og
Socialistisk Folkeparti.
I Silkeborg Kommune er målet afsæt for en fælles handleplan mellem
Beskæftigelsesafdelingen og Skoleafdelingen, der fastlægger en række initiativer, som skal
understøtte elevernes kvalificerede valg af uddannelse og herunder fremme synliggørelsen af
de erhvervsfaglige uddannelses- og jobmuligheder. Udmøntningen af handleplanen er aktuelt
udfordret af budgetpres på skoleområdet, som gør det vanskeligt at sikre tilstrækkelige
ressourcer til at varetage tværgående samarbejde og koordinering med beskæftigelsesområdet
om fælles initiativer.
Styregruppen for ”Sammen om Silkeborg”, der har repræsentanter fra Silkeborg Kommune,
DA, Dansk Byggeri, Håndværkerforeningen, ErhvervSilkeborg, LO/FH og
erhvervsuddannelserne har også udpeget flere i erhvervsuddannelse som et fælles
fokusområde.
Anbefaling til måltal for søgning til ungdomsuddannelser i 2021
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Silkeborg Kommune kan vælge flere tilgange og vægtninger ift. at fastlægge måltal for
uddannelsessøgningen i 2021. Det kan f.eks. være:
Måltal ud fra socioøkonomisk analyse
En tilgang kan være at tage et afsæt i den faktiske uddannelsessøgning i 2019 - eller de
seneste 5 år - og sætte måltal for 2021 ud fra disse. F.eks. holdt op mod en vurdering af,
hvilken udvikling Silkeborg Kommune må forventes at have ift. landet som helhed ud fra
forskelle og ligheder i socioøkonomiske og demografiske forhold. I praksis kan det være
vanskeligt at fastlægge lokale måltal ud fra en socioøkonomisk analyse, da det kræver
nærmere udredning af hvilke faktorer, der skal indgå og vægtes i en analyse.
Måltal ud fra politisk ambition
En anden tilgang kan være at holde fast i det ambitiøse politiske mål om, at mindst 25 %
vælger en erhvervsuddannelse i 2020 og mindst 30 % i 2025. For år 2021 kan der således
fastlægges et mål, der ligger et sted mellem de 25 % og 30 %. Det vil være et ambitiøst mål,
der kan være vanskeligt at realisere, men omvendt vil det fastholde en tydelig politisk
markering af ambitionen om, at flere skal vælge en erhvervsfaglig karriere, bl.a. af hensyn til
virksomhedernes efterspørgsel efter faglærte medarbejdere. Det ambitiøse måltal vil samtidig
flugte med ambitioner og mål i erhvervsskolereformen fra 2015 og aftalen om ”Fra folkeskole
til faglært” fra 2018.
Beskæftigelsesafdelingen og Skoleafdelingen anbefaler, at måltallene fastlægges ud fra den
politiske ambition om, at 25 % af eleverne vælger erhvervsuddannelse i 2020 og 30 % i 2025.
Denne anbefaling bunder i, at der både nationalt og lokalt i Silkeborg stadig opleves at være
en klar politisk ambition om, at flere unge opnår erhvervsfaglige uddannelser og job.
Kompetente unge med kvalificerede valg
Beskæftigelsesafdelingen og Skoleafdelingen anbefaler, at den røde tråd i Silkeborg
Kommunes uddannelsesvejledning, både blandt uddannelsesvejledere og grundskolens lærere,
fortsat tager afsæt i at støtte eleverne i at blive kompetente unge. Vejledningen skal tilbyde
hver enkelt ung det bedst mulige grundlag for at træffe et kvalificeret valg af
ungdomsuddannelse og tage udgangspunkt i karrierelæring, hvor den unge klædes på til
løbende at kunne træffe det rette valg.
Silkeborg Kommunes uddannelsesvejledning skal i henhold til lovgivningen være
institutionsuafhængig, dvs. vejledere og lærere skal vejlede bredt og kan ikke direkte opfordre
elever og unge til at vælge helt konkrete uddannelser.

Forslag til måltal for 2021
Ungeguiden har udarbejdet nedenstående oplæg til måltal for 2021. Tallene er et skøn baseret
på bl.a. følgende faktorer:





Der tages udgangspunkt i en gennemsnitlig 9. klasses-årgang på 1.200 elever, hvoraf
45 %, svarende til 540 elever, vælger ungdomsuddannelse mv., mens 55 %, svarende
til 660 elever, vælger 10. klasse.
Målet for EUD (incl. EUX) sættes til 26 % samlet for 9. og 10. klasse, hvilket er 1 %point højere end målet om 25 % i 2020.
Andelen i 10. klasse, der vælger EUD, sættes forholdsvis højere end andelen i 9. klasse,
hvilket har været kendetegnende de seneste år.
Andelen, der vælger øvrige (incl. FGU), sættes til 7 % for både 9. og 10. klasse.

Tabel 3: Oplæg til måltal for uddannelsessøgningen i 2021
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9. klasse

EUD
(incl. EUX)
24,3 %

Gymnasiale
(2 og 3 årige)
68,7 %

Øvrige
(incl. FGU)
7%

100 %

10. klasse

131 elever
27,4 %

371 elever
65,6 %

38 elever
7%

540 elever
100 %

I alt

181 elever
26 %

433 elever
67 %

46 elever
7%

660 elever
100 %

312 elever

804 elever

84 elever

1.200 elever
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I alt

6 (Offentlig) Orientering om afslag på ansøgning om
dispensation for fordeling af børn i udsat boligområde i
dagtilbud
Sagsbehandler: Dr30966
SagsID: EMN-2019-01018

Resume
Silkeborg Kommune har fået afslag på ansøgning om dispensation fra dagtilbudslovens regler
om, at maksimalt 30% af de indskrevne i et børnehus må komme fra et udsat boligområde.
For at opfylde loven har Børne- og Familieafdelingen reserveret pladser til nye børn fra det
udsatte boligområde på Resedavej og Lupinvej i børnehusene i Alderslyst samt i midtbyen og i
Dalhaven.

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


at udvalget tager sagen til efterretning

Beslutning
Indstillingen godkendt.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
Orientering om afslag
Silkeborg Kommune modtog 17. december afslag på ansøgning om dispensation fra
dagtilbudsloven § 26a stk.1 om bedre fordeling af børn fra udsatte boligområder i
daginstitutioner. Reglerne medfører, at kommunalbestyrelsen fra 2020 skal sikre, at højst 30%
af de børn, der optages i et børnehus i løbet af et kalenderår, må bo i et udsat boligområde.
Børne- og Undervisningsministeriet begrunder afslaget med,” at de ikke finder det
tilstrækkeligt sandsynliggjort, at der foreligger særlige forhold, der vanskeliggør eller gør det
særligt uhensigtsmæssigt at opfylde reglerne om bedre fordeling.” Blandt andet har ministeriet
lagt vægt på, at kommunen har mulighed for at anvise pladser i børnehuse, som ligger mere
end 2 km. fra det udsatte boligområde.
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Afslaget medfører ikke ændringer i forhold til Silkeborg Kommunes håndtering af
lovændringen. Dispensationsansøgningen vedrørte udelukkende usikkerhed i forhold til
forudsætningerne i beregningerne.
Håndtering af regler om bedre fordeling i dagtilbud
Børne- og Familieafdelingen har på baggrund af det forventede optag reserveret
daginstitutionspladser til børn bosiddende på Resedavej og Lupinvej, som er karakteriseret
som udsat boligområde. Hovedparten af pladserne er reserveret i børnehuse i Alderslyst. Men
derudover vurderer afdelingen, at det er nødvendigt at reservere pladser i børnehuse, som
ligger længere væk fra boligområdet og i andre skoledistrikter, for at opfylde loven.
Reservationen er gennemført på baggrund af forudsætninger om forventede antal ledige
pladser i 2020 samt forventet optag af børn bosiddende på Resedavej og Lupinvej og på andre
adresser.
På baggrund af antallet af nyoptag af børn bosiddende på Resedavej og Lupinvej i det
foregående år forventer Børne- og Familieafdelingen, at der vil være 40 børn fra boligområdet,
som har brug for en ny plads i daginstitution i 2020.
Nedenstående tabel viser det antal børn, det vil være muligt at optage i børnehusene i
Alderslyst i løbet af 2020. Desuden viser tabellen hvor mange af pladserne der, som ifølge
lovændringen, kan tilbydes til børn, som bor på Resedavej og Lupinvej.
Antallet af børn, der kan optages, omfatter både vuggestue og børnehavebørn. Antallet af
børn, der kan optages, er baseret på den forventede afgang til skole og oprykning til
børnehave. Dertil kan komme mulighed for øget optag på baggrund af fraflytninger.
Børnehus
Børnehuset Engen
Børnehuset Søholt
Børnegården
Børnehuset Nørrevænget
Ny udbygning Børnehuset
Nørrevænget
Total

Pladser til nyoptag
pladser
pladser
pladser
pladser
pladser

Maksimale antal nyoptag
fra udsat boligområde
30%
2 pladser
13 pladser
5 pladser
5 pladser
12 pladser

123 pladser

37 pladser

6
44
16
17
40

Det fremgår af tabellen, at der vil være plads til at optage 123 nye børn i børnehusene i
Alderslyst i løbet af 2020, højst 37 af de nyoptagne børn må bo på Resedavej og Lupinvej.
Hvis der skal optages 37 børn fra Resedavej og Lupinvej i børnehusene i Alderslyst, så skal
antallet af optagne fra andre boligområder være 86 – 123 minus 37. Børne- og
Familieafdelingen vurderer på baggrund af ventelisterne og det nuværende optagelsesmønster,
ikke, at der vil være 86 nyoptagne børn fra andre boligområder i børnehusene i Alderslyst i
2020. Baggrunden for denne vurdering er, at der i juni 2019 var ledige børnehavepladser i
Børnehuset Søholt, Børnehuset Nørrevænget og Børnegården. Ligeledes forventer afdelingen
ikke fuld udnyttelse af pladserne i den nye udbygning i Børnehuset Nørrevænget, som står
færdig i foråret 2020.
Børne- og Familieafdelingen har derfor reserveret 6 pladser i Dalhaven og 6 pladser i
børnehusene i midtbyen til børn bosiddende på Resedavej og Lupinvej. Afdelingen har valgt de
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to steder, fordi de ligger indenfor rimelig afstand til det udsatte boligområde og er tilgængelige
med offentlig transport.
Børne- og Familieafdelingen vil på baggrund af den løbende indskrivning vurdere antallet af
pladser i børnehusene i Alderslyst, som kan tilbydes til børn fra Resedavej og Lupinvej. Hvis
forældre bosiddende på Resedavej og Lupinvej i dialog med pladsanvisningen ønsker plads i
andre børnehuse, hvor andelen af optagne fra det udsatte boligområde er lav, vil de få dem
tilbudt, såfremt der er plads.
I børnehuse med stor søgning medfører reservation af pladser, at nogle forældre ikke vil få
opfyldt deres ønske, men får tilbud om plads et andet sted. Endvidere medfører reservation af
pladser, at der i perioder vil være ubesatte pladser i børnehuse med stor søgning og
kapacitetsudfordringer.

Bilag
1 (Afstand udsat boligområde og reserverede pladser - 8197014)
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7 (Offentlig) Orientering om puljemidler til de yngste
sårbare og udsatte børn
Sagsbehandler: Dr30966
SagsID: EMN-2019-06281

Resume
Silkeborg Kommune har fået tilsagn om 11,7 mio. kr. fra Børne- og Undervisningsministeriet til
flere pædagoger og pædagogiske assistenter i daginstitutioner med mange sårbare og udsatte
0-2 årige. Midlerne skal anvendes i fem børnehuse, som opfylder kriterierne.

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


at udvalget tager sagen til efterretning

Beslutning
Indstillingen godkendt.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
Silkeborg Kommune har 11. december fået tilsagn om 11,7 mio. kr. fra Børne- og
Undervisningsministeriet til flere pædagoger og pædagogiske assistenter i institutioner med
mange sårbare og udsatte 0-2 årige. Midlerne skal anvendes i perioden fra 2019 til 2022.
Midlerne kommer fra en pulje til børns første 1.000 dage, som er afsat som en del af
finansloven for 2019. Hensigten med denne del af puljen er at styrke kvaliteten i
daginstitutionernes indsats for sårbare og udsætte børn i de første 1.000 dage gennem
ansættelse af flere pædagoger og pædagogiske assistenter.
De tildelte midler skal anvendes til ekstra personale i Børnegården, Bakkegården,
Dybkærgården, Storkereden og Børnehuset Søholt. De fem børnehuse er karakteriseret ved, at
de har et vuggestuetilbud og dermed børn i 0-2 års alderen. Desuden har de fem børnehuse
en relativ stor andel børn fra familier, som er belastet af flere socioøkonomiske faktorer f.eks.
eneforsøgere, flersprogethed, begrænset tilknytning til arbejdsmarkedet etc.
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Børnehuset Nørrevænget er ikke omfattet af puljen, fordi de får midler fra en tidligere uddelt
pulje, som også omfatter børn i børnehavealderen.
Tilskuddet er givet under forudsætning af, at midlerne kommer oveni det vedtagne årlige
budget. Alle midlerne skal bruges til aflønning af ekstra personale i ovenstående børnehuse.
Der skal én gang årligt indsendes et revideret regnskab for de anvendte midler samlet og på
institutionsniveau.
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8 (Offentlig) Drøftelse af risikoanalysen for budget 2020 for
Børne- og Ungeudvalget
Sagsbehandler: Dr23147
SagsID: EMN-2019-05852

Resume
Der er udarbejdet risikoanalyser for budget 2020 for bevilling 41 Skoler, bevilling 43 Dagpleje
og daginstitutioner, bevilling 45 Børn og Unge med særlige behov og bevilling 47 Handicap –
sociale overførsler.

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


at orienteringen om risikoanalysen for bevilling 41 Skoler, bevilling 43 Dagpleje og
daginstitutioner, bevilling 45 Børn og Unge med særlige behov og bevilling 47 Handicap
– sociale overførsler tages til efterretning.

Beslutning
Indstillingen godkendt.
Udvalget anmoder om i det kommende udvalgsmøde at få forelagt handlemuligheder mht.
budgetoverholdelse i 2020 for bevilling 45.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
Der er udarbejdet risikoanalyser for budget 2020 for bevilling 41 Skoler, bevilling 43 Dagpleje
og daginstitutioner, bevilling 45 Børn og Unge med særlige behov og bevilling 47 Handicap –
sociale overførsler.
Risikoanalyser er forelagt koncernledelsen 18. december og Økonomi- og Erhvervsudvalget 7.
januar.
Risikoanalyserne for de enkelte bevillinger er vedlagt som bilag.

Bilag
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1 (Risikoanalyse budget 2020 - bevilling 41 - 8196615)
2 (Risikoanalyse budget 2020 bevilling 43 - 8122818)
3 (Risikoanalyse budget 2020 bevilling 45 og bevilling 47 - 8121581)
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9 (Offentlig) Orientering om analyse af budget 2020 for
bevilling 45 på baggrund af budgetopfølgning pr.31.
oktober 2019
Sagsbehandler: Dr30966
SagsID: EMN-2019-02412

Resume
Børne- og Familieafdelingen har i forlængelse af budgetopfølgning pr. 31. oktober 2019 for
bevilling 45 Udsatte børn og unge gennemført en analyse af budget 2020. Analysen viser, at
den forventede udfordring i forhold til budgetrammen på 5,5 mio. kr. stadig er aktuel.

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


at udvalget tager sagen til efterretning

Beslutning
Indstillingen godkendt.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
Baggrund for sagen
I forbindelse med behandlingen af budgetopfølgningen pr. 31. oktober 2019 ønskede Børneog Ungeudvalget en analyse af budget 2020 for bevilling 45 Udsatte børn og unge. Årsagen
var, at det forventede merforbrug på bevillingen i 2019 var øget til 12,3 mio. kr. Ved den
foregående budgetopfølgning pr. 30. juni 2019 var det forventede merforbrug 10,8 mio. kr.
Budgetopfølgningen pr. 30. juni indgår som et element i budgetlægningen for det kommende
år, og udvalget ønskede en vurdering af, om budget 2020 var undervurderet.
Resultat af analysen
Nedenstående tabel viser det forventede årsforbrug og det forventede antal anbragte
årspersoner for hver funktion i 2019 opgjort i oktober og for 2020 opgjort i december 2019.
Sidste kolonne viser forskellen mellem 2019 og 2020. Det forventede forbrug er opgjort i 2020
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priser. Det vil sige, at det forventede forbrug i 2019 er fremskrevet med den gennemsnitligt
forventede prisstigning på 2,6 %.

Baggrund for sagen
I forbindelse med behandlingen af budgetopfølgningen pr. 31. oktober 2019 ønskede Børneog Ungeudvalget en analyse af budget 2020 for bevilling 45 Udsatte børn og unge. Årsagen
var, at det forventede merforbrug på bevillingen i 2019 var øget til 12,3 mio. kr. Ved den
foregående budgetopfølgning pr. 30. juni 2019 var det forventede merforbrug 10,8 mio. kr.
Budgetopfølgningen pr. 30. juni indgår som et element i budgetlægningen for det kommende
år, og udvalget ønskede en vurdering af, om budget 2020 var undervurderet, og dermed
grundlag for at træffe beslutning om eventuelle tilpasninger i 2020 så tidligt som muligt.
Resultat af analysen
Tabellen viser det forventede årsforbrug og det forventede antal anbragte årspersoner for hver
funktion i 2019 opgjort i oktober 2019 og for 2020 opgjort i december 2019. Sidste kolonne
viser forskellen mellem 2019 og 2020. Det forventede forbrug er opgjort i 2020 priser. Det vil
sige, at det forventede forbrug i 2019 er fremskrevet med den gennemsnitligt forventede
prisstigning på 2,6 %.
Analysen viser, at det forventede forbrug på bevilling 45 børn og unge med særlige behov i
2020 opgjort i december måned samlet set svarer til det forventede forbrug på
budgetlægningstidspunktet, om end der er forskydninger mellem de forskellige funktioner.
Dermed er den forventede overskridelsen i forhold til budgetrammen det samme som i det
vedtagne budget ca. 5,5 mio. kr., hvilket også fremgår af risikovurderingen.
Nedenfor er det forventede årsforbrug for 2019 pr. 31. oktober sammenholdt med det
forventede årsforbrug i 2020 i december måned for de forskellige typer af foranstaltninger.
Forebyggende foranstaltninger
Forbruget til forebyggende foranstaltninger forventes i december at være 5,9 mio. kr. lavere i
2020 end i 2019. Det lavere forbrug i 2020 skyldes dels, at der i 2019 er anvendt 2,4 mio. kr.
til ombygning af faciliteterne til Familie og Ungekontakten på Aldersrovej. Desuden forventes
det, at forbruget til støtte i hjemmet til børn med meget vidtgående handicap bliver 1,5 mio.
kr. lavere i 2020, idet en del af disse afholdes af regionen. Endelig forventes udgifterne
generelt til de forebyggende foranstaltninger at være lidt lavere i 2020 end i 2019.
Anbringelse på opholdssteder, i plejefamilie og døgninstitution
Årsforbruget til anbringelse på opholdssteder, i plejefamilier og på døgninstitutioner forventes
samlet set at være 4 mio. kr. lavere i 2020 end i 2019. Når det forventede årsforbrug er
lavere, hænger det sammen med anbringelsesgrundlaget og forebyggelsesstrategien, hvor det
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igennem en årrække er lykkedes at anbringe færre børn og unge. Blandt de børn og unge, der
er anbragt udenfor hjemmet, er der en stigning i anbringelser i plejefamilie. I bilaget er en
findes en figur med udviklingen i antallet af anbragte fra 2015 til og med 2019.
Antallet af anbragte er fortsat faldet i løbet af 2019, således er der i november måned 141
anbragte. Det forventes derfor, at faldet fortsætter i 2020, og der forventes i december i
gennemsnit knap 11 færre anbragte helårspersoner i 2020 end det gennemsnitlige antal
anbragte i 2019. Faldet i antallet af anbragte fra 2019 til 2020 er således lidt højere end de
foregående år, hvor antallet af anbragte i gennemsnit er faldet med knap 9 årspersoner.
Samtidig forventes en udvikling i gennemsnitsprisen pr. anbragt som er højere end den
gennemsnitlige udvikling i prisniveauet fra 2019 til 2020. Dette skyldes blandt andet øgede
udgifter til plejefamilier. Plejefamilieanbringelse omfatter over 80 % af de anbragte fra
Silkeborg Kommune. De øgede gennemsnitspriser skyldes dels større krav til plejefamilier dels
rekrutteringsudfordringer. Endvidere omfatter den øgede gennemsnitspris i 2020 indregnet en
takstforøgelse ved anbringelse på Solbo. Desuden er der taget højde for, at det kan være
vanskeligt at nå op på en gennemsnitlig belægningsprocent på 98 på Solbo.
Sikret døgninstitution
Årsforbruget til sikrede døgninstitutioner forventes i december at være 1,4 mio. kr. lavere i
2020 end i 2019. Forbruget til sikrede døgninstitutioner består dels af en takst pr.
døgnanbringelse dels af en solidarisk dækning af de sikrede døgninstitutioners udgifter, som
ikke dækkes af takstindtægten. Silkeborg havde i 2019 en relativ lang anbringelse på sikret
døgninstitution.
Særlige dagtilbud
Forbruget til betaling for særlige dagtilbud til børn med varige og vidtgående udfordringer
forventes forøget i 2020 i forhold til 2019, hvilket skyldes en forøgelse af antallet af børn i
målgruppen.
Krisecentre
Forbruget til krisecentre forventes i 2020 at være på niveau med forbruget i 2019. Udgifterne
til kvindekrisecentre har de seneste år været stigende. Da der er refusion på området,
medfører udgiftsstigningen en nettomerudgift for Silkeborg Kommune på 0,4 mio. kr.
Udgiftsstigningen skyldes primært, at kvinderne opholder sig længere på centrene.
Analysemetode
Det forventede forbrug i 2020 er revurderet i forbindelse med analysen. Revurderingen
omfatter:
 En gennemgang af alle nuværende anbringelser og særlige dagtilbud med en vurdering
af forlængelse og pris i 2020
 En vurdering af forventede nye døgnanbringelser og særlige dagtilbud i 2020 med
udgangspunkt i antallet af nyanbragte tidligere år, igangsætte strategier og
korrigerende handlinger samt prisudviklingen
 En vurdering af forebyggelsesaktiviteter med udgangspunkt i nuværende, korrigerende
handlinger og igangsatte tiltag
 En vurdering af forbrug til kvindekrisecentre og sikrede døgninstitutioner med
udgangspunkt i forbruget og udviklingen heraf i de senere år
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10 (Offentlig) Til orientering
Sagsbehandler: Dr14790
SagsID: EMN-2020-00107

Beslutning
Orienteringen taget til efterretning.
Udvalget deltager i dialogmøde med de politiske børne- og ungeudvalg fra Herning og Viborg
kommuner onsdag den 15. januar 2020 på Herning Rådhus.
Udvalgets reservation til temamøde 20. januar 2020 aflyses.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
Eventuelle emner til udvalgets orientering.




Børne- og Familiechefen orienterer om bevillingsbrev fra Styrelsen for Undervisning og
Kvalitet. Styrelsen har behandlet ansøgning fra Silkeborg Kommune om tilskud til
skærpelse af Børnehuset Nørrevængets profil (bevægelse ude og inde i børnehøjde) og
meddelt, at ansøgningen er imødekommet med et samlet tilsagn om tilskud på kr.
1.145.000,00, som udbetales i perioden 2020-23.
Skolechefen orienterer om brev fra KL og DLF vedr. Lærerkommisionens rapport, der
slår fast over for både lærerkredse og kommuner, at Lærerkommissionens anbefalinger
er rettet mod de centrale parter og deres kommende overenskomstforhandlinger.

Bilag
1 (DAG7931 Fuld bevilling- Bedre fordeling- skærpelse_1 - 8201363)
2 (Brev vedr. lærerkommissionens rapport - 8208107)
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11 (Offentlig) Underskriftsside
Sagsbehandler: dr14790
SagsID: EMN-2020-00107

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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