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HVAD ER ET OMRÅDESTUDIE?
Vi igangsætter et områdestudie, når vi skal placere
en kommunal bygning. Det betyder, at når Silkeborg
Kommune f.eks. skal bygge en ny hal, en skole eller
en daginstitution, så ’flyver vi op i helikopteren’ og
ser på området i sin helhed. Det sker i samarbejde
med de kommunale fagområder, som har aktiviteter i
området og brugerne, som kender til livet og dagligdagen lokalt. Formålet er at sikre synergi og sammenKjellerup
hæng i lokalområdet og i den kommunale bygningsmasse på tværs af interessenter.
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Større ændringer vil ofte medføre behov for en ny lokalplan. Det er ikke alle indsatser i den fælles plan,
der er finansierede, men områdestudiet sikrer dialog
om og mulighed for denne udvikling.
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LÆSEVEJLEDNING
Områdestudiet består af tre dele. Først en beskrivelse af projektets baggrund og formål. Herefter følger
en kortlægning af området i dag, hvorefter selve områdestudiet – altså den fælles vision – præsenteres
sammen med de indsatser, det peger på. Til sidst
præsenteres du for en række bindinger til hver af de
beskrevne indsatser.
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Områdestudiet er en fælles vision for områdets udvikling. Det kan betyde, at der skal laves konkrete indsatser, som ændrer på fx infrastruktur eller boldbaner.
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BAGGRUND & FORMÅL
BAGGRUNDEN FOR OMRÅDESTUDIET
Funder vækster, hvilket medfører et stigende elevtal
og øget behov for børnepasning samt idrætsfaciliteter.
Derfor har Byrådet afsat 23,5 mio. kr. i 2019-2021
til udvidelse af Funder Børnehus fra 80 pladser til en
180 børn. Udvidelsen dækker ikke behovet for børnepasning længere ud i fremtiden, men tager højde
for det nuværende behov. Børn- og Ungeudvalget
ønsker mindre institutioner med fokus på nærhed
frem for institutioner med mange børn. Nærværende områdestudie skal derfor pege på et areal for
udvidelse af det eksisterende børnehus og en mulig
placering af et helt nyt børnehus i fremtiden.

STRATEGISK FORANKRING
Områdestudiet tager udgangspunkt i Silkeborg
Kommunes:
•
Friluftsstrategi
•
Ejendomsstrategi
•
En skole med færre stole
•
Strategi for Dagtilbud
•
Danmarks Outdoor Hovedstad-strategi
•
Udviklingsstrategi for Vækst og Velfærd 20182030
•
Cykelhandlingsplan 2017
•
DGI og kommunens strategi, Bevæg dig for
livet.

Endvidere er afsat 58 mio. kr. til modernisering af
Funder Skole i 2019-2022. Prognoserne viser, at
elevtallet forventes at stige yderligere, og skolens
fremtidige pladsbehov skal derfor sikres ifm. områdestudiet.
Funder GF har et foreningshus i forlængelse af Funder Hallen og er brugere af både hallen og idrætsanlægget. KFUM Spejderne har en spejderhytte i
den vestligste del af projektområdet med tilhørende
udendørsområde. De lokale idræts- og fritidsinteresser skal sikres ifm. med udvidelsen af skole og
daginstitution.

“

Områdestudiet skal sikre
sammenhæng i bygninger
og rammen for fremtidige
Funder, så her er plads til natur,
bevægelse, outdoor, læring og
fritidstilbud for alle.
Ovenstående arbejdsvision har været
retningsgivende for den tværorganisatoriske
projekt- og styregruppe
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Realiseringen af områdestudiet, fraset udvidelsen
af børnehaven, kræver en ny lokalplan. Lokalplanen
fastsætter rammerne for det fremtidige byggeri og
udgør det lovmæssige grundlag iht. planloven. Et
kvalificeret bud på arealdisponering forudsætter potentielt opkøb af privatejet jord. Områdestudiet skal
sikre plads til udviklingen af de offentlige institutioner, som danner ramme om et godt og aktivt liv i
Funder.

N

Projektområdets placering i Funder
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PROJEKTOMRÅDET I DAG
Funder Skolevej: Trafikken ad Funder Skolevej er problematisk, idet vejen
ikke er dimensioneret til nutidig færdsel. Cykelparkering sker tæt på skole
og hal, hvilket fungerer godt. Sikker skolevej har høj prioritet.

Udearealerne ved Funder Skole: Nye idrætsformer udvikles, men savner faciliteter f.eks. klatring, skate mv. Gruspladsen mellem skole og hal
samt 100-meterskoven fremhæves som velfungerende uderum, som med
fordel kan understøttes med flere faciliteter.

FUNDER HALLEN

KFUM SPEJDERNE
FUNDER

FUNDER SKOLE
2 X FEMMANDSBANER

P

OPLYST BANE

FODBOLDBANER

KFUM Spejderne Funder: Spejdernes område opfylder i store træk deres behov og må benyttes af alle. Nærhed til børnehus, skole og fritidstilbud sikrer nem og sikker adgang til spejdernes faciliteter.

Projektområdet er præget af støj fra Skærskovhedevej og motorvejen,
foruden kraftig vestenvind samt dårlige nedsivningsforhold. For mere information om planmæssige forhold, bebyggelse og© Silkeborg
anlæg Kommune
se ’bilag 1 –
bystrategisk analyse’.
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FUNDER BØRNEHUS

Funder Hallen og udendørs idrætsarealer: FGF og skolen er de flittigste brugere af hallen, som er fuldt belagt. Der er behov for en hal 2.
Den udendørs banekapacitet er tilstrækkelig, men FGF ønsker en kunstgræsbane, som kan benyttes hele året. I det tilfælde, der fjernes baner,
kan omlægning af opvisningsbane (banen mod vest) til kunstgræsbane
dække behovet langt ud i fremtiden uden etablering af nye baner. De to
femmandsbaner syd for børnehuset bruges sjældent, da de er for våde.

Generelt for området: Der er behov for et uforpligtende mødested for
unge - både ude som inde. Lokalrådet har drøftet behovet for et medborgerhus, som kan danne ramme om alle former for fællesskaber. Et medborgerhus skal hænge sammen med de eksisterende foreningslokaler, haller og/eller skole. Sidstnævnte ønsker et samarbejde om køkkenfaciliteter
til skolemad.
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Funder Børnehus og Funder Skole: Selve børnehuset og legepladsen
er velfungerende. Bebyggelsen i området, særligt skolen, fremstår spredt,
og generelt ønskes mere samling af bygninger og funktioner. Skolen og
børnehuset udgør en visuel og fysisk barriere mellem omklædning og baner. Det er svært at orientere sig i området, finde vej og lokalisere institutionernes hovedindgange.
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P-plads mod nord: Parkeringspladsen nord for Funder Hallen servicerer
børnehaven og fungerer godt.
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INTERESSENTER I OMRÅDET:
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Funder GF

lokalrådet

Eksisterende forhold i projektområdet // Ortofoto forår 2018
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OMRÅDESTUDIET
Parkering
Parkeringspladsen mod nord udvides
til at omfatte det samlede parkeringsbehov, kiss&ride, busholdeplads og
cykelparkering. Trafikken skal være
let at kode, så sikkerheden fremmes.
Cykelparkering sker fortsat tæt på indgangene.

Byggefelt Børnehus / Legeplads
Børnehuset udvides mod sydvest for
at bevare den eksisterende legeplads,
der udvides mod nord. Herved påvirkes idrætsbanerne mindst muligt, og
områdets niveauforskelle understøtter
leg og aktivitet. Den ny legeplads inddrager grusvejen til banerne og spejderhytten, som reetableres længere
mod nord. Grusvejen betjener også en
kommende regnvandssø.
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Regnvandssø
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Byggefelt
Hal
Torv

Funder
Spejderland
Mulig
kunstgræsbane

Grønne områder
Fra nordøst til nordvest udlægges et rekreativt bælte med mulighed for regnsvandssø, beplantning, jordvolde og
andre initiativer, som fremmer naturen
og dæmmer op for støj og vand i området. Fra sydøst til sydvest udlægges
et grønt område til offentlige formål så
som idrætsanlæg, legeplads og bålhytte. Opvisnings- og lysbanen udlægges
med mulighed for etablering af kunstgræsbane ét af stederne.

Byggefelt
Børnehus
Byggefelt
Skole

Signatur
100 meter skoven

Mulig
kunstgræsbane

Byggefelt Hal
Nord for Funder Hallen udlægges et
byggefelt med mulighed for flere placeringer af en fremtidig hal 2. Hallen skal
hænge sammen med den eksisterende
og have adgang via FGF’s klublokaler.

Signatur
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Torv
Fra parkeringsområdet ankommer man
til Funders ’hjerterum’ - et torv med
mulighed for ophold og aktivitet. Torvet
viser vej til de respektive institutioner/
fritidstilbud samt samler og fordeler
områdets brugere i løbet af dagen.
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Byggefelt Skole
Skolen udlægges som ét samlet byggefelt med mulighed for at koble eksisterende bygninger med nye. Feltet
støder op mod hallen, så det er muligt
at koble de to - evt. via et medborgerhus. Herved samles bygningsmassen
på skolen og i området som helhed.

N

Signatur

© Silkeborg Kommune

Signatur

Adgang og veje
De små pile viser principperne for cykel- og fodadgang igennem området.
Fra viadukten i syd skal stien føres
igennem skolens areal mod torvet,
hvorfra det skal være muligt at komme
nemt og intuitivt ud til områdets fritidsfaciliteter.
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INTENTIONER & BINDINGER
FUNDER I 2030
Her
fremgår interessenternes
vigtigste ønsker for
INTERESSENT
1
fremtidige Funder. For yderligere information om interessenternes input, ønsker og inddragelse se ’bilag
2 – indsatser’ og ’bilag 3 – brugerinvolvering’.
•
•
•
børnehuset
•
•
Funder GF

•

•
•
lokalrådet

•

•
•
•
spejderne
•
•
skolen

•
•

Bygningsmassen holdes samlet
En sikker skolevej og god logistik
til at hente/bringe
En stor legeplads ved skrænten
mod nord

Hal 2 er opført og areal reserveret
til hal 3
Kunstgræsbane med lys og
tribuner anlagt
Bedre sammenhæng og skiltning
i området
Nyt centerområde evt. syd for
Skærskovhedevej?
God offentlig trafik inkl. busforbindelser
Fælles ankomstområde mod nord
for alle trafikanter
Funder Spejderland er realiseret
Vækst i børnehus og skole = flere
spejdere
Indgået samarbejde om Funder
Spejderland og regnvandssø

Natur er en væsentlig del af
området
Multifunktionelt samlingssted for
bl.a. unge
Evt. fælleskøkken og madordning
ifm. medborgerhus
God infrastruktur – sikker skolevej

Følgende intentioner og bindinger er fremkommet ifm. brugerinddragelsen samt projekt- og styregruppearbejdet med områdestudiet:
ANKOMSTOMRÅDE
•
Ankomstområdet skal betjene hele området med parkering,
kiss&ride, busholdeplads og cykelparkering med fokus på
tryghed i trafikken.
•
Der skal være niveaufri adgang fra ankomstområdet og op
til torvet.
TORVET
•
Torvet skal binde området sammen via wayfinding og informere om vej til hovedindgange og fritidstilbud.
•
Torvet skal rumme mulighed for ophold og aktivitet, herunder ungekultur.
•
Pladsen tilpasses i samarbejde med de omkringliggende
institutioner og foreninger og udgør områdets ’hjerterum’.
FUNDER BØRNEHUS
•
Børnehuset udbygges i forlængelse af det eksisterende med
fokus på afskærmede, solrige uderum mellem bygningerne.
•
Den eksisterende legeplads skal så vidt muligt bevares.
•
Den nye legeplads skal være åben for alle brugere efter endt
pasningstid og understøtte bevægelse, natur og en landskabelig opdeling af vuggestue- og børnehavebørn.
•
Et nyt børnehus i Funder anbefales placeret nord for projektområdet ifm. boligudvikling.
FUNDER SKOLE
•
Skolens bygningsmasse skal så vidt muligt være sammenhængende.
•
Der skal være let adgang fra skole til hal – om muligt tørskoet.
•
Der skal sikres wayfinding og adgang til – og igennem skolens område fra torvet til idrætsanlægget.
•
Det skal være muligt at komme på cykel/til fods igennem
skolens område nord og syd fra Funder Skolevej samt øst
fra viadukten og hen til idrætsanlæg og spejder.
•
Hvis skoletorvet inddrages til andre formål, genetableres et
udendørs samlingspunkt med mulighed for ungekultur og
aktiviteter så som klatring, skate mv.
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•
•
•

Skolens tage skal kunne indgå i nyt byggeri som et udeområde med faciliteter.
Der skal være cykelparkering tæt på skolens indgange.
Et muligt medborgerhus inkl. cafe skal så vidt muligt tænkes
ind ifm. skolen og skolemad.

IDRÆTSANLÆG
•
Når der sker nye tiltag indenfor baneanlægget, skal de indeholde tilstrækkeligt med dræn og læ.
•
Ved etablering af en kunstgræsbane skal den understøttes
af lys og tilskuertribuner.
•
Der skal sikres adgang for bløde trafikanter igennem idrætsanlægget fra øst til vest.
HALLER OG FORENINGSHUS
•
Hallerne skal så vidt muligt bygges sammen og have adgang via foreningshusets indgang.
•
En fremtidig hal 2 skal være en ’hel’ eller halvanden hal med
mulighed for at afholde ikke-sportsrelaterede arrangementer
så som musical, fastelavnsfest og skoleaktiviteter.
•
Foreningshuset skal have indgang fra – og henvende sig
mod torvet.
•
En fremtidig hal 2 skal så vidt muligt rumme en springgrav,
flere opbevaringsrum, tilskuerpladser og omklædning.
•
I det tilfælde en fremtidig hal 2 bygges ud fra den eksisterende hal, skal niveauforskellen så vidt muligt udnyttes til fitness, medborger- eller nyt foreningshus i stuen.
•
Et muligt medborgerhus inkl. cafe skal så vidt muligt tænkes
ind ifm. foreningshuset og hallerne.
UDEAREALER OG INFRASTRUKTUR
•
Skolens udeområde og det rekreative bælte i nord skal understøtte natur- og outdooroplevelser.
•
Der skal etableres støjvolde, læbælter og beplantning mod
vest i den udstrækning, det er nødvendigt for opdæmning
af støj og vind.
•
Grusvejen i nord skal betjene regnvandssø, idrætsanlæg og
spejderhytte.
•
Det skal være muligt for bløde trafikanter at færdes fra nord
til syd og fra øst til vest igennem området med torvet som
samlingspunkt.

BILAG 1
BYSTRATEGISK ANALYSE

KONTEKST
Funder er oprindeligt en landsby, som er vokset op
omkring Funder Bygade. Der findes stadigvæk flere ældre gårdbebyggelser centralt i Funder. Byen
bærer præg af naboskabet til Silkeborg by. De nye
boligområder er typiske forstadsbebyggelser, som
ikke hænger sammen med det oprindelige landsbymiljø i området.
Funder Bygade blev for flere år siden aflastet af
Skærskovhedevej, som nu forløber syd om byen.
I 2016 åbnende Silkeborgmotorvejen med afkørsler mellem Funder og Funder Kirkeby og dermed
har området direkte adgang til motorvejsnettet mod
Aarhus og Herning.
Sydvest for Funder by ligger hovedgården Sejlgaard fra 1723. Et sjældent og meget stilrent bevaringsværdigt bindingsværkshus.
CENTEROMRÅDER OG OFFENTLIGE SERVICE
Større butikker kan etableres inden for rammeområde 14-C-01, umiddelbart vest for den ældre
bebyggelse i Funder Bygade. Centerområdet er
placeret centralt i forhold til byens boligområder og
infrastruktur. I dag er etableret en REMA-1000 og
der er plads til endnu en større butik i området.

Funder er endvidere udpeget som et fremtidigt stort
byudviklingsområde. I Kommuneplan 2017-2028 er
udlagt flere rammeområder, hvor der fremadrettet
kan ske en boligudvikling.
ERHVERVSOMRÅDER
Funder har et større sammenhængende erhvervsområde i byens vestlige udkant. Området er beliggende ved motorvejen og dens afkørsel, hvorfor
erhvervsområdet har en stor synlighed og tilgængelighed.
LANDSKAB
Funder ligger i et småbølget morænelandskab.
Området er under forandring med anlæg af motorvej og omfattende byudvikling. Motorvejen er et
væsentligt element i landskabet. Umiddelbart syd
for Funder ligger Funder Ådal, der er et større og
meget varieret dalstrøg med skovklædte skrænter
og en let kuperet dalbund.

Åbningen af Silkeborgmotorvejen 2016

I Funder er der plejecenter, en børnehave og en tosporet overbygningsskole med ca. 400 elever. Ved
Funder Skole er der udlagt et større sammenhængende område til offentlige formål, herunder også
arealer til boldbaner. I takt med boligudbygningen
kan her ske udvidelse af eksisterende institutioner.
BOLIGOMRÅDER
Funder har for nyligt oplevet en større vækst i form
af udbygningen af boligområdet syd for Skærskovhedevej, hvor der er opført rækkehuse og parcelhuse. Den stigende interesse kan blandt andet
tilskrives motorvejens åbning, der har øget tilgængeligheden i området markant.

Funder Ådal
8 / 34

PROJEKTOMRÅDET
PLACERING
Projektområdet er beliggende i den vestlige del af
Funder og afgrænses af Funder Skolevej i øst, Funder Kirkevej i nord og Vestre Højmarksvej i vest.
Mod syd afgrænses området lidt syd for Skærskovhedevej. Området omfatter et areal på ca. 23 ha og
ligger delvist i byzone og landzone.
BEBYGGELSE OG ANLÆG
Eksisterende bebyggelse omfatter skole, børnehave, fritidsklub og SFO, idrætshal, idrætsanlæg
samt et område til spejderaktiviteter, herunder en
spejderhytte. Mod nordøst ligger et autoværksted
og diverse lejemål samt en villa. Herudover findes
dyrket landbrugsjord mod nord og syd indenfor
projektområdet.

I Kommuneplan 2017-2028 er der udlagt et vejareal
i forbindelse med forlængelsen af Vestre Højmarksvej. Vejudlægget tilsluttes rundkørslen, som grænser op til projektområdet i nordvest.
Der er parkeringsarealer langs Funder Skolevej, et
større parkeringsområde langs hallen samt et nyere etableret parkeringsområde nord for hallen med
adgang fra Funder Kirkevej.

INFRASTRUKTUR
Den primære adgangsvej indtil området sker fra
Funder Skolevej. Indenfor de senere år er anlagt en
ny vejadgang til området fra Funder Kirkevej.
Der er to stiforbindelser under Skærskovhedevej
samt én stiforbindelse under Vestre Højmarksvej.

Funder Skole - set fra Funder Skolevej

Der er berettet om trafiksikkerhedsmæssige udfordringer på Funder Skolevej, specielt for de bløde
trafikanter, der ankommer fra boligområderne mod
øst og krydser vejen for at ankomme til skoleområdet.Herudover er der berettet om flere farlige situationer i krydset ved Funder Skolevej og Funder
Kirkevej.

Holdboldkamp i Funder Hallen
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Bindinger
Målforhold
Dato

1:4000
09-05-2019

Signaturforklaring
Kommuneplanramme
Hærvejen Nord
Skovbyggelinjer - gældende
Skovbyggelinjer - ophævet

© Silkeborg Kommune, © Danmarks Arealinformation

Kort over planmæssige bindinger i og omkring projektområdet
10 / 34

PLANMÆSSIGE BINDINGER
KOMMUNEPLANRAMMER OG LOKALPLAN
Den primære del af projektområdet er omfattet af
kommuneplanramme 14-O-01. Den sydligste del af
projektområdet, syd for Skærskovhedevej, er omfattet af kommuneplanramme 14-O-04.
Begge kommuneplanrammer udlægger områderne til offentlige formål som uddannelsesinstitutioner
med tilknyttede idrætsfaciliteter, sundheds- og sociale institutioner, kulturelle formål, administrative
formål, større samlede parkeringsarealer samt områder udlagt til andre lignende almennyttige formål.
En del af området er desuden omfattet af lokalplan
61.03, Funder Vestervang, fra 1982, som udlægger
området til offentlige formål (skole, idrætsplads,
m.v.). Lokalplanen angiver en bebyggelsesprocent
på maksimalt 25 og bebyggelse i maksimalt 2 etagers højde. Lokalplanen forventes at blive aflyst i
forbindelse med udarbejdelse af ny lokalplan for
området.
SKOVBYGGELINJE
Den sydøstlige del af projektområdet er omfattet
af skovbyggelinje, der afkastes af fredskov i sydlig
retning af projektområdet. Skovbyggelinjen er fastsat til 300 meter i naturbeskyttelsesloven (§ 17).

KULTURARVUDPEGNING: HÆRVEJEN NORD
Den sydvestlige del af projektområdet er omfattet
af udpegningen ”Hærvejen Nord”. Udpegningen
er en del af et omfattende vejsystem fra Viborg til
Nordtyskland. Udpegningen kan være sårbar over
for tilplantning, intensiv landbrugsdrift, tilgroning
og nye bebyggelser og anlæg, som beboelse og
vejanlæg.
I henhold til Retningslinje N18 – Bevaringsværdige kulturmiljøer i Kommuneplan 2017-2028, skal
de kulturhistoriske værdier i videst muligt omfang
beskyttes. Der må normalt ikke opføres byggeri,
etableres anlæg, foretages terrænregulering eller
lignende, der vil forringe oplevelsen eller kvaliteten
af de kulturhistoriske værdier.
Der er ikke umiddelbart synlige kulturhistoriske
spor fra Hærvejen. På en større del af udpegningen er der i dag etableret idrætsbaner og større
vejanlæg.
På forrige side finder du et kort over de planmæssige bindinger.

I henhold til retningslinje N10 – Bygge- og beskyttelseslinjer, i Kommuneplan 2017-2028, skal der redegøres for, at udlæg af nye kommuneplanrammer
indenfor skovbyggelinjen, ikke vil forringe skovomgivelserne.
En del af den 300 meters skovbyggelinje er ophævet i lokalplan 14-001 samt 161.02. Begge lokalplaner grænser op til projektområdet.
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BYGNINGS- OG ANLÆGSGENNEMGANG
FUNDER HALLEN
Funder
Hallen er opført
INTERESSENT
1 i 1986 og har et bygningsareal
på 1879 m2. I hallens vestlige del er tilbygget nyere
klubhusfaciliteter fra ca. år 2003.
Hallen benyttes af Funder Skole i dagtimerne og af
Funder GF i eftermiddags/aftentimerne. Desuden fungerer hallen som samlingssted for lokalområdet, og
der afholdes forskellige arrangementer i løbet af året.

skolen

Funder GF

SKOLE OG INSTITUTIONER
Skoleområdet
består
INTERESSENT
1 af flere forskellige bygninger opført mellem 1927 og 2016. De væsentligste bygninger
er nævnt i det følgende. Mindre bygninger som fx cykelskure er ikke nævnt.
•
•
•
•
•
•
•
•

IDRÆTSANLÆG
Idrætsanlægget
benyttes
primært af skolen og FunINTERESSENT
1
der GF. Idrætsanlægget består i dag af en 11-mands
lysbane (vinterbane), en 11-mands opvisningsbane
med tribuner og to 11-mands træningsbaner.

Hovedbygningen er opført år 1963 og ombygget
1992 og er på 2038 m² inkl. kælder.
Pavillonen er opført år 1971 og er på 300 m².
Akasiehuset er opført år 1927 og ombygget i 1974
og er på 180 m² eksklusiv Kælder.
Askehuset er opført år 1982 og er på 681 m².
Lærkehuset/SFO er opført år 1997 og er på 699 m².
Elmehuset er opført år 2000 og er på 515 m².
Funder Fritidsklub er opført år 1972, ombygget i
2002 og er på 272 m².
Funder Børnehus er opført år 2016 og er på 1077
m2.

Pavillonbygningen og Akasiehuset er i forbindelse med
en bygningsgennemgang foretaget i 2019 vurderet som
værende i dårlig stand. De øvrige bygninger er i god
eller middelgod stand.

Herudover er der et antal mindre baner samt en sandbane længst mod vest i området.
skolen

skolen

børnehuset

Funder GF
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SPEJDER
Vest
for Funder Skole
INTERESSENT
1 og Funder Børnehus
holder spejderne til i et ca. 7000 m² stort
areal, der grænser op til Vestre Højmarksvej. På arealet ligger en spejderhytte opført i træ, og herudover råder spejderne
over nogle udearealer, hvorpå der afholdes forskellige aktiviteter.

spejderne

BILAG 2
INDSATSER

PARKERING
SITUATIONEN I DAG
Funder Skolevej er ikke dimensioneret til den øgede trafik, der er opstået i takt med at skole, børnehus og idrætsforening har udvidet sig. Trafikken
er blandet og savner tydelig kodning af, hvordan
bløde og hårde trafikanter sikkert omgås hinanden.
Cykelparkering tæt ved indgangene til skole, hall
og fritidstilbud er en vigtig forudsætning for, at cykeltrafikken fungerer. Dette sker i dag og ønskes
fortsat i fremtiden.
Parkering til Funder Børnehus sker på den nordlige parkeringsplads, som er koblet op på Funder
Kirkevej. De bløde og hårde trafikanter er her tydeligt adskilte, og adgangen fra parkeringspladsen til
børnehuset fungerer godt. Adgangen til de respektive institutioner og foreninger er forholdsvist nem
at finde og tilgå herfra.

Børnehusets parkeringsområde // forår 2019

SCREENING AF NUVÆRENDE FORHOLD

Parkeringsplads ved spejderne og idrætsanlæg // forår 2019
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FREMTIDSVISIONER

ØNSKER FOR FREMTIDEN
Forslag til afspærring eller ensretning af Funder
Skolevej er et trafikanliggende, der arbejdes videre med i kommunens Vej og Trafik afdeling. I det
tilfælde hvor Funder Skolevej helt eller delvist forbeholdes bløde trafikanter, skal området tilbyde en
alternativ ankomst til skole og hal. Parkeringspladsen i nord er derfor udlagt som et samlet ankomstområde med parkering, kiss&ride, busholdeplads
og cykelparkering.
Det fælles ankomstområde er dimensioneret til hele
områdets fremtidige behov og skal indeholde en tydelig kodning af, hvor hvilke trafikanter må færdes.
Der skal være niveaufri adgang fra parkeringspladsen, som ligger i et lavere niveau end bygningerne,
via en rampe op til ’torvet’ – se nedenfor.

Tydelig kodning af infrastrukturen kan strukturere trafikanterne og bidrage til sikker trafik

Grusvejen til spejderne omlægges, så der fortsat
er ankomst fra nord til spejderne og baneanlægget
men via en ny nordligere grusvej. Grusvejen skal
endvidere betjene en fremtidig regnvandssø i projektområdets nordvestligste hjørne samt fungere
som byggevej, mens børnehaven udføres. Det er
fortsat muligt at parkere ved spejderne og opvisningsbanen.
Parkeringsområdet finansieres af de enkelte byggeprojekter og er derfor ikke fuldt finansieret men
udlagt til det samlede fremtidige behov.

Rampen kan evt. suppleres med trapper i forskellige højder, der inviterer til ophold og leg
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TORV
SITUATIONEN I DAG
I forlængelse af børnehusets parkeringsområde
kommer man op til en tværgående asfalteret vej,
der fører fra Funder Skolevej forbi hallen og foreningshus og videre mod vest til spejderne. I umiddelbar nærhed til trappen fra parkeringspladsen op
til institutionerne ligger SFO’ens udeområde mellem foreningshuset, SFO’en og børnehuset.
SFO’en udeområde fylder det meste af pladsen, og
de funktioner, den rummer, fungerer godt. Pladsen
er dog præget af en del vand og fremstår i våde
perioder med vandspejl. Børnehuset og skolen er
tilfredse med området, hvis funktioner dog kan indgå i en større sammenhæng eller flyttes.
Der er behov for vejvisning til de respektive institutioners hovedindgange, som i større eller mindre
udstrækning kan ses fra denne placering.

SFOens udeområde set fra børnehus og SFO i syd

SCREENING AF NUVÆRENDE FORHOLD
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FREMTIDSVISIONER

ØNSKER FOR FREMTIDEN
SFO’ens udeområde kan delvist indgå i – og inddrages til en torvefunktion, som har til formål at skabe et centrum i området og vise vej til institutioner
og fritidstilbud. Torvet er områdets ’hjerterum’ – et
sted, som alle brugerne bevæger sig igennem i
løbet af dagen. Torvet samler, spreder og samler
igen områdets brugere hen over en dag, og bliver
et første møde med området. Her skal være plads
til ophold, aktivitet og særlig vejvisning.
Der er et stort ønske om bedre wayfinding i området, her er torvet en vigtig brik. Nærheden til bygningerne gør det nemt at finde vej, når det visuelle
udsyn hertil forbedres.

Torvet skal tilpasses brugernes behov for ophold og aktivitet

Torvet skal udvikles areal- og indholdsmæssigt i
overensstemmelse med interessenternes behov.
Der peges mod en brugerinvolvering specifikt omhandlende torvet i forlængelse af nærværende områdestudie. Dog skal der sikres mulighed for ophold
og dermed møder mellem de lokale. Det er oplagt
at placere faciliteter, der understøtter nye former for
fysiske aktiviteter og ungekultur, da sidstnævnte er
et lokalt ønske for fremtiden.
Torvet er en ikke-finansieret indsats til mulig fremtidig realisering og derfor heller ikke tydeligt defineret areal- og indholdsmæssigt.

Torvet kan have belysning, der leder vej og elementer, som henvender sig til de unge
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BYGGEFELT HAL
SITUATIONEN I DAG
Hallen bliver primært brugt af skolen og Funder GF,
som oplever, at den er fuldt belagt. I 2018 vækstede gymnastikholdet med 25%, og halkapaciteten
er ikke tilstrækkelig til fremtidens udvikling ifølge
brugerne.
Foreningen afholder åbne fastelavnsfester for alle
byens borgere og må afvise folk i døren, da hallens
kapacitet ikke står mål med antallet af gæster. Daginstitutionen fortæller, at dagplejen gerne vil kunne
mødes i hallen, men ikke kan få haltider.
Derudover lever hallens faciliteter ikke op til idrætsforeningens behov. Funder GF oplever, at deres
redskaber bliver brugt med manglende omtanke af
andre brugere, fordi der er fælles opbevaring.

Funder GF byggede i 2001 et nyt klubhus i direkte forlængelse af hallen

Hallen har adgang via Funder GF’s foreningshus,
hvilket understøtter samling af brugerne i cafeområdet. Foreningshuset rummer en lille cafe og et
mødelokale, og der etableres pt. fitness i kælderen. Foreningen udtrykker behov for flere og større
mødelokaler.

SCREENING AF NUVÆRENDE FORHOLD

Funder Hallen set indefra
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FREMTIDSVISIONER

ØNSKER FOR FREMTIDEN
Der er et ønske om en hal 2 i Funder, som skal være
en ’hel’ eller 1½ hal for at dække idrætsforeningens
behov. Skolen ønsker en mere dynamisk hal, som
kan danne ramme om større skolearrangementer
så som musicals og samlinger. Idrætsforeningen
ønsker flere faciliteter ifm. hal 2, særligt en springgrav, flere aflåste opbevaringsrum og flere omklædningsfaciliteter.
Det er afgørende for sammenhængskraften i foreningslivet, at der også i fremtiden er adgang via
foreningshuset til hallerne. Dette for at sikre cafeområdet som et mødested på tværs af brugerne.
Foreningshuset er placeret ud mod torvet, hvorved
adgang herfra understøtter den ønskede wayfinding.

Medborgerhuset kan koble sig på hallerne og danne ramme om uformelle mødesteder

En mulig fremtidig hal 2 skal derfor placeres mod
nord – og hænge sammen med den eksisterende
hal. Byggefeltet afsat til haller er disponeret, så
hallen kan flugte med – eller bygges ind mod den
eksisterende. I sidstnævnte tilfælde opstår en betragtelig niveauforskel i hal 2’s nordligste del. Foreningen ønsker dette udnyttet til fitness, indendørs
mødested for unge ikke-foreningsengagerede eller
som medborgerhus/kulturhus i stueetagen.
Både hal 2 og et potentielt medborger/kulturhus er
ikke-finansierede fremtidige ønsker og arealdisponerede af hensyn til fremtidig udvikling.

Medborgerhuset i Funder kan finde inspiration i ’Mosaikken’ i Kjellerup
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BYGGEFELT SKOLE
SITUATIONEN I DAG
Funder Skole er tosporet og en del af Funder-Kragelund Skolerne, som har fokus på natur og læring.
Skolen oplever fortsat vækst, og inden for de næste fem år bliver skolen tresporet. Arealet der udlægges til modernisering og udbygning skal kunne
rumme det samlede behov for en fremtidig tresporet skole. Skolens bygninger fremstår fragmenterede og usammenhængende, og det er svært at
komme tørskoet rundt.
Der er nogle velfungerende mellemrum mellem
bygningerne. Særligt ’Skoletorvet’ og ’100-metersskoven’ er værdsatte af skolens brugere, som
gerne ser dem understøttet yderligere af flere faciliteter. Skoletorvet mellem hallen og skolen består
af en dynamisk grusplads, som hvis nødvendigt
kan inddrages til andre formål. I det tilfælde ønskes
funktionen genetableret andetsteds.

Funder Skoles bygninger skal samles mere men fortsat tilbyde gode uderum

SCREENING AF NUVÆRENDE FORHOLD
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FREMTIDSVISIONER

ØNSKER FOR FREMTIDEN
Der er et stort ønske om at samle skolens bygningsmasse, så man kan komme tørskoet rundt – også
til hallen. Selve byggefeltet er derfor udlagt, så der
er rig mulighed for at skabe sammenhæng mellem hal, børnehus og eksisterende skolebygninger
til bevaring. Dog er det et krav, at der er adgang
igennem skolens bebyggede område for bløde trafikanter fra øst, syd og vest til torvet.
Ifm. moderniseringen af skolen 2019-2022, er det et
ønske at klasselokalernes funktioner gentænkes ift.
de uderum, de støder op til. Natur skal fortsat udgøre en væsentlig del af skolens uderum. Samtlige
interessenter har udtrykt et behov for mødesteder
for unge såvel ude som inde. Skolens udeområde
er i forlængelse heraf en oplagt ramme for nye aktiviteter så som skate, parkour og klatring, der ønskes placeret i det bygningsnære miljø. En sådan
udvikling understøtter ’åben skole’ konceptet og
sikrer bedre udnyttelse af de offentlige faciliteter.

Nye aktivitsfaciliteter i skolens bygningsnære miljø giver mulighed for ungekultur

I det tilfælde, der i fremtiden bliver mulighed for at
realisere et medborgerhus/kulturhus, kan dette indtænkes i sammenhæng med skolen, så bygningen
kan bruges hele dagen. Hvis et muligt medborgerhus rummer køkkenfaciliteter, ønsker skolen et
samarbejde om skolemad.
Der er i 2019-2022 afsat 58 mio. kr. til modernisering af Funder Skole.

Udearealerne kan byde på multifunktionelle ungeaktiviteter og udendørs læringsrum
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BYGGEFELT BØRNEHUS /
LEGEPLADS
SITUATIONEN I DAG
Funder Børnehus er en relativt ny institution, som
fungerer godt og tilbyder børn og pædagoger tidssvarende og indbydende rammer. Legepladsen er
kuperet og til tider opstår vandspejl i den sydlige
del grundet dårlige nedsivningsforhold.
For at kunne rumme det øgede børnetal i Funder,
er der opstillet midlertidige pavilloner ved børnehusets parkeringsplads i nord. Her mødes også
dagplejen, som ikke har andre faciliteter i området
at gøre brug af, eftersom hallen er booket af skolen
i dagtimerne.
Børnehuset ligger tæt op ad indskolingsbygningen
mellem daginstitution og skole. Nærheden mellem
skole og børnehave er vigtigt for en tryg overgangsfase mellem de to institutioner, og samarbejdet på
tværs fungerer godt.

Funder Børnehus er en velfungerende og relativ ny institution

SCREENING AF NUVÆRENDE FORHOLD
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FREMTIDSVISIONER

ØNSKER FOR FREMTIDEN
Grundet det hastigt stigende børnetal, kan udvidelsen af Funder Børnehus ikke vente på en ny lokalplan. Udvidelsen af børnehuset 2019-2021 skal
kunne ske inden for rammerne af den eksisterende
lokalplan.
Institutionen ønsker at udvide selve bygningen
mod sydvest for at skåne den eksisterende legeplads. De to femmandsbaner, der ligger her,
bruges sjældent, da de er for våde og danner
vandspejl, hvorved udvidelsen af børnehuset ikke
påvirker idrætsanlægget i alvorlig grad. Legepladsen ønskes udvidet mod nord for at få mest mulig
plads og bevægelsesmulighed hen over skrænten
ned på den eksisterende mark, og begge forhold
kan ske jf. den nuværende lokalplan.

Leg i grønne og naturskønne omgivelser

Legepladsen udlægges med mindst 8.000 m2, og
det er vigtigt at få etableret læhegn mod vest tidligst muligt af hensyn til læ. Daginstitutionen ønsker
sig en samlet legeplads med landskabelige inddelinger af aldersgrupper, og den er åben for øvrige
brugere efter institutionens lukketid.
Der er i 2019-2021 afsat 23,5 mio. kr. til udvidelse
af Funder Børnehus.

Terrænfaldet ned af skrænten skal understøtte leg og fantasi
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GRØNNE OMRÅDER
SITUATIONEN I DAG
Området i dag er præget af vestenvind og en del
støj fra motorvejen. Der er plantet træer flere steder
langs kanten af området, men træerne er stadig
små og skærmer ikke idrætsanlægget tilstrækkeligt. Hertil kommer, at området består af lerjord,
hvorfor her er dårlige nedsivningsforhold. Nordvest
i området findes en privatejet mark udlagt til offentlige formål. Arealet beskrives af spejderne som værende vådt i vinterhalvåret.
Sandbanen blæser ud på fodboldbanerne, hvilket
forringer begge baneanlæg. Lysbanen er ofte våd
og derfor ikke optimal at træne på i dele af vinterhalvåret. Børnehuset og Funder GF fortæller, at
de to femmandsbaner nord for lysbanen ofte har
vandspejl og derfor benyttes i mindre grad. Opvisningsbanen har en tribune med mulighed for læ.
Baneanlægget opfylder fritidsbrugerne- og skolens
behov.

Opvisningsbanen har en tribune, der sikrer både ly og læ

KFUM Funder spejderne har en spejderhytte med
udearealer i områdets vestligste midte. Nærhed til
skole og daginstitution er vigtigt, da det sikrer, at
børnene kan gå til spejder uden at skulle køres.
Spejderhytten har indlagt strøm men ingen kloakering eller vand. Spejderne arbejder med deres
område ud fra visionen ’Funder Spejderland’, der
udgør en udviklingsplan for udeområdet. En del af
planen er realiseret så som beplantning og kratområde. Området er åbent for alle brugere, som deler
spejdernes begejstring for udeliv og natur.

Læhegn skærmer mod kraftig vestenvind i området

SCREENING AF NUVÆRENDE FORHOLD
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FREMTIDSVISIONER

ØNSKER FOR FREMTIDEN
For at sikre projektområdet mod vind og støj er der
mod nord udlagt et grønt bælte til rekreative formål
så som støjvolde, beplantning og landskabsbearbejdning. Området kan også rumme en regnvandssø, og Silkeborg Forsyning planlægger en lokal
vandhåndteringsløsning i det nordvestligste hjørne.
Funder Spejderne ønsker et samarbejde om en
rekreativ regnvandssø, så både spejdere, skole- og institutionsbørn kan få naturoplevelser med
vand tæt på hverdagen. Spejderne ønsker på sigt
at realisere hele visionen for Funder Spejderland i
sammenhæng med etablering af en rekreativ regnvandssø. Herudover ønsker spejderne på sigt kloakering af spejderhytten og indlagt vand.
I den sydlige del er udlagt et grønt område til
idrætsanlæg, legeplads og skoleområde. 100-meterskoven ønskes understøttet med flere faciliteter,
og friholdelse af plænen syd for skolen sikrer mulighed for større udendørs arrangementer og samlinger.

Funder GF ønsker en kunstgræsbane til fodbold

Funder GF har et ønske om en kunstgræsbane på
enten kamp- eller lysbanen. Placeringen på lysbanen understøtter nærhed til skole- og daginstitution, så også de kan bruge den. Kunstgræsbanen
skal understøttes af tribunen og lys uagtet placering. Funder GF vurderer, at etablering af en kunstgræsbane, som kan benyttes i langt højere grad
end græsbanen, vil dække behøvet for boldbaner
de næste 10 år ud i fremtiden.
De grønne områder indeholdende kunstgræsbane,
beplantning og jordbearbejdning er ikke-finansierede mulige indsatser. Det bemærkes, at støjvolde
kan etableres med jord leveret af Silkeborg Forsyning ifm. med anlæg af en regnvandssø.

Beplantning, regnvandsbassin og eventuelle støjvolde kan skabe mere natur i området
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ADGANG OG VEJE
SITUATIONEN I DAG
Der er adgang til skolen fra to parkeringspladser,
som tilgås fra Funder Skolevej. Hal, foreningshus
og spejderhytte tilgås ligeledes fra Funder Skolevej. Sidstnævnte brugere oplever ikke samme trafikale udfordringer efter myldretid, som skolen gør
i forbindelse med morgen -og eftermiddagstrafik.
Viadukten under Skærskovhedevej i syd drejer
skarpt mod øst og Funder Skolevej, hvilket giver
dårligt udsyn for cyklisterne.

Cyklister fra viadukten har dårligt udsyn ved Funder Skolevej
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Funder Skolevej skal trafiksikres vha. en tydelig afkodning af færdselsområder
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FREMTIDSVISIONER

ØNSKER FOR FREMTIDEN
Sikker skolevej med tydelig afkodning af færdselsområder for den blandende trafik er et stort ønske.
Der skal være adgang for bløde trafikanter igennem hele området fra nord, syd, øst og vest til torvet – helst via oplyste stier. Det betyder, at skolens
byggefelt skal understøtte en adgang for gående
og cyklister igennem skolens område, uagtet at
den bygges sammen med eksisterende og nye
bygninger. Viadukten under Skærskovhedevej skal
rettes ud, så det er muligt at cykle ligeud igennem
skolens område for at sikre bedre udsyn og dermed sikkerhed.
Cykelstien i vest skal kobles op på stinettet i området – gerne tæt på spejderne, så det er nemt for
cyklister og fodgængere at tilgå området og spejderhytten fra vest. I forbindelse med udvidelsen
af børnehusets legeplads inddrages grusvejen til
spejderhytten, som reetableres nord for den nye legeplads. Grusvejen skal fremadrettet betjene regnvandsø, spejderne og idrætsanlæg samt fungere
som byggevej mens børnehuset udvides
.
Infrastrukturen udvikles i takt med, at de forskellige
byggeprojekter realiseres og finansieres som en
del af byggemodningen.

Infrastrukturen skal byde på sikre stier for skolebørn i alle aldre
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BILAG 3
BRUGERINVOLVERING

BRUGERINVOLVERING
FORMÅL OG INTERESSENTER
For at sikre størst mulig værdi med områdestudiet er det
essentielt at inddrage lokal viden om brugen af området
i dag og ønsker til fremtidig udvikling. Derfor har følgende lokale interessentgrupper bidraget til udviklingen af
områdestudiet:
•
•
•
•
•

Funder-Kragelund Skole - afdeling Funder
(Funder Skole)
Funder Børnehus
Funder Gymnastik Forening (Funder GF)
KFUM Spejderne afdeling Funder
(Funder Spejderne)
Funder-Kragelund Lokalråd

Interessenterne er udvalgt, så de væsentligste interesser i området er repræsenteret.
DIALOGMØDER
Interessenterne har gennem en række dialogmøder,
gennemført som semi-strukturerede interviews, været
med til at kortlægge funktioner, styrker og udfordringer
i området.
Til brug for dialogmøderne var der udarbejdet et materiale i A3-format, som indeholdt oversigtskort med angivelse af projektområdet samt de vigtigste sted- og vejnavne

dialogmøde 26.02.19
dialogmøde 14.03.19
Funder Skole
Funder-Kragelund Lokalråd

i projektområdet. Desuden var medbragt tuscher, hvor
respondenten kunne markere placeringer og vigtige/ønskede sammenhænge i området mv.
Efter hvert dialogmøde er der udarbejdet en kort skriftlig
opsamling, som er godkendt af de enkelte interessenter/
interessentgrupper. De 3 vigtigste indsatser gennemført
i Funder 2030 fra hvert dialogmøde er afslutningsvist opsummeret og vises på områdestudiets side 6 sammen
med ’Intentioner og bindinger’.
WORKSHOP
Ved workshoppen fik interessenterne, som deltog i dialogmøderne, mulighed for at have dialog med hinanden
om udviklingen af området. Det skete med udgangspunkt i to scenarier udviklet på baggrund af inputtene fra
dialogmøderne. Det var også muligt at stille spørgsmål til
en række fagchefer fra Silkeborg Kommune om fagspecifikke eller konkrete emner.
Drøftelserne fandt sted i fem sammensatte grupper. Som
tovholdere i grupperne sad de medarbejdere fra Silkeborg Kommune, som fremadrettet arbejder med områdestudiet og de kommende delprojekter heri.
På de følgende sider finder du opsamlingen af materialet
fra de fem grupper.

dialogmøde 25.03.19
Funder Børnehus

dialogmøde 29.03.19
KFUM spejderne

dialogmøde 04.04.19
Funder GF

Stemningsbillede fra workshoppen d. 7. maj 2019

fælles workshop
07.05.19

intern scenarieudvikling
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intern videreudvikling
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WORKSHOP // GRUPPE 1
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Fortov
Bredere sti med lys
Ekstra byggefelt
Minus P
Minus P. HACY
Hal 2 og 3
Parkering, Kiss & Ride, Buspark
Fælleshus, forsamlingshus, klubhus, bibliotek mv.
F.eks maskinvej og cykler
Regnvandsbassin
Cykelparkering
Børnehave, legeplads
Fællessti med lys
Børnehave
Torv
Skole
Evt. Kunstgræs
Sti, gerne med lys
Flyttet SFO og legeplads
Alternativt en Kiss&Ride, plads til skole + boldbaner
etableret i særskilt spor/sikret + forbedret stiføring
ind på arealet + evt. sti langs hovedvejen på nordsiden af Skærskovhedevej.

WORKSHOP // GRUPPE 2
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

1

3
4

2

6
8
5

7

N

31 / 34

Skatermiljø
Klubhus
1,5 hal
Reserveret flere idrætsfaciliteter (bl.a. atletik)
Parkering
Bevares
Alternativ servicevej
Servicevej/brandvej
Cykelparkering/fodgængersti

WORKSHOP // GRUPPE 3
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
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Cykel P
Skole
Torv
Hal 1 og 2
Torv
P-plads
Legeplads fælles/SFO
Børnehave
Legeplads børnehave
Cykel P
Ny vej
Kunstgræs
Cykelsti

WORKSHOP // GRUPPE 4
1.
2.
3.
4.
5.

3
1

4

5

2

N
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Børnehave legeplads
Kunstbane
Parkering
Hal
Hus

WORKSHOP // GRUPPE 5
1.
2.
3.
4.
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7.
8.
9.
10.
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4
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Byggevej
Legeplads
Økologisk kunstgræsbane
Børnehus
Cykelsti
Parkering
Infotorv
Cykelparkering/Redningsvej
Hal, klub, multihus
Byggefelt Skole

3 Orientering Funder områdestudie
3.2 - Bilag: Realiseringsnotat
DokumentID: 7819166

13.6.2019

Ejendomme
Liv Malskær

Realiseringsnotat – Funder områdestudie
Følgende delprojekter er identificerede og prioriterede med udgangspunkt i områdestudiets indsatser og bevilligede midler:
Delprojekt

Afdeling/ansvarl
ig medarbejder

Finansiering

Tidsplan

Prioritet 1-2
(1=vigtigst)

Kommentar

1. Udvidelse af Funder
Børnehus

Børn- og
Familie/Annette
Frederiksen og
Ejendomme/Mona
Frederiksen
Vej og Trafik i
samarbejde med
Silkeborg
Forsyning.
Plan/Christian
Dalmer

23,5 mio. kr.

2019-2021

1

Akut pladsbehov, udvidelsen kan ske inden for
den eksisterende lokalplan.

Finansieres af
delprojekt 1. og
Silkeborg Forsyning.

2020

1

Ikke relevant.

2019-2020

1

Grusvejen skal bruges som byggevej til
børnehuset samt erstatte adgangen til
spejderne/idrætsanlæg, som inddrages til
legeplads.
Skolebyggeriet kan ikke ske før ny lokalplan er
vedtaget.

4. Modernisering af
Funder Skole

Skoleafdelingen/
Sif Lervad

58 mio. kr.

2020-2022

1

5. Parkeringsområde/
kiss&ride/busholdeplads
/rampe

Vej og Trafik

Finansieringen er
indeholdt i
byggeprojekterne.

2020-2022

2

2. Ny grusvej til
betjening af
spejderne/idrætsanlæg/
regnvandssø
3. Ny lokalplan

6. Torv/hjerterum
7. Stisystem igennem
området fra øst, nord,
syd og vest til torvet.
8. Kunstgræsbane
9. Hal 2

U-finansieret.

2

Vej og Trafik

U-finansieret.

2021-2022

2

Kultur- og
fritidsafdelingen
Kultur- og
fritidsafdelingen

U-finansieret.

U-finansieret

U-finansieret.

U-finansieret

Pladsmangel løses pt. med pavilloner, som
skal ned i 2020. Behov for modernisering af
faglokaler/uderum.
Der laves et samlet projekt i Vej og Trafik for
indretning af området til løbende realisering
ved udførelse af byggeprojekter, i første
omgang børnehus og skole.
Torvet er afgørende for etablering af
wayfinding og sammenhæng i området.
Prisoverslag er baseret på 1.500 m2.
Stisystemet skal sikre tryghed (lys),
sammenhæng og sikker trafik i området.
Lokalt ønske baseret på nuværende behov og
for at fremtidssikre idrætsanlægget.
Lokalt ønske baseret på nuværende behov og
for at fremtidssikre idrætsaktiviteter, skole og
byarrangementer.
1

13.6.2019

Ejendomme
Liv Malskær
Ovenstående delprojekter udgør de væsentligste indsatser i områdestudiet og er vist i kronologisk rækkefølge. Delprojekterne er prioriteret ud fra
kriterierne: bevilling af midler (er der afsat midler til at realisere indsatsen?) og delprojektets vigtighed for at Silkeborg Kommune leverer en kommunal
kerneydelse (fx akut behov for børnepasning).
De enkelte fagområder kan igangsætte et eller flere delprojekter med udgangspunkt i områdestudiet, fx beplantning og/eller etablering af støjvolde
eller opførelse af et medborgerhus mv. til enhver tid.

På baggrund af ovenstående prioritering ser tidsplanen for finansierede delprojekter ud som følger:
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6 Godkendelse af program for nye udearealer ved ny
Dybkærskole, ny hal og bycenteret
6.1 - Bilag: PROGRAM UDEAREALER GØDVAD
DokumentID: 7858318
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Program for udearealer ved bycenter, ny skole og hal i Gødvad, juni 2019
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PROGRAM FOR UDEAREALER VED BYCENTER, NY SKOLE OG NY HAL I GØDVAD

INDLEDNING
Nye udearealer ved bycenter, ny skole og ny hal i Gødvad
Målet for nye udearealer ved bycenter, ny skole og ny hal i Gødvad
er først og fremmest at skabe en stærk fælles fysisk ramme for både
bycenterets, hallens og skolens udfoldelse. Udearealet skal være en
samlende helhed for den eksisterende og planlagte bebyggelse.
Byrummene skal både samle lokalområdets beboere, skabe rammer for
elevernes og idrætsudøvernes aktiviteter i hverdagen og være et trygt
sted over hele døgnet. De nye udearealer skal understøtte sundhed,
læring, udvikling og trivsel i bredeste forstand.

ar
ks
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ve

ls v
ej
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Gødvad
Hallen

m

Arendal Sportsog Fritidspark

øj

Dybkær Kirke
Bytorv

eH

Programmet indeholder:
• En fælles vision med fire fokusområder
• En strategi for organisering af udearealet i delområder og
funktioner.

tr

Program for nye udearealer og den tilrettelagte inddragelsesproces har
haft til formål at udforske, afklare og udvikle en fælles vision og strategi
for, hvad det nye udeareal skal kunne. Det omfatter blandt andet,
hvordan der kan skabes et aktivt byrum og mødesteder, hvilke nye
udefunktioner og oplevelser, uderummet skal byde på, hvad de
forskellige delområder omkring skole, hal og multihus skal indeholde,
og hvordan der kan skabes synenergi mellem disse og andre aktiviteter.

Centerområde
(Rema 1000, Pizzeria m.v.)

Øs

Program for udearealer er en del af multiprojektet i Gødvad, der foruden
udearealer omfatter en ny hal og en ny skole. Det bygger videre på den
godkendte helhedsplan for Gødvad-området, der fastlægger placeringen
af en ny Dybkærskolen, en ny kombineret hal og multihus med et
samlet mål om at skabe sammenhæng i området. Placeringen af skolen
tættere på hallen skal være med til at generere liv og binde området
omkring bycenteret bedre sammen, så det bliver et levende byrum og
et samlingspunkt for hele Gødvad-området.

Gødvadskolen

Boldbaner
Dybkærgården

Atletik
Basket

Boldbaner

Dybkærskolen

Dybkær
Specialskole

Derudover følger i bilag:
• En analyse af eksisterende forhold
• Beskrivelse af inddragelsesproces samt fremkomne behov og ønsker
• Helhedsplanen for Gødvad, 2018.
Foruden nærværende program for nye udearealer er der også udarbejdet
et pædagogisk program for den nye skole, der blandt andet sætter
fokus på mangfoldige læringsmiljøer, aktive uderum, bevægelse og
sund mad og samspil mellem skole og lokalmiljøet.
Projektområdets placering i Gødvad-området (Illustration th.)
Luftfoto af Gødvad-området. Silkeborg Kommune, 2019.

PROGRAM FOR UDEAREALER VED BYCENTER, NY SKOLE OG NY HAL I GØDVAD
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FÆLLES VISION FOR DE NYE UDEAREALER:

”Der skal skabes inspirerende, aktiverende, sammenhængende,
trygge, varierede og grønne uderum - til ophold, leg, læring
og bevægelse. De skal understøtte mangfoldige aktiviteter og
multikulturelle fællesskaber på tværs af lokalområdet.”
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PROGRAM FOR UDEAREALER VED BYCENTER, NY SKOLE OG NY HAL I GØDVAD

FÆLLES VISIONER MED FIRE FOKUSOMRÅDER
Gennem processen er der udviklet en fælles vision for de nye udearealer:
”Der skal skabes inspirerende, aktiverende, sammenhængende, trygge,
varierede og grønne uderum - til ophold, leg, læring og bevægelse. De
skal understøtte mangfoldige aktiviteter og multikulturelle fællesskaber
på tværs af lokalområdet.”
Fire primære fokusområder og synenergier på tværs heraf danner omdrejningspunkt for en nytænkning af udearealerne:
•
•
•
•

Samlingspunkter og byrum
Leg, læring og bevægelse
Grønne områder og outdoor
Arkitektur, kunst og kultur.

SAMLINGSPUNKTER
OG BYRUM

LEG, LÆRING OG
BEVÆGELSE

Der skal skabes nye aktive samlingspunkter,
herunder et byrum i et godt samspil mellem
bycenterets institutioner og aktører, der
understøtter fællesskabsskabende aktiviteter
og kulturelle arrangementer for alle i lokalområdet 24/7. De nye samlingspunkter skal
understøtte mangfoldighed og tryghed på
tværs af kultur og sociale lag.

Der skal skabes varierede lege- og bevægelsesområder og udendørs læringsmiljøer omkring
den nye skole, nye hal og multihus, herunder
ved integrering af de eksisterende funktioner i
Arendal Sports- og Fritidspark. Udearealet
skal generelt arrangeres med bevægelsesfremmende indretninger til såvel organiserede
som uorganiserede fysiske aktiviteter.

GRØNNE OMRÅDER
OG OUTDOOR

ARKITEKTUR, KUNST
OG KULTUR

Der skal skabes begrønnede områder skal
være med til at skabe livgivende og sanselige
rum. Mulighed for outdoor aktiviteter skal
indtænkes i projektet. Det indbefatter brug af
grønne områder både i selve området og i de
nærtliggende naturområder. Outdoor områder
og faciliteter skal både medvirke til at få flere
børn og flere lokale borgere i bevægelse.

Der skal skabes sammenhæng og forskønnelse
af området ved at sammentænke bygnings- og
landskabsarkitektur, kunst og kultur, herunder
skabe sanselige uderum med grønne stiforbindelser, samspil mellem ude og inde
funktioner, integrere kunst med leg og bevægelse,
samt fysisk understøtte sociale møder og
kulturelle arrangementer.

Visionen betyder blandt andet, at der skal skabes det som er bekrevet i
de firkantede felter til højre.

En grøn struktur skal skabe rammen om de forskellige oplevelser,
funktioner og aktiviteter på tværs af området og være med til at skabe
identitet og sammenhæng både i området og mellem området og de
nærtliggende naturområder og skove. Beplantningen foreslås at skifte
karakter i samspil med dets placering i området: ’sanseligt bytorv’,
’grøn multiplads’, ’rekreativ fritidspark’, ’aktivitetslund’, ’åbent græsareal’, ’frugthave, ’natur-bevægelses-sti’, ’legekrat’, ’læringsskov’, ’kuperet
terræn med buske’, ’lysninger til outdoor aktiviteter’ mv.
Det skal føles trygt at færdes i området døgnet rundt. Derfor indgår
belysning, åbenhed og synlighed i delområder som en vigtig del af
udearealets udformning.

PROGRAM FOR UDEAREALER VED BYCENTER, NY SKOLE OG NY HAL I GØDVAD
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FÆLLES VISIONER MED FIRE FOKUSOMRÅDER
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SAMLINGSPUNKT OG BYRUM

LEG, LÆRING OG BEVÆGELSE

Det eksisterende område mangler udendørs samlingspunkter.
Byrummet er i dag præget af et tidligere ønske om at skabe et
centralt bytorv med butiksmiljø omkring. Da alle byggefelter ikke
er udnyttet, er målet aldrig nået. Der er derfor lavet midlertidige
løsninger, som betyder at området i dag fremstår med mange bagsider i flere retninger, og det skaber et diffust hierarki og en rodet by
oplevelse med uprogrammerede ingen-mands-arealer. I dag er der
Arendal Sports- og Fritidspark, som fungerer som et samlingspunkt
for lokalområdet med en lang række udendørs bevægelsesaktiviteter og en bålhytte, der fungerer som et spise-ude-samlingssted.

Indretning af forskellige lege- og bevægelsesområder er helt central
for de nye udearealer. Det skal være steder, hvor børn, unge og
voksne og byens borgere generelt kan trives og udvikle sig, og som
appellerer til bevægelse og motorisk udfoldelse uanset alder.
Områderne skal være inspirerende mødesteder på tværs af alder,
køn og interesser i nærmiljøet. Det betyder, at der skal indrettes et
bredt og varieret udvalg af lege-, bevægelses- og opholdsmuligheder
for alle aldersgrupper og begge køn og til både stille og mere vilde
aktiviteter, så de forskellige aktiviteter kan foregå samtidig uden
konflikter.

I fremtiden er ønsket at etablere et byrum, om kan fungere som
et mødested for fysisk aktivitet og som et fællesrum for sportslige,
skolemæssige, fritidsprægede og kulturelle aktiviteter. Dette byrum
skal understøtte aktiviteter og samarbejde på tværs af alder, skole,
fritidsaktiviteter, byliv og lokalområde. Skolens aktiviteter skal
være med til skabe liv i byrummet, der også skal fungere som en
nytænkt ’skolegård’. Der skal også etableres samlingspunkter andre
steder i området, herunder et udvidet spise-ude-samlingsområde i
forbindelse med omplacering og gentænkning af Arendal Sportsog Fritidspark. Der skal endvidere etableres et samlingssted med
opholds- og udeaktivitets-muligheder på den sydlige side af den
nye hal, sal og multihus.

De fysiske udfoldelsesmuligheder, der bør stimuleres, er bl.a.
træning af kroppens koordineringsevne og fysiske styrke, stimulering
af vestibulærsansen/balancenerven, de fem sanser, sociale lege og
rollelege samt skabelses- og forandringslege. Der kan være masser
af skæve flader, kanter, variation, flertydighed og niveauspring. Et
sammenhængende bevægelsesloop/løbesti rundt om skole- og
halbygninger skal understøtte bevægelse gennem hele dagen.
Der skal indrettes udelæringsområder som understøtter læring på
mange måder og giver mulighed for at arbejde praktisk udendørs i
både skoletiden og fritiden. Der skal indrettes uderum og faciliteter
til udelæringsaktiviteter hele året, herunder udeværksteder,
overdækkede områder og nære udelæringssteder og opholdsområder til skolefag og fritid.
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FÆLLES VISIONER MED FIRE FOKUSOMRÅDER
GRØNNE OMRÅDER OG OUTDOOR

ARKITEKTUR, KUNST OG KULTUR

De nye udearealer skal give mulighed for opleve med alle sanser, få
naturoplevelser og erfaring med naturens elementer. Etablering
af en grøn artsrig og robust beplantning understøtter både
rekreative og lege- og læringsmæssige aspekter. Derfor ønskes
generelt i så stort omfang som muligt begrønnede områder med en
stor variation af træer, buske og blomster, ’grønne vægge’, plantehøjbede med mange farver, dufte mv. året rundt. Det gælder både
i fællesområder, nærområder, lege- og bevægelsesområder, på
tagflader mv.

Der ønskes en naturligt sammenhængende og inspirerende
bygnings- og landskabsarkitektur, der virker sanselig, socialt
inviterende, bevægelsesfremmende, kobler inde og ude, integrere
kunst aktivt og understøtter kulturelle aktiviteter. Området ønskes
udformet fra et mere urbant udtryk omkring bycenteret i en
glidende overgang til mere naturprægede områder mod skolens
sydside. Uderummet skal indrettes med et godt samspil mellem
varieret beplantning, skiftende terræn, kunst, robuste og sansestimulerende materialer. Forskellige funktioner skal understøttes
af forskellig udformninger, rumligheder, skala/proportioner, forløb,
overflader og farvevalg.

Silkeborg udnævnte i 2017 sig selv som Danmarks Outdoor Hovedstad. Det betyder, at kommunen ønsker at skabe fokus på de mange
naturoplevelser som området tilbyder i form af sammenhængende
sø- og skovrige naturområder. I de nye udearealer skal der indgå
grønne naturprægede områder, som kobler natur, outdoor aktiviteter,
bevægelse og læring i undervisning og fritid, fx udeskole, udeværksted, udekøkken, bålmad, løb og o-løb, klatring-balance-fitnessparkour, mountainbike, vandre- og gåture, overnatning i det fri,
yoga, mindfulness mv.
Sammenhæng mellem brug af naturen og øget fysisk aktivitet
understøttes af det nationale projekt ’Bevæg dig for livet’ med DGI
og DIF i spidsen. De arbejder bl.a. med at gøre flere børn og unge
aktive gennem nye tilbud på outdoorområdet.
Stiforbindelser til de nærtliggende naturområder skal understøttes,
herunder de 8 afmærkede naturstier i området på mellem 1 og 6,5
km, som allerede er etableret. Anlæggelse af en læringsskov
understøtter mulighederne for at etablere outdoor aktiviteter i
området og danner en naturlig overgang mellem området og den
nærtliggende natur.

PROGRAM FOR UDEAREALER VED BYCENTER, NY SKOLE OG NY HAL I GØDVAD

Centerområdet omkranses af røde teglbygninger fra forskellige fra
forskellige tidsperioder. Bygningerne er meget forskellige i højde
og udtryk, men danner i kraft af deres materialefællesskab et vist
slægtsskab. Der er i bygningsudtrykket på den nye hal, sal og multihus lagt op til at videreføre den rødbrunlige farve i et andet materiale
i form af facadeplader. I dette nye byggeri forskydes forskellige
’bokse’ med glaspartier ud mod det fælles byrum. Den nye skolebygning skal koble sig direkte på dette byggeri med adgang til
salen. Byrummets udformning og inventarløsninger skal hænge
sammen med bygningernes arkitektur.
Samtidigt med, at de nye bygninger bindes sammen i forlængelse
af den eksisterende hal, skal der sikres forbindelser; kig og
gennemgangsmuligheder mellem byrum, skolens og hallens
bagside med boldbaner, samt øvrige delområder. Der skal sikres
tilstrækkelig tryghedsskabende og aktivitetsunderstøttende
belysning.
Alle elementer i uderummet inkl. beplantning skal udformes med
øje for et markant slid og evt. hærværksikres. Det gælder både
materialer, placering og holdbarhed.
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UDEAREALETS DELOMRÅDER OG FUNKTIONER
Skolens nye udearealer skal sammentænkes med aktive uderum for
hele lokalområdet. Udearealet foreslås organiseret i forskellige
delområder målrettet forskellige funktioner og brugere i og udenfor
skoletid. Det foreslås, dels fordi området har en vis størrelse og
forskellig by- og landskabsmæssig karakter, og dels fordi der ønskes
en god fordeling på arealet og aldersrelaterede aktiviteter for skolens
ca. 800 elever. Dertil kommer at brugere og interessenter efterspørger
forskellige typer funktioner, som kalder på varierede områder med
mulighed for flere samtidige aktiviteter.
Udearealet forslås opdelt i de fire delområder og funktioner, som er
beskrevet i de firkantede felter til højre.
En grøn struktur skal omfavne delområderne og et bevægelsesloop
forbinder uderummene. I alle delområder skal der indtænkes grønne
uderum og faciliteter for outdoor aktiviteter i alle delområder, som
både kan bruges rekreativt og i undervisningssammenhænge.
Ankomst, trafik og parkering
Der skal indrettes velfungerende imødekommende ankomstområder
for både hårde og bløde trafikanter med gode forhold til kiss´n ride,
bil- og cykelparkering fordelt på flere områder og hensigtsmæssigt i
forhold til indgange. Indgangsområder til skole, hal, kirke og center
skal være synlige og let tilgængelige.
Det er vigtigt med visuelle og fysiske forbindelser og gode gennemgangsmuligheder på tværs af det nye bygningskompleks skole-hallersal-multihus. Nye stier skal koble sig på det eksisterende stisystem og
sikres god tilgængelighed og være handicapvenlige. De mange aktive
cyklister i området skal indtænkes i både stiforløb og cykelparkering
tæt ved alle decentrale indgange.
Der skal sikres biladgang til kirke, samt vareindlevering til skole og hal
uden at det betyder uhensigtsmæssig parkering. Der skal indrettes
arealer til renovation designet med fokus på læring om bæredygtig
affaldssortering. Der skal integreres kiss’n ride med af- og påsætningspladser, parkering for busser og mindre busser, samt handicap parkering.

MULTIPLADSEN OG
BYTORVET

SPORTS-OG
FRITIDSPARKEN

har til formål at samle alle borgere i Gødvad og
skabe et stærkt lokalt fællesskab. Multipladsen
skal organiseres, så det er et naturligt samlingspunkt for både organiserede skole og fritidskulturelle og uformelle hænge-ud aktiviteter og
som ’skolegård’ for de ældste elever. Bytorvet,
tæt ved kirke og center, skal etableres som et
roligt og begrønnet bytorv.

skal give mulighed for at dyrke mange forskellige former for idræt i samme anlæg og dermed
mulighed for at skabe et fællesskab om idræt
og fysisk aktivitet på tværs af interesser. Den
eksisterende Arendal Sports- og Fritidspark
skal omplaceres og gentænkes med et fælles
spise-ude samlingsområde. Det skal også
fungere som udearealer for skolens mellemste
elever og klub.

AKTIVITETSLUNDEN

LÆRINGSKOVEN OG
BOLDBANER

er et mere naturpræget område som skal skabe
mulighed for mangfoldige lege-, lærings-, og
bevægelsesaktiviteter i varierede grønne
områder med buske, træer, græsarealer, legekrat
og bakker etc. Området skal danne ramme om
indskolingens og SFO’ens aktiviteter, outdoor
aktiviteter, samt et fælles samlingsområde.

er placeret på den nuværende Dybkærskolens
grund. Etablering af en læringsskov understøtter
naturaktiviteter fx læring og introduktion
til naturen, outdoor og sociale aktiviteter.
Læringsskoven, evt. skoleskov med et bredt
udsnit af danske træer og planter, skal skabe
en sammenhæng til nærtliggende naturområder. Etablering af boldbaner understøtter
Idrætsforeningens behov.

Udearealets delområder og funktioner (Illustration side 9)
Planprincipper for udearealer i Gødvadområdet. 2019.
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MULTIPLADSEN OG BYTORVET
Multipladsen og Bytorvet
I området imellem centeret, kirken, hallen, den nye hal og multihus og
den nye skole skal der indrettes et centralt, samlende, grønt byrum;
en aktiv plads nær skole og hal og et fredeligt torv nær kirke, der skal
fungere som et mødested for lokalområdets borgere.
Multipladsen skal indeholde et fælles samlingsområde til forskellige
arrangementer, uformelle opholds- og spiseområder, aktive bevægelsesområder for skolens ældste elever og for alle aldersgrupper mv. Det er
oplagt at trække indendørs multihus, skolecafé og fitnessfunktioner ud
i udeområdet og derved styrke inde-ude relationer.
I naturlig forlængelse af Multipladsen skal der på Bytorvet ved kirke og
center skabes et rekreativt
og sanseligt torv, som det er naturligt at bevæge sig igennem og gøre
ophold. Her kan oplagt integreres kunst og eventuelt en småbørnslegeplads.
Brugere:
Ambitionen er, at borgerne i Gødvad skal opleve multipladsen/bytorvet
som et samlingspunkt for alle. Der vil således være en række forskellige
brugere, som funktionerne i dette delområde skal henvende sig til.
Området er målrettet: Udskoling og mellemtrin/klub, alle skolens
elever og forældre, 15-17-årige, foreningsbrugere, hal og boldbanebrugere, centerbrugere, kirkebrugere, øvrige institutioner, forældre
med små børn, ældre, cyklister og gående i stisystemet og helt generelt
alle brugere i lokalområdet 0-100 år.
Primære funktioner og faciliteter:
• Fælles samlingspunkt på Multipladsen fx indeholdende amfi-siddetrappe-anlæg med scene og evt. overdækning ‘svævende tag’. Skal
kunne bruges af både få og mange, både i skoletiden og til fritidskulturelle arrangementer.
• Bevægelsesområder på Multipladsen, herunder en multibane med
opholdsmuligheder på kanten og udefitness-, parkour-, og bevægelsesfaciliteter med hænge-ud muligheder til mange samtidige
brugere. Det gælder både i forhold til fritidsbrugere, foreninger og
45 min. daglig bevægelse for elever i skoletiden.
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MULTIPLADSEN OG BYTORVET
•

•
•

Bytorvet skal indrettes som et grønt byrum med opholdselementer
såsom bænke, integreret kunst- og kultur såsom skulpturer, vand,
Gødvads historie, sansehave eller lignende. En Småbørnslegeplads
kan overvejes.
Integreret cykelparkering for mange cykler tæt ved indgangsområder.
Bevægelsesloop som et aktivt element på Multipladsen.

Sekundære funktioner og faciliteter:
• Uformelle opholds-, spise-, og mødesteder i form af bænke, udecafé, udelæringstrapper, forskudte niveauer, overdækkede arealer/
halvtage mv.
• Udelæringssteder på tag til udskoling, herunder science forsøgs• område.
• Evt. streetbasket, pannabaner og skiftende niveauer til løbehjulsog miniskater.
• Elektronisk infotavle om aktiviteter.

PROGRAM FOR UDEAREALER VED BYCENTER, NY SKOLE OG NY HAL I GØDVAD
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SPORTS- OG FRITIDSPARKEN
I området mod vest ud mod Arendalsvej skal der nytænkes og
nyindrettes et multi-aktivitetsspark anlæg, der fremmer fællesskaber
på tværs af forskellige former for fysiske aktiviteter for lokalområdets
borgere.
Sports- og Fritidsparken skal indeholde faciliteter fra den nuværende
Arendal Sports- og Fritidspark, herunder et delvist overdækket
samlings- og spise-ude funktion. Det kan evt. sammentænkes med
opbevaring af udstyr til parken og med en skole/klub udeværkstedsfunktion med cykelværksted og opbevaring af mounitainbikes, samt et
bålområde med siddemuligheder og evt. udekøkken.
Området skal også fungere som udearealer for skolens mellemste elever
og klub med opholdsterrasser og nære områder for udelæring og
udeværksteder. De skal understøtte læring på mange måder og giver
mulighed for at arbejde praktisk med fagene udendørs; undersøge,
eksperimentere, designe, bygge, samles, fordybe sig mv. Se afsnit om
udelæring og udeværksteder i det pædagogiske program side 35-36.
Brugere:
I dette delområde er funktionerne mere målrettet bestemte aktiviteter
og interesser. Primært fra 4. klasse og opefter, men også for brede målgrupper på tværs af alder, fx lokale familier og beboere.
Området er målrettet: Mellemtrin/ klub og udskoling, alle skolens
elever og forældre, 15-17-årige, foreningsbrugere, hal og boldbanebrugere, centerbrugere, kirkebrugere, øvrige institutioner, forældre
med små børn, ældre, cyklister og gående i stisystemet og helt generelt
alle brugere i lokalområdet 0-100 år.
Primære funktioner og faciliteter:
• Eksisterende Sports- og Fritidspark funktioner: Multibane, pannabaner, beachvolley, badminton, fodtennis, hockey, fitness, klatrevæg/
boldvæg, miniskaterramper, løbebane, bordtennis, petanque, legeplads/ balancebane. Bålhytte og opbevaring af udstyr i container i
ny version evt. koblet med skole/klub udeværkstedsfunktion med
cykelværksted og opbevaring af mountainbikes.
• Nære udelæringssteder og udeværksteder i forlængelse af indeværksteder, natur/science, design/kreaområde, sprogfag og kulturfag. Udeterrasse med spisepladser og evt. udekøkken i forlængelse
af klubbens pædagogiske køkken. Overdækkede arealer/halvtage.
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SPORTS- OG FRITIDSPARKEN
•
•

Opholds- og hænge-ud områder fx uformelle siddemøbler,
hængekøjer mv.
Outdoor faciliteter: Bålplads, udelæring, fitness/outdoor
træningsstationer, mountainbikes og cykelværksted, ’fra jord til
bord’ køkkenhave, vækstterrasse mv.

Sekundære funktioner og faciliteter:
• Ønske om flere elementer til Sports- og Fritidsparken: klatre-/
bevægelsesmiljø målrettet fra 4. klasse og opefter, elementer til
skateboard/løbehjul minianlæg, krolf bane, kurve til frisbee-golf
• Bevægelsesloop som et aktivt element på Multipladsen.
• Evt. græsplæner til rundbold mv.
• Evt. integrere atletik faciliteter her (i stedet for i Aktivitetslunden) i
form af kort løbebane, sandgrav og højdespring på måtte.

PROGRAM FOR UDEAREALER VED BYCENTER, NY SKOLE OG NY HAL I GØDVAD
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AKTIVITETSLUNDEN
Aktivitetslunden
I området på den sydlige side af ny hal, sal og multihus skal der indrettes et naturpræget område målrettet de yngste elever og SFO,
samt et fælles samlings-og spise-ude område.
Aktivitetslunden skal indeholde en varieret beplantning med lege- og
læringsværdi, herunder legekrat, frugttræer og buske, køkkenhave,
græsplæne mv. Der skal indrettes alderskodede faciliteter til leg, læring
og bevægelse. Der skal integreres boldbaner og evt. atletik.
Der etableres nære opholdsterrasser og nære områder for udelæring og
udeværksteder. De skal understøtte læring på mange måder og giver
mulighed for at arbejde praktisk med fagene udendørs; undersøge,
eksperimentere, designe, bygge, samles, fordybe sig mv. Se afsnit om
udelæring og udeværksteder i det pædagogiske program side 35-36.
Brugere:
I dette delområde er funktionerne mere målrettet bestemte aktiviteter
og interesser. Primært for 0.-3. klasse, men også for brede målgrupper
på tværs af alder, fx lokale familier og beboere.
Området er målrettet: Indskoling/SFO, alle skolens elever og forældre,
foreningsbrugere, hal og boldbanebrugere, centerbrugere, kirkebrugere,
øvrige institutioner, forældre med små børn, ældre, cyklister og gående
i stisystemet, alle brugere i lokalområdet 0-100 år.
Primære funktioner og faciliteter:
• Lege- og bevægelsesaktiviteter integreret med rumdannende
beplantning, der kan indgå i aktiviteterne: Sand- og graveområde,
Forskellige typer og mange gynger, klatre-bevægelsesmiljøer,
mooncarbane og skur.
• Boldspil: Behov for mange mindre boldbaner, multibane, pannabaner, samt græsarealer til rundbold mv. Eksisterende asfaltområder
til basket, tennis, hockey mv. kan evt. bevares.
• Idræt og atletik: Kort løbebane, sandgrav og højdespring på måtte.
(findes aktuelt kan evt. opgraderes).
• Nære udelæringssteder og udeværksteder i forlængelse af inde• værksteder og årgangsområder. Overdækkede arealer/halvtage.
• Udeterrasse med spisepladser og evt. udekøkken i forlængelse
af SFO’ens pædagogiske køkken. Overdækkede arealer/halvtage.
Terrassen kan fungere som et spise-ude samlingssted for både
skole og øvrige brugere efter skoletid.
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AKTIVITETSLUNDEN
•

•
•

Udeværkstedsområde i tilknytning til udeterrasse. ‘Udeskoleområde’
med bålplads, konstruktionsområde med mulighed for at hugge/
snitte/konstruere.
Outdoor faciliteter: Bålplads, udeværksted, udelæring, ’fra jord til
bord’ køkkenhaver og spise ude.
Bevægelsesloop som et aktivt element i Aktivitetslunden.

Sekundære funktioner og faciliteter:
• Evt. trampoliner, vipper, rutsjebane, klatrebane, klatretårne.
• Overdækket uopvarmet ”buehal” med fast underlag nær boldbaner
til bevægelsesaktiviteter mv.
• På multihusets sydvestlige side ønskes mulighed for udeophold.
• Aktivitetslunden skal skabe en naturlig overgang og forbindelser
øvrige områder, herunder til boldbaner og læringsskov.

PROGRAM FOR UDEAREALER VED BYCENTER, NY SKOLE OG NY HAL I GØDVAD

15

LÆRINGSSKOVEN OG BOLDBANER (etape 2)
Aktivitetslunden
I området længst mod syd, hvor Dybkærskolen ligger placeret i dag,
forslås etableret græs boldbaner, en læringsskov og et outdoor
aktivitetsområde. Området vil først blive etableret i en fase 2, når de
eksisterende bygninger er nedrevet. En nyetableret parkeringsplads
kan evt. bevares for på sigt at kunne betjene boldbaner.
Området skal understøtte både skolens brug af udendørs læringsmiljøer, foreninger på outdoorområdet og en generel større brug af de
rekreative muligheder for borgerne, der er i den nærliggende natur i
Gødvad.
Brugere:
Læringsskoven og boldbaner er for både skole, fritid, foreninger og
lokale borgere.
Området er målrettet: Alle skolens elever og forældre, øvrige institutioner, forældre med små børn, ældre, cyklister og gående i stisystemet
og helt generelt alle brugere i lokalområdet 0-100 år.
Primære funktioner og faciliteter:
• Læringsskov, evt. etableret som skoleskov med et bredt udsnit af
danske træer og planter. Placeres længere mod øst og fungerer
som en grøn, læ-givende korridor i området.
• Etablering af græsboldbaner skal understøtte det eksisterende
idræts- og foreningsliv.
• Outdoor aktivitetsområde: udelæring i læringsskoven, afmærket
stirute/aktivitetssti med faste o-løbs poster og træningsstationer,
yoga/meditation i det fri, boldering/klatring, bålsteder, udekøkken,
shelters, naturfitness, bueskydning mv.
Sekundære funktioner og faciliteter:
• Læringsskoven skaber en naturlig sammenhæng til de nærtliggende
naturområder. Området ønskes også at fungere som en introducerende
facilitet til de mange muligheder, der ligger længere væk i Silkeborg
skovene.
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OUTDOOR AKTIVITETER
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BILAG 1: Inddragelsesproces
Proces med brugere og interessenter
Ønsker til de nye udearealer
Oversigtsskema behov og ønsker
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PROCES MED BRUGERE OG INTERESSENTER
Proces med brugere og interessenter
Udviklingen af nærværende program for udearealer tager afsæt i den
udarbejdede helhedsplan og løber forud for et teknisk byggeprogram
med præciserede krav til de nye udearealer, som indgår i projektkonkurrencen.
Programmet er blevet til i foråret 2019, hvor der er gennemført proces
med medarbejdere og ledelse, samt med elever, forældre, eksterne
brugere og interessenter i lokalområdet. Det har formet de overordnede fælles retningslinjer for de nye udearealer. Flere af aktiviteterne
er kørt parallelt (på samme borgermøder og workshops) med udvikling
af det pædagogiske program for en ny Dybkærskolen.
Processen har bestået af en lang række forskellige møder og workshops.
Herunder
•
•
•
•
•
•
•

Borgermøde – oplæg, stande og samtaler med forældre- og
interessenter d. 27/3
Studietur (Dybkærskolens ledelse og projektgruppe) d. 29/3
Workshop 1 med brugere og interessenter d. 4/4
Workshop med medarbejdere på Dybkærskolen d. 10/4
Workshop 2 med brugere og interessenter d. 30/4
Workshop med elever d. 1/5
Borgermøde – pop-up stande og samtaler med forældre- og
interessenter d. 15/5

Bruger- og interessentgruppen har bestået af: Repræsentanter fra Gødvad lokalråd, Gødvad Idrætsforening, Dybkærskolen (en leder, en lærer
og en pædagog), Gødvad Skole, centerforeningen, Dybkær Kirkes
menighedsråd, brugere af Sport- og fritidspark samt repræsentant fra
Arendal/Boligsocial Helhedsplan.

Billeder fra processen (fotos th.)
Helhedsplan for Gødvadområdet. Silkeborg Kommune, 2018.
Billeder af elevworkhop og workshops med brugere og interessenter.
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ØNSKER TIL DE NYE UDEAREALER
Ønsker til de nye udearealer
Hvad er ønskerne for de nye udearealer ved
bycenter, ny skole og ny hal i Gødvad?
På borgermødet den 27/3 fik de viste billeder
flest stemmer ud af de i alt 45 billeder som det
var muligt at stemme på.
På workshop med elever fremkom blandt andet
de oplistede ønsker.

SKATER OG BOLDSPIL
Uderum til forskellige former for cykler, løbehjul,
skatere, boldspil ..

GRØNT OMRÅDE MED STIFORBINDELSER
Organistiske stier, kuperinger og beplantning.

UDELÆRING
Ophold og udelæring i nærområder. Formidling og
samling, fordybelse, gruppearbejde, projektarbejde..

UDEVÆRKSTED SKOLE-FRITID-LOKALOMRÅDE
Naturfaglige og kreative fag, udeskole, SFO, klub,
lokale foreninger..

BOLDSPIL - FORSKELLIGE BANER
Boldspil på mange måder til mange formål.

BEVÆGELSE FOR STORE PIGER OG DRENGE
Uderum der kan motiverer de store elever til
bevægelse- leg - hænge ud - træning - fitness-parkour.

’FRA JORD TIL BORD’ PROJEKTER PÅ TVÆRS
Fælleshaver, udekøkkener, bålområder..

Børnenes ønsker:
”Naturlegeplads med skov, hæk, plads til
fantasi og leg. Mur til boldspil, Trafikanlæg
til mooncars. Forskellige niveauer af terræn,
såsom bakker og andet.”

OUTDOOR SPORT - FORHINDRINGSBANE
Løbebaner med indbyggede forhindringsbane
gennem sanselige ’grønne’ uderum. Udendørs
træningsstationer mv.

FRILUFTLIV - BÅLMAD
Andre friluftaktiviteter: Overnatning i det fri, mad
over bål..
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UDELÆRING - FORDYBELSE
Ophold og udelæring i nærområder fx til sprog og
kulturfag, musik..

Klatrebane, klatretårn, klatretræer
Flere gemmesteder, buske til gemmeleg
Parkourbane
Svævebane
Rutsjebane, trampolin, vipper, hoppeborg
Flere gynger, edderkopgynge
Flere spande,skovle og sandkasser
Flere boldbaner, fodbold, basket, hockey, kunstgræs
Cykelbane, racerbane med banancykler
Udendørs spiseplads
Bålplads
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OVERSIGTSSKEMA OVER BEHOV OG ØNSKER
FOKUSPUNKTER

TRAFIK
PARKERING

MÅLGRUPPE

ALLE I LOKALOMRÅDET
FORENINGSBRUGERE
HAL OG BOLDBANE BRUGERE
CENTERBRUGERE
KIRKEBRUGERE
FORÆLDRE
ØVRIGE INSTITUTIONER

Gode bil- og cykelparkeringsforhold
Beholde eksist. p-arealer ved skolen
Kiss’n ride
Cykel parkering v. alle indgange
Vigtigt m. visuelle og fysiske forbindelser
God belysning = trygt
Tilgængelighed
Handicapvenlige stisystemer og aktiviteter
Obs. særlig biladgang til kirke
Obs. vareindlevering til skole, hal, multihus

SAMLINGSPUNKTER OG
BYRUM
Synlige og let tilgængelige indgangsområder til skole, hal, kirke og center.
Funktioner inde skal trækkes ud i byrum fx
udecafé i forlængelse af kantine + multihus.
Kirkens ‘torv’ skal defineres.
Elektronisk infotavle om aktiviteter.
Uformelle møde- og opholdssteder.
Mødested, spise ude og udeaktiviteter.
Obs. eksist. bålhytte meget booket.
Udeterrasse multihus mod boldbaner.

Rundkørsel til cykler v. krydsende stier
Tunnel u. Østre Højmarksvej smal og utryg
Behov for super cykelsti
Behov for fartbump

INDSKOLING/ SFO

MELLEMTRIN/ KLUB

UDSKOLING

Gode bil- og cykelparkeringsforhold
Beholde eksist. p-arealer ved skolen
Kiss’n ride
Cykel parkering ved alle indgange
Løbehjuls parkering?
Vareindlevering
Renovation
- læring ift. bæredygtig affaldssortering?

LEG, LÆRING OG
BEVÆGELSE
Bevare Sports- og fritidspark Arendal.
Leg og bevægelse for alle aldre!
Bevægelse, fitness og parkour for store.
Bevægelsesloop rundt om hal og skole.
Boldbaner græs + kunstgræs
- understøtte eksist. idrætsliv.
Multibaner, også på torvet - generer liv.
Opholdsrum for publikum til boldbanerne
(bagside af hallen).

ARKITEKTUR,
KUNST OG
KULTUR

Grønt område med stiforbindelser.
Grøn identet - have-park-skov.
Obs på ‘åbne og synlige’ områder!
Understøtte udsigtskiler gennem området.
Binde natur, beplantning og stier sammen.

Dynamisk mangfoldigt samlingspunkt/ torv
Amfi-trappe-anlæg.
Uformelle opholds- og mødesteder.
Mange bænke.
Overdækning på torvet ‘svævende tag’.

En del af torvet ønskes begrønnet.
Sansehave/ havepræg ved kirken.
Bevar eksist. store træer såvidt muligt!

Kulturelement på torvet.
‘Vand giver liv’ fx springvand, vandleg etc.
‘Park med opholdsmuligheder’?
‘Småbørnslegeplads’.

Bevare eksist. springrav og asfaltområder til
basket, tennis, hockey mv.

Løbestier/ aktivitetsspor.
Outdoor fitness træningsstationer.
Aktivere eksist. sti langs boldbaner.
Små oplevelsesarealer.

Overdækket betonbane som kan bruges
hele året.

Læringsskov placeres længere mod øst og
fungerer som grøn korridor i området + læ.

Fællesområder med forskellig karakter
Overdækkede arealer/ halvtage.
Sikre forbindelser på tværs af området!
Obs. på om eksist. lysmaster kan bruges.

Obs. på steder for de 15-16årige!

Scene til skole og kulturelle arrangementer.
Opholds-/ udelæringstrapper - niveauer.
Uformelle opholdssteder.
Udeterrasser med spisepladser evt. udekøkken i forlængelse af madkundskab og
pæd. køkkener ved SFO, og klub.
Åbne værksteder, herunder cykelværksted.

Bus parkering? Mindre busser?
Handicapparkering?
Af- og påsætningspladser?

Udeværkstedsområder med bålplads og
konstruktionsområder.
‘Udeskole’ - hugge/ snitte, konstruere etc.

Gennemgangsmuligheder?
- og på cykel?

Direkte adgang til nære udearealer.
Ude-inde funktioner.
Overdækkede arealer/ halvtage.

Sand- og graveområde.
Forskellige typer og mange gynger
Trampoliner, vipper, rutsjebane.
Klatremiljøer, klatrebane, klatretåne
Bevægelse, fitness og parkour.
Alderskodede bevægelsesmiljøer for
mange til 45min. bevægelsesaktiviter mv.
Bevægelsesloop rundt om hal og skole.
Flere multibaner.
Forskelige boldbaner og mange mindre.
8-mandsbane kontra 5-mands eller mindre?
Basket, pannabaner, håndbold, hockey
Græsplæner til rundbold mv.
Anlæg til mooncars.
Anlæg mini skater og løbehjul.
Idræt og atletik: Kort løbebane, sandgrav
og højdespring på måtte. (findes aktuelt).
Overdækket betonbane som kan bruges i
alle fag af alle klasser hele året.
Udelæringssteder med læringszoner i
forlængelse af årgangsområder, sprogfag,
kulturfag.
Udeværksteder i forlængelse af værksteder,
natur/science og design/kreaområde
Forsøgsområde fx bæredygtighed på terrasse øverst (udskoling)
Fordybelsessteder.
Overdækkede arealer/ halvtage.
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GRØNNE
OMRÅDER OG
OUTDOOR

Grønne områder.
Opholds-/ aktivitetssteder.
Udeværkstedsområder med bålplads.
Bevægelsesbane gennem beplantning
Naturlegeplads med træer og beplantning
Terræn i forskellige niveauer, bakker mv.
Huler og gemmesteder i beplatning
Legekrat, læringshaver, skoleskov.

Dynamisk mangfoldigt samlingspunkt/ torv
Amfi-trappe-anlæg.
Uformelle opholds- og mødesteder.
Overdækning på torvet ‘svævende tag’.
Overdækkede arealer/ halvtage.
‘Bevægelsesfremmende indretninger’.
Sikre forbindelser på tværs af området!

Mountainbikes - skur og cykelværksted
Afmærkede stiruter med faste o-løbs poster
og evt. træningsstationer.
‘Fra jord til bord’ køkkenhaver, højbede mv.
Skab skygge, læ og ly.
Muligheder for outdoor sport og friluftsliv
fx bålmad og aktive stiruter.
Stiforbindelser til naturområder.
‘Udeskole’ i lokalområdets natur.
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BILAG 2: Analyse af eksisterende forhold
Eksisterende byrum og landskab
Stedets DNA og potentialer
Fotos fra området
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ANALYSE AF EKSISTERENDE FORHOLD
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Boldbaner
Dybkærgården

I dag er Arendal Sports- og Fritidspark et samlingspunkt for lokalområdet med en lang række udendørs bevægelsesaktiviteter. Hertil
kommer en bålhytte, der fungerer som et spise-ude-samlingssted.
Funktioner er placeret som et langsgående bånd ved flade græsarealer
uden egentligt rumdannende elementer.

Atletik
Basket

De eksisterende store træer skaber karakter og rum, afskærmer mod
veje og skaber oplevelsen af et grønt område. I disponeringen af (det
nye skolebyggeri og) de nye udearealer ønskes der derfor i videst
muligt omfang at bevare de eksisterende træer.
Stisystemer forbinder det flade område ved centeret og boldbanerne
med det faldende terræn mod syd og den eksisterende Dybkærskolen,
det stigende boligområde mod øst, samt boligområder mod nord og
vest. Stierne rækker også ud i nærtliggende landskaber med grønne
områder og skove.

tr

Mod Østre Højmarksvej afskærmer et bælte af fredskov med indsigtskiler mod centerområdet. Mod Arendalsvej afskærmer træer og
beplantning mod eksisterende boldbaner. Stisystemer med beplantning leder cyklister og gående rundt langs projektområdets øvrige sider.
Eksisterende byrum og landskab
Byrummet er i dag præget af et tidligere ønske om at skabe et centralt
bytorv med et udvidet butiksmiljø omkring. Planen er ikke fuldført og
mange midlertidige løsninger betyder, at området i dag fremstår med
bagsider i flere retninger, og det skaber et diffust hierarki og en rodet
by oplevelse.

Centerområde
(Rema 1000, Pizzeria m.v.)

Øs

Projektområdet er placeret centralt i Gødvad-området mellem Arendalsvej og Østre Højmarksvej. Området indeholder et center med en Rema
1000 og en række mindre butikker, Dybkær Kirke og sognegården
side om side med Gødvadhallen og omkranset af boldbaner mod syd
og øst. Dybkærskolen er i dag placeret i den sydlige ende af området.
Omkring området er der opført en række forskellige boliger, herunder
både socialt boligblok byggeri og forskellige typer af rækkehuse,
etageboliger og villaer. Et veludviklet og flittigt brugt stisystem fører
let de lokale beboere mellem områdets institutioner, boligområder,
grønne områder og nærtliggende skove samt til Silkeborg midtby.

Boldbaner

Dybkærskolen

Dybkær
Specialskole

Projektområdets placering i Gødvad-området (Illustration th.)
Luftfoto af Gødvad-området, 2019.
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ANALYSE AF EKSISTERENDE FORHOLD

”I Gødvad kommer vi hinanden ved, her er plads til alle – uanset
alder, etnicitet eller helbred.”
Ingelise Nielsen, formand Gødvad Lokalråd.
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Analyse diagram
•
•

•

Der er et stort behov for visuelle og
fysiske forbindelser på tværs af nye
bygninger.
Det ønskes at lade ‘det grønne’
- naturen ‘flyde’ ind i området og
understøtte forbindelser til nærtliggende naturområder.
Overordnede solforhold.

ks

ve
j

Parkering
Dybkær
Kirke

kiss’n ride

1

ny skole

eksist. P.

ar

Centerområde
(Rema 1000 mv.)

2

Den ånd gennemsiver Lokalråd og de mange foreninger. Gødvad
området har mange gode initiativer i forhold til at skabe inklusion,
fx Lykkeliga hold, Idrætsforeningen rummer forskellig etnicitet og
handicaps i, og Boligsocial Helhedsplan aktiviteter: Bydelsmødre,
velkomstambassadører, mandeværk m.m. Området har en effektiv
Madspild-ordning samt besøgsven ordninger. Gødvad Folkeuniversitet
arrangerer foredrag. Lokalrådet samler lokalområdets beboere til et
stort fælles St. Hans-arrangement, samt et fælles julearrangement i
Hallen hvert år.

Hø

Ar
en

Stedets DNA og potentialer
Stedet rummer store muligheder for at skabe en ny og forbedret
sammenhængskraft i området. Det omfatter bl.a. muligheden for at
skabe et aktivt og samlende byrum og samlingspunkter, der understøtter
mangfoldige fællesskabsskabende aktiviteter og funktioner og inspirerer
til nye synenergier. Stedets DNA er et aktivt fritids-og foreningsliv med
Idrætsforeningen i spidsen.

Gødvad
Hallen

ny hal og
multihus

3

Et fremtidigt byrum og samlingspunkter rummer mange potentialer i
forhold til at fremme sammenholdet i Gødvad. Steder, der skal fungere
som et fysisk aktive mødesteder og fællesområder for sportslige,
skolemæssige, fritidsprægede og kulturelle aktiviteter. De positive
erfaringer med og indhold i Arendal Sports- og Fritidspark skal integreres
som en vigtig del af de nye udearealer. En ny sammenhængende
arkitektur og landskab med integrerede funktioner og stiforbindelser
kan sammen med skolens indflytning understøtte det sociale liv i
udeområdet.

Projektområdet
Referencefotos fra projektområdet
Analysediagram
Forbindelser på tværs af nye bygninger, ‘det grønne flyder ind’ og solforhold.
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BILAG 3: Helhedsplan for Gødvad
Helhedsplan for Gødvad, 2018.
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HELHEDSPLAN FOR GØDVAD
Silkeborg byråd har i 2018 godkendt en helhedsplan for Gødvadområdet. Helhedsplanen fastlægger placeringen af en ny skole og en
ny hal og multihus med et mål om at skabe sammenhæng i området.
Helhedsplanen fastlægger kun den overordnede disponering i området.
Tunnel

Formålet er at skabe en helhedstænkning – en synergi og sammenhæng mellem funktionerne i området og i området som helhed. Funktionerne i området er, udover den nye skole og den ny hal og multihus,
den eksisterende hal, kirken, centeret med butikker, torvet, Arendal
sports- og fritidspark, boldbanerne, parkeringsarealer og stisystemerne
til de omkringliggende boligområder, øvrige lokale skoler, samt nærtliggende naturområder.

Centerbygning 2
Centerbygning 1

Øs
tre

e
ej
ls v
da

Gødvads Hjerte
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Rid

Hø

Dybkær Kirke

Ar

Sports- og Fritidspark
Arendal
Eksisterende hal

Ny skole
Foyer
Ny skole

Multihus/
medborgerhus

Nye sale
Ny hal

Skolegård

Cykel p
Kampbane

8-mands bane

Shelters

Evt. kunstgræsbane
8-mands bane
Læringsskoven
11-mands bane

5-mands bane

3-mands bane

3-mands bane

5-mands bane

Dybkær Specialskole

11-mands bane

Helhedsplan med placering af ny skole, hal og multihus.
(Illustration th.)
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Situationsplan Udarbejdet af CFBO, 2018.
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8 Orientering om den nationale trivselsmåling 2019
8.1 - Bilag: 0-3_aargang_Silkeborg_Kommune_2018-19
DokumentID: 7834462

DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING
2018/2019
KOMMUNERAPPORT
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1 Om rapporten
Trivselsmålingen består af 40 spørgsmål for elever i 4.-9. klasse og 20 spørgsmål for elever i 0.-3. klasse.
Denne rapport viser resultater for Silkeborg Kommune.

1.1 Indikatorer
I denne rapport for elever i 0.-3. klasse beregnes ikke indikatorer, som der gør i rapporterne for elever i 4.-9. klasse.
Det skyldes, at elevernes svar alt i alt ikke er valide nok til, at der kan beregnes sikre indikatorer. I denne rapport
præsenteres derfor alene svarfordelinger.

1.2 Temaer om trivsel
Spørgsmålene for 0.-3. klassetrin er grupperet i en række temaer om trivsel. Temaerne tager udgangspunkt i de fire
statistisk validerede indikatorer, der er udviklet til spørgeskemaet for 4.-9. klassetrin. Temaerne giver et godt
udgangspunkt for at identificere hvilke områder af trivsel, som der især kan være behov for at arbejde videre med.
Temaerne er:
Tema 1: Social trivsel
’Social trivsel’ består af 8 spørgsmål. Spørgsmålene omhandler elevernes opfattelse af deres tilhørsforhold til skolen,
klassen og fællesskabet, samt tryghed og mobning.
Tema 2: Faglig trivsel
’Faglig trivsel’ består af 2 spørgsmål. Spørgsmålene omhandler elevernes oplevelse af egen koncentrationsevne og
problemløsningsevne.
Tema 3: Støtte og inspiration
’Støtte og inspiration i undervisningen’ består af 5 spørgsmål. Spørgsmålene omhandler elevernes oplevelse af
motivation og medbestemmelse, samt af lærernes hjælp og støtte.
Tema 4: Ro og orden
’Ro og orden’ indeholder et enkelt spørgsmål, som omhandler elevernes oplevelse af ro og støj i klassen.
16 af spørgeskemaets 20 spørgsmål indgår i de fire temaer. De resterende 4 spørgsmål fra trivselsmålingen er ikke
grupperet i temaer.

1.3 Rapportens indhold
Kapitel 2 ’Svaroverblik’ viser, hvor stor en andel af eleverne i kommunen, som har besvaret henholdsvis ikke
besvaret spørgeskemaet.
Kapitel 3 'Detaljerede resultater fra trivselsmålingen' viser, hvordan elevernes svar på de enkelte spørgsmål i
trivselsmålingen fordeler sig. Spørgsmålene er grupperet efter de fire temaer om trivsel. Svarfordelingerne for de 4
spørgsmål, der ikke indgår i en indikator, vises under afsnittet ’Øvrige spørgsmål fra trivselsmålingen'.

3

Kommunerapport

Silkeborg Kommune, 0.-3. klassetrin

1.4 Læsning af figurer
Detaljerede resultater
Figurerne i kapitel 3 'Detaljerede resultater fra trivselsmålingen' viser den procentvise fordeling af elevernes svar på
hvert spørgsmål i trivselsmålingen.
’Antal svar’ kan variere fra figur til figur, idet svarkategorien ’Jeg ønsker ikke at svare’ ikke indgår i figuren. Af
hensyn til den enkelte elevs anonymitet vises der ikke svarfordelinger for enkeltspørgsmål, hvis mindre end tre
elever har svaret på spørgsmålet.
Figuren i eksemplet herunder viser, at:
3.041 elever har besvaret spørgsmålet 'Er du glad for din skole?'
Af disse 3.041 har:
8 % svaret 'Nej'
21 % svaret 'Ja, lidt'
71 % svaret 'Ja, meget'
Dette giver samlet 100 %

Dette er et eksempel:

Antal
svar

Er du glad for din skole?

3041

71%
0%

■ Nej

25%

Ja, lidt

50%

■ Ja, meget

4

75%

100%
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1.5 Vejledning og inspiration til det videre arbejde
Omsæt resultater til indsatser
Der er udviklet vejledningsmateriale til trivselsmålingen.
Du finder vejledningsmaterialerne på EMU - Danmarks Læringsportal:
https://www.emu.dk/grundskole/undervisningsmiljo/trivselsmaling.
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2 Svaroverblik
Dette kapitel viser i figuren nedenunder, hvor stor en andel af eleverne i kommunen, som har besvaret henholdsvis
ikke besvaret spørgeskemaet*.

Elever
i alt
TOTAL

93%

Ans Skole

7%

87%

13%

4.085
158

Balleskolen

97%

283

Bryrup Skole

98%

102

Buskelundskolen

98%

208

Dybkær Specialskole

10%

90%

Dybkærskolen

29

79%

21%

Frisholm Skole

95%

Funder-Kragelund Skole, Silkeborg

96%

Fårvang Skole

5%

Gjessø Skole

10%

75

97%

62

99%

78

94%

Hvinningdalskolen

6%

91%

Langsøskolen

9%

86%

Resenbro Skole

14%
99%

Sejs Skole

7%

86%
0%

25%
Besvaret

14%
50%

Ikke besvaret
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176
286
100
103

93%

Skægkærskolen

82

100%

Grauballe Skole
Gødvadskolen

188
212

90%

Gjern Skole

208

75%

100%

274
112
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Elever
i alt
TOTAL

93%

Sorring Skole

7%

96%

Sølystskolen

4%

92%

Thorning Skole

8%

99%

4.085
113
233
145

Trekløverskolen, Silkeborg

95%

Vestre Skole

96%

189

Virklund Skole

98%

186

Voel Skole

5%

94%
0%

25%
Besvaret

50%

Ikke besvaret

*Elever, der blev frameldt målingen, indgår ikke.
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6%
75%

100%

349

134
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3 Detaljerede resultater fra trivselsmålingen
Dette kapitel viser, hvordan eleverne svarer på de enkelte spørgsmål i trivselsmålingen. Spørgsmålene er inddelt
efter rapportens fire temaer: 'Social trivsel', ’Faglig trivsel’, 'Støtte og inspiration' samt 'Ro og orden'. Til sidst følger
et afsnit med svarfordelinger for de 4 øvrige spørgsmål fra trivselsmålingen, som ikke indgår i temaerne.
Svarfordelingen på de enkelte spørgsmål giver et mere detaljeret og nuanceret billede af, hvilke forhold eleverne
oplever som positive eller negative.

3.1 Tema 1: Social trivsel
’Social trivsel’ består af 8 spørgsmål. Spørgsmålene omhandler elevernes opfattelse af deres tilhørsforhold til skolen,
klassen og fællesskabet, samt tryghed og mobning.

Antal
svar
Er du glad for din skole?

26%
0%

72%
25%

Nej

3.717

50%

Ja, lidt

75%

100%

Ja, meget
Antal
svar

Er du glad for din klasse?

27%
0%

71%
25%

Nej

50%

Ja, lidt

3.674
75%

100%

Ja, meget
Antal
svar

Er I gode til at hjælpe hinanden i
klassen?

40%
0%

57%

25%
Nej

50%

Ja, lidt

75%

3.636
100%

Ja, meget
Antal
svar

Tror du, at de andre børn i klassen
kan lide dig?

6%

34%

0%

59%

25%
Nej

50%

Ja, nogle stykker

75%

3.496
100%

Ja, de fleste
Antal
svar

Kan du lide pauserne i skolen?

24%
0%

73%
25%

Nej

50%

Ja, lidt

Ja, meget

8

3.735
75%

100%
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Antal
svar
Føler du dig alene i skolen? 5%
0%

37%

57%

25%
Ja, tit

50%

Ja, nogle gange

75%

3.687
100%

Nej
Antal
svar

Er du bange for, at de andre børn
griner ad dig i skolen?

9%
0%

28%

63%

25%
Ja, meget

50%

Ja, lidt

3.602
75%

100%

Nej
Antal
svar

Er der nogen, der driller dig, så du
bliver ked af det?

8%
0%

42%
25%

Ja, tit

50%
50%

Ja, nogle gange

9

Nej

75%

3.592
100%
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3.2 Tema 2: Faglig trivsel
’Faglig trivsel’ består af 2 spørgsmål. Spørgsmålene omhandler elevernes oplevelse af egen koncentrationsevne og
problemløsningsevne.

Antal
svar
Er du god til at løse dine problemer?

11%
0%

49%
25%

Nej

40%
50%

Ja, nogle gange

75%

3.568
100%

Ja, for det meste
Antal
svar

Kan du koncentrere dig i timerne?

7%
0%

40%
25%

Nej

53%
50%

Ja, nogle gange

10

Ja, for det meste

75%

3.689
100%
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3.3 Tema 3: Støtte og inspiration
’Støtte og inspiration i undervisningen’ består af 5 spørgsmål. Spørgsmålene omhandler elevernes oplevelse af
motivation og medbestemmelse, samt af lærernes hjælp og støtte.

Antal
svar
Er du glad for dine lærere?

15%

83%

0%

25%
Nej

Ja, lidt

3.689

50%

75%

100%

Ja, meget
Antal
svar

Er timerne kedelige?

12%

50%

0%

38%

25%
Ja, tit

50%

Ja, nogle gange

75%

3.682
100%

Nej
Antal
svar

Lærer du noget spændende i skolen?

6%

39%

0%

56%

25%
Nej

Ja, lidt

50%

75%

3.697
100%

Ja, meget
Antal
svar

Er du med til at bestemme, hvad I
skal lave i timerne?

41%
0%

51%

25%
Nej

50%

Ja, nogle gange

8%
75%

3.646

100%

Ja, tit
Antal
svar

Er lærerne gode til at hjælpe dig i
skolen?

21%
0%

77%
25%

Nej

Ja, lidt

50%
Ja, meget

11

3.708
75%

100%
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3.4 Tema 4: Ro og orden
’Ro og orden’ indeholder et enkelt spørgsmål, som omhandler elevernes oplevelse af ro og støj i klassen.

Antal
svar
Er det svært at høre, hvad læreren
siger i timerne?

10%
0%

43%
25%

Ja, tit

47%
50%

Ja, nogle gange

12

Nej

75%

3.721
100%
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3.5 Øvrige spørgsmål fra trivselsmålingen
Dette afsnit viser svarfordelinger på de 4 øvrige spørgsmål fra trivselsmålingen, som ikke indgår i et af de fire
temaer om trivsel.

Antal
svar
Har du ondt i maven, når du er i
skole?

5%

35%

0%

59%

25%
Ja, tit

50%

Ja, nogle gange

75%

3.706
100%

Nej
Antal
svar

Har du ondt i hovedet, når du er i
skole?

7%

40%

0%

54%

25%
Ja, tit

50%

Ja, nogle gange

75%

3.716
100%

Nej
Antal
svar

Er jeres klasselokale rart at være i?

6%

29%

0%

65%

25%
Nej

Ja, lidt

50%

3.670
75%

100%

Ja, meget
Antal
svar

Er toiletterne på skolen rene?

34%
0%

48%
25%

Nej

50%

Ja, nogle gange

13

Ja, for det meste

19%
75%

100%

3.694
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1 Om rapporten
Trivselsmålingen består af 40 spørgsmål for elever i 4.-9. klasse og 20 spørgsmål for elever i 0.-3. klasse.
Denne rapport viser resultater for Silkeborg Kommune.

1.1 Indikatorer for trivsel
Der er udarbejdet fire indikatorer for trivslen blandt elever i 4.-9. klasse. Hver indikator er dannet på baggrund af
statistiske analyser og er udtryk for grupperinger af spørgsmål, som grundlæggende måler den samme
underliggende holdning hos eleverne. Indikatorerne giver et godt udgangspunkt for at identificere hvilke områder af
trivsel, som der især kan være behov for at arbejde videre med.
De fire indikatorer er:
Indikator 1: Social trivsel
’Social trivsel’ bygger på 10 spørgsmål. Spørgsmålene omhandler elevernes opfattelse af deres tilhørsforhold til
skolen, klassen og fællesskabet, samt tryghed og mobning.
Indikator 2: Faglig trivsel
’Faglig trivsel’ består af 8 spørgsmål. Spørgsmålene omhandler elevernes oplevelse af egne faglige evner,
koncentrationsevne og problemløsningsevne.
Indikator 3: Støtte og inspiration
’Støtte og inspiration i undervisningen’ består af 7 spørgsmål. Spørgsmålene omhandler elevernes oplevelse af
motivation og medbestemmelse, samt af lærernes hjælp og støtte.
Indikator 4: Ro og orden
’Ro og orden’ indeholder 4 spørgsmål. Spørgsmålene omhandler elevernes oplevelse af ro og støj i klassen samt
klasseledelse.
29 af spørgeskemaets 40 spørgsmål indgår i de fire indikatorer. De resterende 11 spørgsmål fra trivselsmålingen kan
ikke grupperes i indikatorer.
En indikator beregnes på følgende måde:
For hver elev beregnes et gennemsnit af svarene på spørgsmålene i indikatoren. Gennemsnittet går fra 1 til 5, hvor 1
repræsenterer den ringest mulige trivsel, og 5 repræsenterer den bedst mulige trivsel. Herefter er alle elevers
gennemsnit kategoriseret i fire intervaller: 1,0-2,0 (ringest mulig trivsel); 2,1-3,0; 3,1-4,0; 4,1-5,0 (bedst mulig
trivsel).
En elevs besvarelse indgår kun i indikatoren, hvis eleven har svaret på mindst halvdelen af spørgsmålene i
indikatoren.

1.2 Rapportens indhold
Kapitel 2 ’Svaroverblik’ viser, hvor stor en andel af eleverne i kommunen, som har besvaret henholdsvis ikke
besvaret spørgeskemaet.
Kapitel 3 'Overordnede resultater fra trivselsmålingen’ viserns resultater på de fire indikatorer. Kapitlets formål er at
skabe overblik. Derfor vises der i kapitlet ikke resultater på enkeltspørgsmål.
Kapitel 4 'Detaljerede resultater fra trivselsmålingen' viser, hvordan elevernes svar på de enkelte spørgsmål i
trivselsmålingen fordeler sig. Spørgsmålene er inddelt efter den indikator, de hører til. Svarfordelingerne for de 11
spørgsmål, der ikke indgår i en indikator, vises under afsnittet ’Øvrige spørgsmål fra trivselsmålingen’.

3

Kommunerapport

Silkeborg Kommune, 4.-9. klassetrin

1.3 Læsning af figurer
Overordnede resultater
Figurerne i kapitel 3 'Overordnede resultater fra trivselsmålingen' viser fordelingen af elevernes trivsel på hver af de
fire indikatorer for trivsel. Figuren viser endviderens gennemsnit ’Gns.’. Dette beregnes som et simpelt gennemsnit
af elevernes gennemsnit.
Af hensyn til den enkelte elevs anonymitet vises der ikke svarfordelinger og gennemsnit for grupper af elever med
under tre besvarelser.
Figuren i eksemplet herunder viser, at:
På indikatoren 'Støtte og inspiration' har eleverne en gennemsnitlig trivsel på 3,1.
Af eleverne har:
8 % en trivsel mellem 1,0 og 2,0
36 % en trivsel mellem 2,1 og 3,0
48 % en trivsel mellem 3,1 og 4,0
8 % en trivsel mellem 4,1 og 5,0
Dette giver samlet 100 %

Dette er et eksempel:

Detaljerede resultater
Figurerne i kapitel 4 'Detaljerede resultater fra trivselsmålingen' viser den procentvise fordeling af elevernes svar på
hvert spørgsmål i trivselsmålingen.
’Antal svar’ kan variere fra figur til figur, idet svarkategorien ’Jeg ønsker ikke at svare’ ikke indgår i figuren. Af
hensyn til den enkelte elevs anonymitet vises der ikke svarfordelinger for enkeltspørgsmål, hvis mindre end tre
elever har svaret på spørgsmålet.
Figuren i eksemplet herunder viser, at:
5.098 elever har besvaret spørgsmålet 'Føler du dig ensom?'
Af disse 5.098 har:
22 % svaret 'Meget tit'
8 % svaret 'Tit'
24 % svaret 'En gang imellem'
17 % svaret 'Sjældent'
29 % svaret 'Aldrig'
Dette giver samlet 100 %
Dette er et eksempel:

5098
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1.4 Vejledning og inspiration til det videre arbejde
Omsæt resultater til indsatser
Der er udviklet vejledningsmateriale til trivselsmålingen.
Du finder vejledningsmaterialerne på EMU - Danmarks Læringsportal:
https://emu.dk/grundskole/undervisningsmiljo/trivselsmaling.

5
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2 Svaroverblik
Svaroverblikket herunder viser hvor stor en andel af eleverne i kommunen, som har besvaret henholdsvis ikke
besvaret spørgeskemaet*.

Elever
i skolen
TOTAL

85%

Ans Skole

15%

93%

Balleskolen

7%

73%

27%

Bryrup Skole

8%

96%

Dybkær Specialskole

4%

96%

Dybkærskolen

301
399

92%

Buskelundskolen

6.410

201
312
54

81%

19%

446

Frisholm Skole

97%

281

Funder-Kragelund Skole, Silkeborg

97%

289

Fårvang Skole

90%

10%

212

Gjern Skole

94%

6%

66

Gjessø Skole

95%

5%

73

Grauballe Skole

98%

Gødvadskolen

64

78%

Hvinningdalskolen

23%
92%

Langsøskolen

120
8%

75%

25%

Resenbro Skole

371

98%

Sejs Skole

56

85%

Skægkærskolen

15%

74%

Sorring Skole

26%
90%

0%

25%
Besvaret

50%

Ikke besvaret

6

458

223
10%

75%

448

100%

94
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Elever
i skolen
TOTAL

85%

15%

6.410

Sølystskolen

83%

17%

443

Thorning Skole

82%

18%

222

Trekløverskolen, Silkeborg

90%

Vestre Skole

10%

83%

Virklund Skole

17%

78%

Voel Skole

22%
93%

0%

25%
Besvaret

50%

Ikke besvaret

*Elever, der blev frameldt målingen, indgår ikke.

7

348
284

7%
75%

543

100%

102
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3 Overordnede resultater fra trivselsmålingen
Kapitlet her giver dig et overblik overns trivselssituation fordelt på de fire indikatorer: 'Social trivsel', ’Faglig trivsel’,
'Støtte og inspiration' samt 'Ro og orden'.
Kapitlet viser, hvordan eleverne in oplever deres trivsel samlet set, opdelt på køn og opdelt på klassetrin. Sidst finder
du en tabel, der giver et samlet overblik over de enkelte skolers gennemsnit på de fire indikatorer. Figurerne giver et
godt udgangspunkt for at identificere grupper af elever, hvor der kan være et særligt behov for at arbejde med at
øge trivslen.
I nedenstående figur vises elevernes trivsel samlet set for hver af de fire indikatorer.

Gns.
Social trivsel
Faglig trivsel
Støtte og inspiration

5%

31%

63%

10%
6%

Ro og orden

58%

31%

33%

53%

12%
0%

4,1

9%

57%
25%

30%
50%

Mellem 1,0 og 2,0

Mellem 2,1 og 3,0

Mellem 4,1 og 5,0

8

3,7

75%
Mellem 3,1 og 4,0

3,2
3,8

100%
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3.1 Overordnede resultater opdelt på køn
Herunder vises resultater for de fire indikatorer i trivselsmålingen opdelt på drenge og piger.

Social trivsel
Gns.
Drenge
Piger

28%
6%
0%

67%
34%

4,2

58%

25%

50%

Mellem 1,0 og 2,0

Mellem 2,1 og 3,0

4,1

75%

100%

Mellem 3,1 og 4,0

Mellem 4,1 og 5,0

Faglig trivsel
Gns.
Drenge

10%

Piger

11%
0%

57%

32%

59%
25%

29%
50%

Mellem 1,0 og 2,0

3,7

Mellem 2,1 og 3,0

75%

3,7
100%

Mellem 3,1 og 4,0

Mellem 4,1 og 5,0

Støtte og inspiration
Gns.
Drenge

7%

Piger 4%
0%

35%

50%

30%

56%

25%

50%

Mellem 1,0 og 2,0

Mellem 2,1 og 3,0

75%

8%

3,2

10%

3,3

100%

Mellem 3,1 og 4,0

Mellem 4,1 og 5,0

Ro og orden
Gns.
Drenge

12%

Piger

12%
0%

56%

31%

59%
25%

29%
50%

Mellem 1,0 og 2,0

Mellem 2,1 og 3,0

Mellem 4,1 og 5,0

9

3,8

75%
Mellem 3,1 og 4,0

3,8
100%
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3.2 Overordnede resultater opdelt på klassetrin
I dette afsnit vises indikatorerne opdelt på klassetrin.

Social trivsel
Gns.
4. klassetrin

7%

5. klassetrin

6%

6. klassetrin

4%

7. klassetrin
8. klassetrin

31%

62%

30%

64%

28%

9. klassetrin

4,2

63%

35%

4,1

60%

32%
0%

4,1

66%

33%
4%

4,1

4,1

64%

25%
Mellem 1,0 og 2,0

50%
Mellem 2,1 og 3,0

4,2
75%

100%

Mellem 3,1 og 4,0

Mellem 4,1 og 5,0

Faglig trivsel
Gns.
4. klassetrin

14%

52%

33%

3,7

35%

3,8

5. klassetrin

10%

54%

6. klassetrin

7%

59%

7. klassetrin

10%

63%

26%

3,7

8. klassetrin

11%

65%

24%

3,7

9. klassetrin

11%
0%

33%

56%
25%

Mellem 1,0 og 2,0
Mellem 4,1 og 5,0

10

3,8

31%
50%

Mellem 2,1 og 3,0

75%
Mellem 3,1 og 4,0

3,7
100%
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Støtte og inspiration
Gns.
4. klassetrin 4%

24%

5. klassetrin

55%

28%

6. klassetrin

5%

7. klassetrin

6%

8. klassetrin

7%

9. klassetrin

8%

55%

27%

5%

46%

37%
50%
Mellem 2,1 og 3,0

3,3
3,2
3,1
3,0

48%

25%
Mellem 1,0 og 2,0

7%
48%

44%

3,4

13%

61%
41%

0%

17%

7%

75%

3,1

100%

Mellem 3,1 og 4,0

Mellem 4,1 og 5,0

Ro og orden
Gns.
4. klassetrin

15%

54%

30%

5. klassetrin

11%

6. klassetrin

12%

60%

28%

3,8

7. klassetrin

12%

61%

27%

3,8

8. klassetrin

12%

57%

9. klassetrin

10%
0%

56%

3,8

32%

30%

56%
25%

Mellem 1,0 og 2,0
Mellem 4,1 og 5,0

11

3,8

3,8

33%
50%

Mellem 2,1 og 3,0

75%
Mellem 3,1 og 4,0

3,8
100%
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3.3 Overordnede resultater opdelt på skoler
Herunder vises resultater på de fire indikatorer i trivselsmålingen for hver skole.

Social trivsel

Faglig trivsel

Støtte og
inspiration

Ro og orden

Kommunens gns.

4,1

3,7

3,2

3,8

Ans Skole

4,1

3,6

3,2

3,8

Balleskolen

4,1

3,6

3,1

3,7

Bryrup Skole

4,2

3,7

3,2

3,9

Buskelundskolen

4,1

3,8

3,2

3,5

Dybkærskolen

4,1

3,7

3,3

3,8

Frisholm Skole

4,2

3,6

3,1

3,7

Funder-Kragelund Skole, Silkeborg

4,1

3,8

3,1

3,7

Fårvang Skole

4,1

3,5

3,1

3,7

Gjern Skole

4,3

4,0

3,6

4,0

Gjessø Skole

4,3

3,9

3,5

4,1

Grauballe Skole

4,2

3,8

3,3

3,8

Gødvadskolen

4,4

3,9

3,5

4,0

Hvinningdalskolen

4,2

3,7

3,2

3,8

Langsøskolen

4,0

3,6

3,0

3,7

Resenbro Skole

4,3

3,9

3,6

3,8

Sejs Skole

4,3

3,9

3,3

3,9

Skægkærskolen

4,0

3,6

3,1

3,8

Sorring Skole

4,2

3,7

3,2

3,9

Sølystskolen

4,0

3,8

3,3

3,9

Thorning Skole

4,0

3,6

3,2

3,7

Trekløverskolen, Silkeborg

4,2

3,7

3,2

3,7

Vestre Skole

4,1

3,7

3,0

3,7

Virklund Skole

4,2

3,8

3,2

3,8

Voel Skole

4,4

3,9

3,6

4,0
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4 Detaljerede resultater fra trivselsmålingen
Dette kapitel viser, hvordan eleverne svarer på de enkelte spørgsmål i trivselsmålingen. Spørgsmålene er inddelt
efter rapportens fire indikatorer: 'Social trivsel', ’Faglig trivsel’, 'Støtte og inspiration' samt 'Ro og orden'. Til sidst
følger et afsnit med svarfordelinger for de 11 øvrige spørgsmål fra trivselsmålingen, som ikke indgår i indikatorerne.
Svarfordelingen på de enkelte spørgsmål giver et mere detaljeret og nuanceret billede af, hvilke forhold eleverne
oplever som positive eller negative.

4.1 Indikator 1: Social trivsel
Indikatoren ’Social trivsel’ bygger på 10 spørgsmål. Spørgsmålene omhandler elevernes opfattelse af deres
tilhørsforhold til skolen, klassen og fællesskabet, samt tryghed og mobning.

Antal
svar
Er du glad for din skole?

16%
0%

46%
25%

Aldrig

34%
50%

Sjældent

En gang imellem

75%

5.419
100%

Tit

Meget tit
Antal
svar

Jeg føler, at jeg hører til på min skole.

5%

16%

0%

34%
25%

Helt uenig

43%
50%

Uenig

5.362

75%

Hverken enig/uenig

100%

Enig

Helt enig
Antal
svar
Er du glad for din klasse?

14%
0%

42%
25%

Aldrig

41%
50%

Sjældent

En gang imellem

75%

5.421
100%

Tit

Meget tit
Antal
svar

De fleste af eleverne i min klasse er
venlige og hjælpsomme.

15%
0%

44%
25%

Helt uenig

38%
50%

Uenig

Helt enig

13

Hverken enig/uenig

75%
Enig

5.415
100%
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Antal
svar
Andre elever accepterer mig, som
jeg er.

4%

16%

42%

0%

25%
Helt uenig

36%
50%

Uenig

5.343

75%

Hverken enig/uenig

100%

Enig

Helt enig
Antal
svar
Jeg kan godt lide pauserne i skolen.

11%

30%

0%

56%

25%
Helt uenig

50%

Uenig

5.436

75%

Hverken enig/uenig

100%

Enig

Helt enig
Antal
svar
Hvor ofte føler du dig tryg i skolen?

4% 11%

55%

0%

25%
Aldrig

28%

50%

Sjældent

75%

En gang imellem

5.407
100%

For det meste

Altid
Antal
svar
Føler du dig ensom?

15%

39%

0%

25%
Meget tit

42%
50%

Tit

5.411

75%

En gang imellem

Sjældent

100%
Aldrig
Antal
svar

Er du bange for at blive til grin i
4% 11%
skolen?

24%

0%

36%

25%
Altid

24%

50%

For det meste

75%

En gang imellem

5.414
100%

Sjældent

Aldrig
Antal
svar
Er du blevet mobbet i dette skoleår?

6%

13%

0%

78%
25%

Meget tit

50%

Tit

En gang imellem

14

5.334
75%
Sjældent

100%
Aldrig
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4.2 Indikator 2: Faglig trivsel
Indikatoren ’Faglig trivsel’ består af 8 spørgsmål. Spørgsmålene omhandler elevernes oplevelse af egne faglige
evner, koncentrationsevne og problemløsningsevne.

Antal
svar
Jeg klarer mig godt fagligt i skolen.

27%
0%

48%
25%

Helt uenig

20%

50%

Uenig

75%

Hverken enig/uenig

5.361

100%

Enig

Helt enig
Antal
svar
Jeg gør gode faglige fremskridt i
skolen.

27%
0%

52%
25%

Helt uenig

17%

50%

Uenig

75%

Hverken enig/uenig

5.334

100%

Enig

Helt enig
Antal
svar
Hvad synes dine lærere om dine
fremskridt i skolen?

20%
0%

54%
25%

Under middel

23%

50%
Middel

75%

Gode

5.006
100%

Virkelig gode
Antal
svar

Lykkes det for dig at lære dét, du
gerne vil, i skolen?

6%

24%

0%

50%

25%
Aldrig

50%

Sjældent

19%
75%

En gang imellem

Tit

5.404

100%
Meget tit
Antal
svar

Hvor tit kan du klare det, du sætter
dig for?

20%
0%

56%
25%

Aldrig

22%

50%

Sjældent

75%

En gang imellem

Tit

5.400
100%

Meget tit
Antal
svar

Hvor tit kan du finde en løsning på
problemer, bare du prøver hårdt nok?

5%
0%

30%

48%

25%
Aldrig

50%

Sjældent

15

En gang imellem

17%
75%
Tit

100%
Meget tit

5.383
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Antal
svar
Kan du koncentrere dig i timerne?

6%

27%

0%

51%

25%
Aldrig

50%

Sjældent

En gang imellem

15%
75%
Tit

5.436

100%
Meget tit
Antal
svar

Hvis jeg bliver forstyrret i
undervisningen, kan jeg hurtigt
koncentrere mig igen.

16%
0%

36%
25%

Aldrig

36%
50%

Sjældent

16

En gang imellem

75%
Tit

9%
100%
Meget tit

5.424
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4.3 Indikator 3: Støtte og inspiration
Indikatoren ’Støtte og inspiration i undervisningen’ består af 7 spørgsmål. Spørgsmålene omhandler elevernes
oplevelse af motivation og medbestemmelse, samt lærernes hjælp og støtte.

Antal
svar
Er undervisningen kedelig?

11%

22%

0%

50%

25%
Meget tit

15%

50%

Tit

En gang imellem

75%

5.439

100%

Sjældent

Aldrig
Antal
svar

Er undervisningen spændende?

18%

48%

0%

25%
Aldrig

25%

50%

Sjældent

75%

En gang imellem

5%

5.440

100%

Tit

Meget tit
Antal
svar

Undervisningen giver mig lyst til at
5%
lære mere.

14%

44%

0%

25%
Helt uenig

28%
50%

Uenig

10%

75%

Hverken enig/uenig

5.394

100%

Enig

Helt enig
Antal
svar
Er du og dine klassekammerater
med til at bestemme, hvad I skal
arbejde med i klassen?

11%

34%

0%

25%
Aldrig

43%
50%

Sjældent

En gang imellem

9%
75%

5.400

100%

Tit

Meget tit
Antal
svar

Lærerne sørger for, at elevernes
ideer bliver brugt i undervisningen.

6%

17%

0%

45%
25%

Helt uenig

26%

50%

Uenig

75%

Hverken enig/uenig

6%

5.362

100%

Enig

Helt enig
Antal
svar
Hjælper dine lærere dig med at lære
på måder, som virker godt?

6%
0%

24%

42%

25%
Aldrig

50%

Sjældent
17

En gang imellem

27%
75%
Tit

5.407
100%

Meget tit
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Antal
svar
Lærerne er gode til at støtte mig og
hjælpe mig i skolen, når jeg har brug
for det.

5%

23%

0%

42%

25%
Helt uenig

50%

Uenig

Helt enig

18

Hverken enig/uenig

29%

75%
Enig

5.392

100%
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4.4 Indikator 4: Ro og orden
Indikatoren ’Ro og orden’ indeholder 4 spørgsmål. Spørgsmålene omhandler elevernes oplevelse af ro og støj i
klassen samt klasseledelse.

Antal
svar
Er det let at høre, hvad læreren siger i
timerne?

10%
0%

41%
25%

Aldrig

46%
50%

Sjældent

75%

En gang imellem

Tit

5.451
100%
Meget tit
Antal
svar

Er det let at høre, hvad de andre
elever siger i timerne?

5%

27%

0%

52%

25%
Aldrig

50%

Sjældent

16%
75%

En gang imellem

Tit

5.446

100%
Meget tit
Antal
svar

Hvis der er larm i klassen, kan
lærerne hurtigt få skabt ro.

13%
0%

37%
25%

Aldrig

38%
50%

Sjældent

75%

En gang imellem

Tit

10%

5.430

100%
Meget tit
Antal
svar

Møder dine lærere præcist til
undervisningen?

10%
0%

25%

47%

25%
Aldrig

50%

Sjældent

19

En gang imellem

16%
75%
Tit

100%
Meget tit

5.423
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4.5 Øvrige spørgsmål fra trivselsmålingen
Dette afsnit viser svarfordelinger på de 11 øvrige spørgsmål fra trivselsmålingen, som ikke indgår i en af de fire
indikatorer.

Antal
svar
Jeg prøver at forstå mine venner, når
de er triste eller sure.

15%

43%

0%

25%
Aldrig

39%
50%

Sjældent

5.417

75%

En gang imellem

Tit

100%
Meget tit
Antal
svar

Jeg er god til at arbejde sammen
med andre.

23%

51%

0%

25%
Aldrig

21%

50%

Sjældent

75%

En gang imellem

Tit

5.428
100%

Meget tit
Antal
svar

Jeg siger min mening, når jeg synes,
at noget er uretfærdigt.

9%

29%

0%

25%
Aldrig

33%

27%

50%

Sjældent

75%

En gang imellem

Tit

5.421
100%

Meget tit
Antal
svar

Hvor tit har du ondt i maven?

5%

19%

0%

46%
25%

Meget tit

28%

50%

Tit

75%

En gang imellem

Sjældent

5.399
100%

Aldrig
Antal
svar

Hvor tit har du ondt i hovedet? 5% 11%
0%

29%
25%

Meget tit

38%
50%

Tit

17%
75%

En gang imellem

Sjældent

5.429

100%
Aldrig
Antal
svar

Har du selv mobbet nogen i skolen i
dette skoleår?

10%
0%

86%
25%

Meget tit

50%

Tit

En gang imellem

20

5.307
75%
Sjældent

100%
Aldrig
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Antal
svar
Hvis jeg keder mig i undervisningen,
kan jeg selv gøre noget for, at det
bliver spændende.

7%

29%

0%

41%

25%
Aldrig

18%

50%

Sjældent

4%

75%

En gang imellem

Tit

5.388

100%
Meget tit
Antal
svar

Hvis noget er for svært for mig i
undervisningen, kan jeg selv gøre
noget for at komme videre.

11%
0%

38%
25%

Aldrig

39%
50%

Sjældent

10%

75%

En gang imellem

Tit

5.394

100%
Meget tit
Antal
svar

Jeg synes godt om udeområderne
5% 11%
på min skole.
0%

27%
25%

Helt uenig

36%
50%

Uenig

21%
75%

Hverken enig/uenig

5.406
100%

Enig

Helt enig
Antal
svar
Jeg synes godt om
undervisningslokalerne på skolen.

9%
0%

27%

41%

25%
Helt uenig

50%

Uenig

18%
75%

Hverken enig/uenig

5.421

100%

Enig

Helt enig
Antal
svar
Jeg synes, toiletterne på skolen er
pæne og rene.

21%
0%

25%
25%

Helt uenig

32%
50%

Uenig

Helt enig

21

Hverken enig/uenig

18%
75%
Enig

5.402
100%
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Dagsordenpunkt

Orientering om plan for implementeringaf den styrkede
pædagogiske læreplan i dagtilbud
Sagsbehandler:
Dr29441

Sags-ID: EMN-2018-03934

Resume
Udvalget orienteres om tidsplan, kompetenceudviklingstiltag samt økonomisk ramme for implementering
af den styrkede pædagogiske læreplan i dagtilbud i perioden 2019-20. Den nye pædagogiske læreplan
indeholder fælles elementer, som skal være tilstede i alle dagtilbud. Samtidig er det en ramme, der skal
udfyldes og udfoldes med udarbejdelsen af pædagogiske læreplaner lokalt i de 14 daginstitutioner og en
fælles plan for dagplejen.
John Gejl, sektionsleder for dagtilbud, deltager under punktet.

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

at udvalget tager orienteringen til efterretning

Sagen
Supplerende beskrivelse af sagen
Dette felt udfyldes kun, hvis der kommer væsentlige nye oplysninger til sagen mellem to politiske
behandlinger. Hvis ingen nye oplysninger: Lad punktummet stå.

.

Beskrivelse af sagen
Den styrkede pædagogiske læreplan – fælles ramme og lokal realisering
Den styrkede pædagogiske læreplan er en del af en række ændringer af Dagtilb udsloven,
som trådte i kraft 1. juli 2018. Læreplanen består for det første af et fælles pædagogisk
grundlag, som indeholder elementer som barnesyn, dannelse, børneperspektiv, leg,
børnefællesskaber og pædagogisk læringsmiljø. For det andet består den af seks temaer,
som hver indeholder to brede pædagogiske mål med fokus på sammenhængen mellem
pædagogisk læringsmiljø og børns læring og trivsel.
Henover foråret og sommeren 2018 har der været dialog med referencegrupper med
deltagelse af både medarbejdere og ledere i dagtilbud med henblik på invol vering af alle
ledelsesniveauer og faggrupper i udarbejdelsen af en samlet plan for implementering samt
lokal realisering af den styrkede pædagogiske læreplan i dagtilbud i Silkeborg Kommune.
Det har her været en forudsætning at indtænke allerede eksisterende personalemøder,

lokale pædagogiske dage, samt strategi- og udviklingsdage for ledere i forløbet, så der ikke
vil gå mere tid fra børnene, end det vurderes nødvendigt.
Stærke dagtilbud – alle børn skal være en del af fællesskabet
Formålet med forløbet: ”Stærke dagtilbud – alle børn skal være en del af fællesskabet” er,
at løfte den generelle kvalitet i dagtilbud og bidrage til en vellykket implementering af den
styrkede pædagogiske læreplan. Dette skal ske ved at styrke kompetenceniveauet blandt
medarbejdere og ledelse i dagtilbud. Forløbet er planlagt som en vekselvirkning mellem
kompetenceudvikling, fyraftensmøder og processer til implementering af den styrkede
pædagogiske læreplan i perioden 2019-20. Der er kick-off med deltagelse af alle ledere i
dagtilbud med årets lederkonference 1. – 2. november 2018.
Kompetenceudviklingsforløbet understøttes med sparring til faglige ledere i allerede
etablerede ledernetværk i dagtilbud. Konsulenthuset CLAVIS vil som ekstern
samarbejdspartner varetage opgaven med ledersparring om udvikling og tilpasning af den
konkrete pædagogiske praksis, så intentionen i den nye lovgivning og læreplan realiseres .
Plan for kompetenceudvikling 2019-20 fordelt på følgende målgrupper:
Målgruppe:
Forløb:
Antal:
Vikardækning:
Dagplejere
Pædagogisk
2
Ja
assistentuddannelse
(PAU)
Forvaltning,
1 læringsdag
22
Nej
institutionsledere og
konsulenter
Faglige ledere i
3 læringsdage for
76
Nej
dagtilbud
alle faglige ledere
(VIA)
Faglige ledere i
Diplommodul 5
26
Nej
dagtilbud
ECTS point: Faglig
+
ledelse,
ca. 10 ekstra
evalueringskultur og pladser som
kvalitetsudvikling i
institutionerne selv
dagtilbud (VIA)
betaler for
Faglige fyrtårne
3 læringsdage for
110
Ja
pædagoguddannede
medarbejdere i
daginstitutioner
(VIA)
Alle medarbejdere i
Der arbejdes med
1200
Nej
dagtilbud
realisering af den
styrkede
pædagogiske
læreplan i lokale
processer og på
fyraftensmøder.
Note: De 2 selvejende institutioner og i alt 7 privatinstitutioner tilbydes, som det er
forudsat i ansøgning til af Socialstyrelsen et antal pladser på forløb som varetages af
Professionshøjskolen VIA University College samt deltagelse i fyraftensmøde foråret 2019.
Der er allerede i kommunens dagtilbud et fælles pædagogisk grundlag i form af Trivsel på
Tværs, og der er i 2016-17 arbejdet med udvikling og implementering af en fælles ramme
for kvalitet i børns overgange fra hjem til indskoling.

Det fælles pædagogiske grundlag udfoldes yderligere i den planlagte kompetenceudvikling ,
og der planlægges en række fyraftensmøder med deltagelse af alle ledere og medarbejdere
med følgende overordnede temaer:
Forår 2019: Lege- og læringsmiljøer
Efterår 2019: Dannelse og børneperspektiver
Forår 2020: Forældresamarbejde og det åbne dagtilbud
Efterår 2020: De pædagogiske læreplaner færdiggøres i lokale skriveprocesser.
Den styrkede pædagogiske læreplan samt supplerende materialer til inspiration for lokale
forandringsprocesser vil løbende blive publiceret på www.emu.dk/omraade/dagtilbud

Borgerinddragelse
Det er jf. Dagtilbudslovens § 15, stk.1 og 2 lederens ansvar, at forældrebestyrelsen i
kommunale, selvejende og private daginstitutioner skal inddrages i udarbejdelsen,
evalueringen og opfølgningen på den pædagogiske læreplan. Det samme gør sig gældende
for den kommunale dagpleje.

Økonomi
Silkeborg Kommune har søgt og fået tildelt i alt 2.7 mio. kr. fra Socialstyrelsens
ansøgningspulje til fagligt og ledelsesmæssigt kompetenceløft i dagtilbud for dagplejere,
ledere og faglige fyrtårne.

NEDENSTÅENDE FELTER MÅ IKKE UDFYLDES AF SAGSBEHANDLERE!

Bilag
.

Beslutning
Udvalg: Børne- og Ungeudvalget
Indstillingen godkendt.

Ej til stede

.

Dato: 05-11-2018
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9.2 - Bilag: Kompetenceudvikling overblik
DokumentID: 7865082

2019

Stærke dagtilbud: Alle børn skal med i fællesskabet
Plan for kompetenceløft i Silkeborg Kommunes dagtilbud. Formålet er, at løfte den generelle kvalitet i dagtilbud og bidrage til en vellykket implementering af den styrkede
pædagogiske læreplan ved at styrke kompetenceniveauet blandt medarbejdere og ledelse i dagtilbud. Nedenfor oversigt med datoer for planlagt kompetenceudvikling,
fyraftensmøder og processer til implementering af den styrkede pædagogiske læreplan i perioden 2019-20.
Der er kick-off med deltagelse af alle ledere i dagtilbud med lederkonferencen 1. - 2. november 2018.

lokale proces
ser

2. halvår

evalueringskultur og
kvalitetsudvikling

10 11 19 23 24 25 29 30
10

15

27 29

11

3
3

10 17 24

1

7

8

9

21 22 23 24

31/10-1/11

december

9

november/december

4

oktober/november

3
3

september

2

august

13 20 21 27

maj/juni

6

maj

april

marts

februar

januar

leder
spa
r
r
ing
20 21 27

leder
spa
r
r
ing

24

evalueringskultur og
kvalitetsudvikling

oktober

lokale proces
ser

1. halvår

11-12/12

Dato og tid

Deltagere

hvad

hvem

24. januar
Kl. 8.30 - 12.00

Institutionsledere, konsulenter og central ledelse

Der arbejdes med opgave, som forberedelse
til læringsdagene for alle faglige ledere.

Clavis

NG 1+2
NG 3+4
NG 5

20. februar
21. februar
27. februar
Kl. 8.30 - 16.00

Læringsdag 1
Faglige ledere
3 hold

1 dage á 7,5 time

VIA

NG 1
NG 2
NG 3
NG 4
NG 5

6. marts
13. marts
20. marts
27. marts
3. april
Kl. 8.30 - 16.00

Læringsdag 1
Pædagoger
(Faglige fyrtårne)
5 hold

21. marts
Kl. 9.00 - 14.00

lederdiplom
Institutionsledere/daglige ledere
Faglig ledelse, evalueringskultur og kvalitetsudvikling,
5 ects

NG 1
NG 2
NG 3
NG 4
NG 5

2. april
3. april
4. april
9. april
10. april
Kl. 17.30 - 19.30

DP

11. april
Kl. 18.00 - 20.00
15. maj
kl. 9.00 - 14.00

2 timers fyraftensmøder
for alle medarbejdere og
ledere

Faglig ledelse, evalueringskultur og kvalitetsudvikling,
5 ects
NG 1
NG 2
NG 3
NG 4
NG 5

23. april
24. april
10. april
25. april
29. april

DPledere

30. april
Maj - juni

Ledersparring

NG 1
NG 2
NG 3
NG 4
NG 5

3. september
10. september
17. september
24. september
1. oktober
Kl. 8.30 - 16.00

Læringsdag 2
Pædagoger
(Faglige fyrtårne)
5 hold

Central
tovholder

NG 1
NG 2
NG 3
NG 4
NG 5

7. oktober
8. oktober
9. oktober
21. oktober
22. oktober
Kl. 17.30 - 19.30

Fyraftensmøder for alle
medarbejdere og ledere

via

clavis

Lokale
lederteams

1 dage á 7,5 time

VIA

I efterfølgende praksisperiode:
Viden og refleksioner kvalificeres i ledernetværket på baggrund af praksisopgave.
= aktionslærings-tækning jf. beskrivelse
1 dage á 7,5 time

VIA

I efterfølgende praksisperiode:
Viden og refleksioner kvalificeres i ledernetværket på baggrund af praksisopgave.
= aktionslæringstækning jf. beskrivelse
Fyraftensmøder for alle
medarbejdere i dagtilbud

Central tovholder

23. oktober
Kl. 18.00 - 20.00
24. oktober
kl. 9.00 - 14.00

Lederdiplom
Institutionsledere/daglige
ledere

31. oktober 1. november

Lederkonference/ledersparring
– alle ledere i dagtilbud

Prøver
11.-12. dec.
2019

Lederdiplom
Institutionsledere/
daglige ledere
Faglig ledelse, evalueringskul- tur og kvalitetsudvikling, 5 ects

Lokale processer

I efterfølgende praksisperiode:
Viden og refleksioner kvalificeres i ledernetværket på baggrund af praksisopgave.
= aktionslæringstækning jf. beskrivelse

Tema: Dannelse og børneperspektiver

Faglig ledelse, evalueringskultur og kvalitetsudvikling,
5 ects

I efterfølgende praksisperiode:
Viden og refleksioner kvalificeres i ledernetværket på baggrund af praksisopgave.
= aktionslærings-tækning jf. beskrivelse
De 5 tovholdere for netværksgrupper
sørger for lokaler

via

via

Tema: Lege og læringsmiljøer
v. Charlotte Ringsmose og
Susanne Staffeldt

1 undervisningsdage
på diplommodul – 5 timer

hvem

1 undervisningsdage
på diplommodul – 5 timer

Læringsdag 2
Faglige ledere
3 hold

DP

lederdiplom
Institutionsledere/daglige
ledere

hvad

Lederdiplom
Institutionsledere/
daglige ledere

27. august
29. august
3. september
Kl. 8.30 - 16.00

I efterfølgende praksisperiode:
Viden og refleksioner kvalificeres i ledernetværket på baggrund af praksisopgave.
= aktionslærings-tækning jf. beskrivelse
Fyraftensmøder for alle
medarbejdere i dagtilbud

Deltagere

11. september
Kl. 9.00 - 14.00

NG 1+2
NG 3+4
NG 5

VIA

I efterfølgende praksisperiode:
Viden og refleksioner kvalificeres i ledernetværket på baggrund af praksisopgave.
= aktionslærings-tækning jf. beskrivelse
1 undervisningsdage
på diplommodul – 5 timer

Dato og tid

Faglig ledelse, evalueringskul- tur og kvalitetsudvikling, 5 ects

I efterfølgende praksisperiode:
Viden og refleksioner kvalificeres i ledernetværket på baggrund af praksisopgave.
= aktionslærings-tækning jf. beskrivelse
1 dage á 7,5 time

hold

November December

Lokale processer

1 undervisningsdage
på diplommodul – 5 timer

VIA

I efterfølgende praksisperiode:
Viden og refleksioner kvalificeres i ledernetværket på baggrund af praksisopgave.
= aktionslæringstækning jf. beskrivelse
Central ledelse/
Clavis
Kombinationsprøve:

via

Mundtlig prøve med læringslogbog/portfolio,
som indgår i bedømmelse

Lokale lederteams

·B&F_8464·10.2018

hold

august - december:
Det overordnede tema er dannelse og børneperspektiver

Layout og tryk:

Januar - juni:
Det overordnede tema er lege- og læringsmiljøer

2020

Stærke dagtilbud: Alle børn skal med i fællesskabet
Plan for kompetenceløft i Silkeborg Kommunes dagtilbud. Formålet er, at løfte den generelle kvalitet i dagtilbud og bidrage til en vellykket implementering af den styrkede
pædagogiske læreplan ved at styrke kompetenceniveauet blandt medarbejdere og ledelse i dagtilbud. Nedenfor oversigt med datoer for planlagt kompetenceudvikling,
fyraftensmøder og processer til implementering af den styrkede pædagogiske læreplan i perioden 2019-20.
Der er kick-off med deltagelse af alle ledere i dagtilbud med lederkonferencen 1. - 2. november 2018.

lokale proces
ser

2. halvår

evalueringskultur og
kvalitetsudvikling

april
6

12 30 31

1

14 16
15 16 20 21 22 24 27 28

september

20 27

maj/juni

6

marts
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januar

le
d
e
r
s
par
r
i
ng
16 20

le
d
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ng

14

evalueringskultur og
kvalitetsudvikling

Ledersparring 1. september

november

lokale proces
ser

1. halvår

5.- 6.

NG 1: Netværks gruppe 1 - Søhøjlandet, Gødvad, og Alderslyst

Januar - juni:

NG 2: Netværksgruppe 2 - Naturstien, Hvinningdal, Skovgården, Gjessøe

Det overordnede tema er forældresamarbejde og det åbne dagtilbud

NG 3: Netværksgruppe 3 - Århusbakken/Midtbyen, Virklund/Sydbyen, Blicheregnen

hold

Dato og tid

Deltagere

hvad

hvem

NG 1+2
NG 3+4
NG 5

14. januar
16. januar
22. januar
Kl. 8.30 - 16.00

Læringsdag 3
Faglige ledere
3 hold

1 dage á 7,5 time

via

NG 1
NG 2
NG 3
NG 4
NG 5

6. februar
20. februar
27. februar
6. marts
12. marts
Kl. 8.30 - 16.00

Læringsdag 3
Pædagoger
(faglige fyrtårne)
5 hold

NG 1
NG 2
NG 3
NG 4
NG 5

30. marts
31. marts
1. april
16. april
14. april
Kl. 17.30 - 19.30

Fyraftensmøder for alle
medarbejdere og ledere

DP

15. april
Kl. 18.00 - 20.00

NG 1
NG 2
NG 3
NG 4
NG 5

20. april
21. april
22. april
27. april
24. april

DPledere

28. april
Maj - juni

I efterfølgende praksisperiode:
Viden og refleksioner kvalificeres i ledernetværket på baggrund af praksisopgave.
= aktionslærings-tækning jf. beskrivelse
1 dage á 7,5 time

VIA

I efterfølgende praksisperiode:
Viden og refleksioner kvalificeres i ledernetværket på baggrund af praksisopgave.
= aktionslærings-tækning jf. beskrivelse
Fyraftensmøder for alle
medarbejdere i dagtilbud

NG 4: Netværksgruppe 4 - Kjellerup, Gudenåen og Sejs/laven
NG 5: Netværksgruppe 5 - Buskelund, 3-høje, Dagplejen
Til ledersparring i netværksgrupper og til alle fyraftensmøder er Dagplejen for sig selv
Selvejende institutioner og private institutioner deltager i VIA læringsdage samt
fyraftensmøde 10. april 2019 sammen med netværksgruppe 5.

VIA-kompetenceudvikling:
Central
tovholder

-

Læringsforløb for ”faglige fyrtårne” (110 pædagoger)
Læringsforløb for faglige ledere (76))
Diplommodul – faglig ledelse, evalueringskultur og kvalitetsudvikling (26)
+ supplerende pladser mod egenbetaling.

Forældresamarbejde og det åbne dagtilbud

Se eventuelt pensumlister på:
https://www.emu.dk/modul/kompetencel%C3%B8ft

Ledersparring

De 5 tovholdere for netværksgrupper
sørger for lokaler

Lokale processer

clavis

Understøttende materialer kommer løbende på https://www.emu.dk/omraade/dagtilbud
Materialer til læringsforløb hentes på VIA platform fra 21. december 2018

Lokale
lederteams

august - december:
De pædagogiske læreplaner færdiggøres i lokale skriveprocesser
Deltagere

hvad

hvem

1. september

Ledersparring

clavis

5. - 6.
november

Lederkonference/ledersparring
– alle ledere
(Afslutning med Clavis)

clavis

·B&F_8464·10.2018

Dato og tid

Layout og tryk:

hold
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TILSYNSSAMTALER 2019
- KVALITET I DE PÆDAGOGISKE LEGE- OG LÆRINGSMILJØER

• Dagtilbudsloven – styrke kvalitet i dagtilbuddene

BAGGRUND

• Den styrkede pædagogiske læreplan
• Forårets temaer lege- og læringsmiljøer.

BEGRUNDELSE FOR INSTITUTIONSBYTTE
• Jo længere tid man er i egen praksis jo svære bliver det at udfordre og reflektere over
eksisterende praksis
• Som gæst er det er tilladt at være den tilpasse forstyrrelse - “irriterende sten i skoen”
• Inspiration og øjenåbner til udvikling af egen praksis

FORMÅL

At undersøge og understøtte kvalitet i dagtilbuddene med
særligt fokus på inspirerende lege- og læringsmiljøer.
At understøtte fælles viden, forståelse og sprogbrug mhp.
fortsat at kunne vurdere og udvikle kvalitet i dagtilbuddene.
At understøtte de professionelle læringsfællesskaber i
institutionerne.

STRUKTUREN I TILSYNET
• Introduktionsmøde til
‘gæsterne’ på
Medborgerhuset 20/8 kl.
13-15
• Dataindsamling

• Tilsynssamtale

KVALITETSPARAMETRE
Kvalitetstyper

Kvalitetsparametre

Strukturel kvalitet
• Normering, gruppestørrelser ogorganisering.
• Fysiske rammer
• Uddannelse, efteruddannelse og
personalestabilitet

De fysiske rammer

Proces-kvalitet
• Interaktioner mellem børn og voksne.
• Leg.
• Rutineprægede situationer og
aktiviteter.
• Ledelse af dagtilbud.
• Forældresamarbejde

Interaktioner mellem børn og voksne:

Resultat-kvalitet
• Sociale kompetencer.
• Faglige kognitive færdigheder.
• Skoleparathed.

1.
2.

1.
2.

Fysiske rum som lægger op til interaktioner
Fysiske rum som inviterer til leg

Den voksne som responsiv og sensitiv (i ‘leg’
og ‘rutineprægede situationer og aktiviteter’)
Samvær med vedvarende fælles
opmærksomhed (i ‘leg’ og ‘rutineprægede
situationer og aktiviteter’)
Ikke valgt

Datakilder

1.
2.

Gæsteiagttagelser
Inddragelse af børns perspektiver
(film/billeder/optagelser/andet)

1.
2.

Gæsteiagttagelser
Gæsteiagttagelser

Ikke valgt

Kvalitetsparametre for tilsynet er baseret på EVA´s bearbejdning af forskningen på området

FYSISKE RUM SOM LÆGGER OP TIL
INTERAKTIONER
• Forskellige zoner
• Forskellige aktivitetsformer: 1) Fysisk udfoldelse 2) Børn og voksne 3) legezone børn 4) stillezone
• Fleksible legemiljøer
• Er der fysiske ting/møbler i rummet, der kan forandres ift. legen?
• Orden og overskuelighed
• ”Vi rydder ikke op men gør klar til leg”
• Tydelige legemiljøer – hvad kan jeg her og hvad forventes af mig?
• Horisontal opdeling – mulighed for leg på flere niveauer (gulv, plateau, bord, hylder, reolsystemer,
etc.)
• Små legemiljøer
• Noget at mødes om – ”dig og mig sammen om noget”
• Mulighed for at skærme legen

Relationer

Interaktioner

DEN VOKSNE SOM SENSITIV OG RESPONSIV

Sensitive og
responsive
voksne
Opmærksomhed
på
udtryksformer

Udgangspunkt i
interesser

Inddrag ideer og
perspektiver

Samspil med sensitive og responsive voksne stimulerer børns
sociale, følelsesmæssige og kognitive udvikling.
Sensitivt samspil:

Responsivt samspil:

Kendetegn

lydhørhed overfor
børnenes signaler
og udtryksformer /
perspektiver.

Den voksne svarer og reagerer
udfra børnenes behov, perspektiv
etc.

Karakter

”At opdage”

”At handle”

Kræver

Nysgerrighed,
åbenhed, og
opmærksomhed

Kreativitet, improvisationsevne
og handlekompetence

SAMVÆR MED VEDVARENDE FÆLLES
OPMÆRKSOMHED
Vedvarende fælles opmærksomhed handler om samspil der er præget af:
• Regelmæssig og længerevarende interaktioner, der involverer fælles opmærksomhed
og stimulerer barnets evne til abstrakt tænkning og kritisk refleksion.
Forudsætninger:
• Nærværende og fordybet interaktion
• Oprigtigt interesseret og stiller åbne spørgsmål
• Ligeværdighed – tager udgangspunkt i børnenes interesse

Udbytte: Medfører mere rolige og mindre hektiske børn og voksne, mere motivation i teamet, større
engagement og personalestabilitet.

DATAINDSAMLING - LOGBOG
• Rolle og opgave i forhold til logbog:

• Indsamle iagttagelser og evt. filmklip som eksempler på tegn på opfyldelse af
kvalitetsparametrene.
• Logbogens samlede iagttagelser præsenteres på max. 20 min i tilsynssamtalen, som
udgangspunkt for fælles analyse og tolkning.
• Logbogen er til eget brug og skal ikke sendes/offentliggøres.

SAMTALENS OPBYGNING
Tid

Indhold

8:30 – 9:00

Konsulenter besøger huset på egen hånd

9:00 – 9:10

Tjek ind og rammesætning af samtalen

9:10 – 10:30

Dialog ud fra gæstens iagttagelser samt fælles refleksioner ift. kvalitetsparametre

10:30 – 10:45

Pause

10:45 – 11:15

Børneperspektiver fra huset samt fælles refleksioner ift. kvalitetsparameteret

11:15 – 11:50

Opsamlende hovedpointer af samtalens refleksioner skrives i refleksionsskema

11:50 – 12:00

Tjek ud

SAMTALENS PRODUKT

Fysiske rum som
inviterer til leg

Børneperspektiv
Gæsteiagttagelser

Samtale/analyse
Tilsynets anbefalinger
Lederens
kommentarer

Fysiske rum som
lægger op til
interaktioner

Den voksne som
responsiv og
sensitiv

Samvær med
vedvarende fælles
opmærksomhed

DRØFTELSE &
SPØRGSMÅL

• Mød din vært/gæst – drøftelse
• Udveksling af oplysninger om børnehusene

• Forskelle og ligheder
• Yderligere kvalificering af logbog.
• Eventuelle spørgsmål
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Til Silkeborg Byråd

KONKLUSION PÅ REVISIONEN AF KOMMUNENS ÅRSREGNSKAB FOR 2018
1.1

INDLEDNING

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab har den 6. juni 2019 afsluttet revisionen af Silkeborg Kommunes regnskab for året 2018.
I henhold til Lov om kommunernes styrelse og revisionsregulativet for Silkeborg Kommune afgives hermed
revisionsberetning om den udførte revision af årsregnskabet.
Revisionen har omfattet siderne 8 – 36 i ”Årsberetning 2018” og siderne 1 – 32 i ”Regnskab 2018”.
Hovedtallene udviser (mio. kr.):
Oprindeligt
budget
Regnskabsopgørelse (udgiftsbaseret)
Resultat af ordinær driftsvirksomhed ............................
Resultat af det skattefinansierede område......................
Resultat af forsyningsvirksomhederne ............................
Balance
Aktiver .................................................................
Egenkapital ............................................................

241,9
-37,0
0,0
Ultimo 2017
8.815,7
-6.018,6

Regnskab
245,7
36,8
24,6
Ultimo 2018
8.444,2
-5.644,2

Regnskabsopgørelse: Positive tal = overskud og negative tal = underskud
Egenkapital: Positiv egenkapital angives jf. årsregnskab med ”-”
1.2

REVISIONSPÅTEGNING – KONKLUSION PÅ DEN UDFØRTE REVISION

Vi har ved revisionen ikke konstateret forhold af en sådan væsentlighed eller karakter, at det kommer
til udtryk i påtegningen på årsregnskabet. Vi har forsynet årsregnskabet med følgende påtegning:
”DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING
Til byrådet i Silkeborg Kommune
REVISIONSPÅTEGNING PÅ ÅRSREGNSKABET
Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for Silkeborg Kommune for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2018,
jfr. siderne 8 – 36 i ”Årsberetning 2018” og siderne 1 – 32 i ”Regnskab 2018”, der omfatter regnskabsopgørelse, balance, obligatoriske oversigter, anvendt regnskabspraksis og noter med følgende hovedtal:
•
•
•
•
•

Resultat af ordinær driftsvirksomhed på 245,7 mio. kr.
Resultat af det skattefinansierede område på 36,8 mio. kr.
Resultat af forsyningsvirksomheder på 24,6 mio. kr.
Aktiver i alt på 8.444,2 mio. kr.
Egenkapital i alt på -5.644,2 mio. kr.

Årsregnskabet udarbejdes efter kravene i bekendtgørelse om kommuners budget og regnskabsvæsen,
revision mv.
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Det er vores opfattelse, at årsregnskabet i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i
overensstemmelse med bekendtgørelse om kommuners budget og regnskabsvæsen, revision mv.
Vores konklusion er konsistent med vores revisionsberetning til byrådet.
Grundlag for konklusion
Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, idet revisionen udføres på grundlag af bestemmelserne i lov om kommunernes styrelse. Vores ansvar ifølge disse standarder
og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit ”Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet”. Vi er uafhængige af kommunen i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA’s etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt
vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.
Efter vores bedste overbevisning er der ikke udført forbudte ikke-revisionsydelser som omhandlet i
bekendtgørelse om kommunal og regional revision.
Udover den lovpligtige revision, har vi afgivet erklæringer på projektregnskaber, andre erklæringer,
der er pålagt kommunen, samt diverse rådgivningsopgaver. Der henvises til revisionsberetningens bilag,
for en detaljeret oplistning af opgaver.
Vi blev af byrådet første gang antaget som revisor for Silkeborg Kommune fra regnskabsåret 2012 og
har varetaget revisionen i en samlet opgaveperiode på 7 år frem til og med regnskabsåret 2018. Vi blev
senest antaget efter en udbudsprocedure i 2016 og revisionsaftalen blev fornyet fra regnskabsåret 2017.
Centrale forhold ved revisionen
Centrale forhold ved revisionen er de forhold, der efter vores faglige vurdering var mest betydelige ved
vores revision af årsregnskabet for regnskabsåret 2018. Disse forhold blev behandlet som led i vores
revision af årsregnskabet som helhed og udformningen af vores konklusion herom. Vi afgiver ikke nogen
særskilt konklusion om disse forhold.
Sociale udgifter med statsrefusion
Sociale udgifter med refusion består hovedsageligt af overførselsindkomster.
Ud fra vores professionelle vurdering er revisionen af området for de sociale udgifter med statsrefusion
det revisionsområde med størst betydning for den finansielle revision, da der er væsentlige udgifter på
dette område, som refunderes af Staten. Kommunen er ansvarlig for tilrettelæggelse af forretningsgange og interne kontroller, som sikrer korrekt sagsbehandling af borgernes rettigheder til sociale ydelser, herunder at der udbetales korrekte ydelser, som kan helt eller delvis refunderes af Staten i henhold
til gældende love og regler. Vi fokuserede på området, da reglerne på området er komplekse og kræver,
at ledelsen i kommunen fastlægger retningslinjer for forretningsgange og sagsbehandling samt overvåger, at disse bliver fulgt.
Vores væsentligste revisionshandlinger vedrørende revision af sociale udgifter med statsrefusion har
været:
•
•

•

Vi har gennemgået og testet væsentlige forretningsgange og relevante interne kontroller på
områder med statsrefusion på det sociale område.
Vi har gennemført revision af et antal personsager til afdækning af, om der sker en korrekt
udbetaling af sociale ydelser med refusion. Vi har udført vores handlinger i henhold til bekendtgørelse nr. 1591 af 15. december 2017 om statsrefusion og tilskud samt regnskabsaflæggelse og
revision på visse områder inden for Børne- og Socialministeriets, Beskæftigelsesministeriets,
Udlændinge - og Integrationsministeriets, Transport-, Bygnings- og Boligministeriets og Undervisningsministeriets ressortområder (revisionsbekendtgørelsen).
Vi har revideret statsrefusionsskemaet for 2018.
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Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen
Kommunen har i overensstemmelse med kravene i bekendtgørelse om kommuners budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. medtaget det af byrådet godkendte årsbudget for 2018 som sammenligningstal i
årsregnskabet for 2018. Disse sammenligningstal har ikke været underlagt revision.
Ledelsens ansvar for årsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der i alle væsentlige henseender er rigtigt,
dvs. udarbejdet i overensstemmelse med bekendtgørelse om kommuners budget- og regnskabsvæsen,
revision mv. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig
for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser
eller fejl.
Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere kommunens evne til at fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde
årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til
hensigt at likvidere kommunen, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre
dette.
Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet
Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en
konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en
revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere
krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, jf. bekendtgørelse om kommuners budget- og regnskabsvæsen, revision mv., altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan
findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige,
hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske
beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.
Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de
yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, jf. bekendtgørelse om kommuners budget- og regnskabsvæsen, revision mv., foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen.
Herudover:
•

•
•
•

Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om
denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på
disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for
vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser
er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte
sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af
intern kontrol.
Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme
revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke
en konklusion om effektiviteten af kommunens interne kontrol.
Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om
de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.
Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet
om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om kommunens evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed,
skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller,
hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner
er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning.
Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at kommunen ikke længere kan fortsætte driften.
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Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige
placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.
Andre Oplysninger end årsregnskabet og revisors erklæring herom
Ledelsen er ansvarlig for Andre Oplysninger. Andre Oplysninger omfatter oplysninger i ”Årsberetning
2018” og ”Regnskab 2018”, som ikke er omfattet af årsregnskabet og vores erklæring herom.
Vores konklusion om årsregnskabet dækker ikke Andre Oplysninger, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om disse.
I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse Andre Oplysninger og i den
forbindelse overveje, om Andre Oplysninger er væsentligt inkonsistente med årsregnskabet eller vores
viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation. Hvis vi
på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er væsentlig fejlinformation i Andre Oplysninger, skal vi rapportere om dette forhold.
Vi har ingenting at rapportere i den forbindelse.
ERKLÆRING I HENHOLD TIL ANDEN LOVGIVNING OG ØVRIG REGULERING
Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision
Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig
praksis. Ledelsen er også ansvarlig for, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af
de midler og driften af de aktiviteter, der er omfattet af årsregnskabet. Ledelsen har i den forbindelse
ansvar for at etablere systemer og processer, der understøtter sparsommelighed, produktivitet og effektivitet.
I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at gennemføre juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision af udvalgte emner i overensstemmelse med standarderne for offentlig revision. I vores juridisk-kritiske revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner,
om de undersøgte dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med
de relevante bestemmelser i bevillinger, love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig
praksis. I vores forvaltningsrevision vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de undersøgte systemer,
processer eller dispositioner understøtter skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler
og driften af de aktiviteter, der er omfattet af årsregnskabet.
Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige kritiske bemærkninger, skal vi rapportere herom i denne udtalelse.
Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse”.
1.3

REVISIONSBEMÆRKNINGER

1.3.1 Generelt
Revisionsbemærkninger vedrørende revisionen af årsregnskabet for 2018, der skal behandles af byrådet
og fremsendes til tilsynsmyndigheden, er anført under afsnit 1.3.2 og 1.3.3.
Vi har pligt til løbende at vurdere, om der skal skrives en revisionsbemærkning, hvis
•
•
•
•
•

regnskabets poster ikke er i overensstemmelse med byrådets beslutninger
der er handlet i strid med gældende love og bestemmelser
lovligheden af en post eller disposition anses for tvivlsom
der ved gennemgang af de etablerede forretningsgange konstateres væsentlige mangler i kontrolmæssig henseende, idet revisionen samtidig kan fremsætte forslag til udbedring af konstaterede mangler
foreskrevne forretningsgange i øvrigt ikke er fulgt
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•

udførelsen af byrådets og udvalgenes beslutninger ikke er varetaget på en økonomisk hensigtsmæssig måde

1.3.2 Nye revisionsbemærkninger
Den udførte revision har givet anledning til følgende nye bemærkning:
Merudgifter til børn
Som det fremgår af afsnit 10.3.1 i denne revisionsberetning bliver der ikke fuldt ud administreret i henhold til gældende regler, da opfølgning ikke foretages rettidigt og der er en række enkeltstående fejl,
herunder fejludbetaling af et beløb i en længere periode.
Kommunen har i sit eget ledelsestilsyn ligeledes konstateret udfordringer med manglende rettidig opfølgning i flere sager.
1.3.3 Opfølgning på tidligere revisionsbemærkninger
Ved den afsluttende revision har vi foretaget opfølgning på tidligere revisionsbemærkninger samt andre
forhold omtalt i tidligere revisionsberetninger:
Personsager vedrørende tilbud til børn og unge med særlige behov
I revisionsberetning nr. 13 af 20. juni 2018 skrev vi følgende:
”I revisionsberetning nr. 8 vedrørende den løbende revision for 2015 afgav vi revisionsbemærkning på
området fordi der ikke fuldt ud blev administreret i henhold til gældende regler.
I revisionsberetning nr. 10 vedrørende den løbende revision for 2016 foretog vi opfølgning på området.
Vi konstaterede, at området fortsat ikke fuldt ud blev administreret i henhold til gældende regler, da
der forekom for mange fejl og mangler vedrørende handleplaner, børnefaglige undersøgelser og rettidig
opfølgning. Derudover forekom der også flere enkeltstående fejl og mangler. Vi kunne således ikke
afslutte revisionsbemærkningen på området og samtidig iværksatte kommunen en række yderligere
indsatser til forbedring af sagsadministrationen.
Silkeborg Byråd besluttede på sit møde den 22. maj 2017, at vi skulle gennemføre en yderligere opfølgning på revisionsbemærkningen med henblik på at understøtte implementeringen af de iværksatte initiativer og for at følge op på initiativernes effekt
Vi har med særskilt rapport af 23. november 2017 afsluttet denne opfølgning.
Det er vores vurdering, at kommunens ledelsestilsyn er godt på vej, og der er påbegyndt en god proces.
Det ses tydeligt i de af os gennemgåede sager, at der er kommet faglig ledelse ind over sagsbehandlingen, og at der sker en sagsdrøftelse og guidning i sagerne.
Vi vurderer også, at ledelsestilsynet har bidraget med at tilføre et generelt fokus på temaerne i ledelsestilsynet, og at der er igangsat en læringsproces og at dette arbejde fortsat skal understøttes, idet
der er tale om en længerevarende proces. Til brug for det videre arbejde har vi i rapporten anført en
række anbefalinger.
Rapportens resultat og anbefalinger er behandlet i Børne- og ungeudvalget den 5. december 2017.
Vi har fået oplyst, at der indenfor 6 måneder forventes at kunne ses en generel forbedring af sagsadministrationen. Vi vil derfor igen foretage opfølgning i forbindelse med den løbende revision af kommunens regnskab for 2018”.
Vi har i marts 2019 foretaget opfølgning og har foretaget revision af i alt 10 sager fordelt med 6 sager
omfattet af kommunens eget ledelsestilsyn samt 4 sager, som ikke har været omfattet af kommunens
eget ledelsestilsyn.
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Vi har i 6 sager konstateret følgende fejl og mangler:
•
•
•
•
•
•

I
I
I
I
I
I

1
1
2
2
1
1

sag er der væsentlige mangler vedrørende den skriftlige dokumentation af sagsbehandlingen
sag går 3 måneder fra underretning om vold til afholdelse af børnesamtale
sager foretages der ikke udarbejdelse af børnefaglig undersøgelse inden for de 4 måneder
sager ses handleplanen ikke revideret eller anvendt som styringsværktøj for indsatsen
sag afholdes der ikke børnesamtale på baggrund af underretning
sag vedrørende underretning er der mangelfuld journalisering

Vi kan således konstatere, at området fortsat ikke fuldt ud administreres i henhold til gældende regler
ligesom der ikke kan konstateres en generel forbedring af sagsadministrationen.
Vi kan derfor ikke lukke de tidligere afgivne revisionsbemærkninger på området. Vi vil foretage opfølgning i forbindelse med vores revision af kommunens regnskab for 2019.
Vi har fået oplyst, at på baggrund af vores opfølgning og revision er der i maj 2019 besluttet en række
tiltag til forbedring af sagsadministrationen samt styrke ledelsestilsynet hermed.
Vi skal anbefale, at det i 2019 følges tæt, hvorvidt der er den fornødne fremdrift i forbedring af sagsadministrationen.
Personsager vedrørende merudgifter til voksne
I revisionsberetning nr. 13 af 20. juni 2018 afgav vi revisionsbemærkning, da området ikke fuldt ud blev
administreret i overensstemmelse med gældende regler.
Som det fremgår af afsnit 10.3.1 i denne revisionsberetning bliver der fortsat ikke fuldt ud administreret
i henhold til gældende regler, da opfølgning ikke foretages rettidigt. Kommunen har i sit eget ledelsestilsyn ligeledes konstateret udfordringer med rettidig opfølgning i sagerne.
Vi kan derfor ikke lukke den tidligere afgivne revisionsbemærkning på området.
Vi har fået oplyst, at der er taget initiativer til forbedring af sagsadministrationen.
Vi skal anbefale, at der etableres et skærpet og hyppigere ledelsestilsyn på området med fokus på den
fornødne fremdrift i forbedring af sagsadministrationen.
REVISIONSMETODIK OG -STRATEGI
Målet ved revisionen af regnskabet er at sætte BDO i stand til at udtrykke en konklusion om, hvorvidt
regnskabet i al væsentlighed er udarbejdet i overensstemmelse med Økonomi- og Indenrigsministeriets
krav i Budget- og regnskabssystem for kommuner.
Revisionen udføres ved stikprøver, med det formål at vurdere og efterprøve, om interne forretningsgange
og kontrolsystemer fungerer hensigtsmæssigt og betryggende. Endvidere vurderes og efterprøves det,
om kommunens dispositioner vedrørende regnskabsmæssige forhold mv. er i overensstemmelse med byrådets bevillinger og øvrige beslutninger, love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig
praksis.
I forbindelse med revisionen vurderes, om udførelsen af byrådets og udvalgenes beslutninger samt den
øvrige forvaltning af kommunens anliggender er varetaget på en økonomisk hensigtsmæssig måde.
Revisionen gennemføres med udgangspunkt i en af os udarbejdet revisionsstrategi. Revisionsstrategien
skal sikre, at revisionen fokuseres mod de væsentligste og mest risikofyldte administrative områder af
betydning for årsregnskabet.
Baseret på vores drøftelser med ledelsen og vores kendskab til kommunens aktiviteter og forhold i øvrigt,
har vi, i forbindelse med planlægningen og udførelsen af revisionen for 2018, identificeret områder med
særlige risici for væsentlige fejl i årsregnskabet.
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2.1

VÆSENTLIGHEDSNIVEAU

Ved udarbejdelse af revisionsplanen fastlægger BDO et acceptabelt væsentlighedsniveau for at afdække
beløbsmæssig væsentlig fejlinformation. Både beløbets størrelse (kvantitativ) og arten (kvalitativ) af
fejlinformationen vurderes.
Væsentlighedsniveauet fastlægges for regnskabet som helhed, og væsentlighedsniveauet anvendes både
i planlægningsfasen og ved afslutning af revisionen.
I planlægningsfasen har væsentlighedsniveauet betydning for vores bedømmelse af revisionsindsatsen på
de enkelte områder. Områder, som beløbsmæssigt er over væsentlighedsbeløbet, skal undergives revision.
Ved afslutningen af revisionen har væsentlighedsbeløbet betydning for, om vi kan afgive erklæring uden
forbehold. Knytter en væsentlig fejl sig til en enkelt regnskabspost, kan der blive tale om, at der alene
tages forbehold for den konkrete regnskabspost.
Væsentlighedsniveauet er bestemmende for, hvor stor en fejl vi kan acceptere uden at tage forbehold
for, om regnskabet er rigtigt. Med udgangspunkt i Silkeborg Kommunes størrelse har vi anvendt et væsentlighedsniveau på 135 mio. kr.
Vi skal desuden informere om forhold, som ikke er korrigeret i årsregnskabet med udgangspunkt i et
niveau på 5 % af det anvendte væsentlighedsniveau på 135 mio. kr. svarende til enkeltfejl over 6.750.000
kr. Vi har ikke konstateret sådanne forhold i forbindelse med regnskabsaflæggelsen for 2018.
Herudover tager vi hensyn til den operationelle risiko (politiske risiko), så der på områder med særlig
bevågenhed vil være et langt lavere væsentlighedsniveau. Det kunne blandt andet være på følgende
områder:
•
•
•

Vederlæggelse af politikere
Repræsentationsudgifter
Udbetalinger til enkeltpersoner

Om revisionens tilrettelæggelse og udførelse samt ledelsens og revisors opgaver og ansvar henvises i
øvrigt til vores beretning om revisionsaftale (beretning nr. 12).
2.2

DRØFTELSER MED LEDELSEN OM BESVIGELSER

Under revisionen har vi forespurgt ledelsen om risikoen for besvigelser. Ledelsen har over for os oplyst,
at kommunen efter ledelsens vurdering har et effektivt kontrolmiljø, der afdækker risikoen for, at årsregnskabet kan indeholde væsentlig fejlinformation, herunder fejlinformation som følge af besvigelser.
Ledelsen har endvidere oplyst, at den ikke har kendskab til besvigelser eller igangværende undersøgelser
af formodede besvigelser.
Vi har i forbindelse med vores revision ikke konstateret fejl som følge af besvigelser.
2.3

DEN LØBENDE REVISION

Den løbende revision er i løbet af året gennemført ved besøg i den kommunale forvaltning. Formålet
med den løbende revision er dels at udøve en aktuel og vedkommende revision, der giver mulighed for
løbende at fremsætte forslag til forbedringer under skyldig hensyntagen til omkostninger og risici, dels
at sikre et betryggende og effektivt grundlag for regnskabsaflæggelsen i kommunen.
Ved den løbende revision har vi gennemgået udvalgte væsentlige forretningsgange på forvaltningsområderne. Vi har lagt vægt på ledelse og styring som indfaldsvinkel til revisionen, og der er således fokuseret
på kommunens målsætninger og strategier for området, samt på hvorvidt de tilrettelagte procedurer og
det etablerede ledelsestilsyn understøtter disse strategier og målsætninger. Når der er god sammenhæng
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imellem målsætninger, procedurer og ledelsestilsyn, er der tale om effektiv og hensigtsmæssig forvaltning af området.
2.4

DEN AFSLUTTENDE REVISION

Den afsluttende revision har til formål at sikre, at det af kommunen aflagte regnskab ikke indeholder
væsentlige fejl. Det vil sige, at årsregnskabet i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i
overensstemmelse med bekendtgørelse om kommuners budget og regnskabsvæsen, revision mv.
REGNSKABSFØRING OG INTERNE KONTROLLER
3.1

PRINCIPPER FOR ØKONOMISTYRING

Vi har gennemgået kommunens principper for økonomistyring og herunder vurderet, om principperne
fortsat beskriver rammen og reglerne for, hvordan kommunens økonomistyring, kasse- og regnskabsvæsen mv. udøves i praksis.
Konklusion
Det er fortsat vores opfattelse, at principperne for økonomistyring i fornødent omfang beskriver rammen
og reglerne for kommunens kasse- og regnskabsvæsen, herunder niveauet for de interne kontroller og
ledelsestilsynet.
I de følgende afsnit har vi efterprøvet, om konkrete og væsentlige dele af principperne for økonomistyring fungerer i praksis.
3.2

BILAGSBEHANDLING, FUNKTIONSADSKILLELSE OG INTERNE KONTROLLER

Vi har valgt at sætte fokus på, om bilagsbehandlingen i kommunen overholder de regler, som er vedtaget
i principperne for økonomistyring.
Principperne indeholder følgende grundlæggende regler for den elektroniske bilagsbehandling i kommunen:
• Bilagene kræver alene elektronisk attestation før bogføring og betaling
• Den ledelsesmæssige kontrol af bilag er integreret i de budgetansvarliges almindelige ledelsestilsyn ud fra en afvejning af risiko og væsentlighed. Det fremgår bl.a. af principperne, at tilsynet
skal udføres hver måned og dokumenteres
• Økonomiafdelingen udfører supplerende kontroller herunder rettidig bogføring og betaling, ændringer i pengestrømme samt større udbetalinger.
Vi har undersøgt, om bilagsbehandlingen følger disse regler og i det hele taget er tilrettelagt hensigtsmæssigt og betryggende. Vi har ved revisionen efterprøvet om de tilrettelagte bilagskontroller er udført
samt foretaget stikprøvevis bilagsrevision.
Konklusion
Det er generelt vores opfattelse, at kommunens bilagsbehandling er velfungerende og dermed er tilrettelagt på en hensigtsmæssig og betryggende måde.
Vi har konstateret, at nogle skoler ikke har fulgt reglerne i principper for økonomistyring om månedlige
ledelsestilsyn herunder kontrol af bilag og dokumentation heraf. Vi har fået oplyst, at Økonomiafdelingen
efterfølgende har taget initiativ til at rette op på forholdene på de omhandlede skoler samt generelt vil
gøre alle områder opmærksom på de gældende regler.
Herudover følges principperne for bilagsbehandling. I henhold hertil er der ikke i alle tilfælde etableret
en fuldstændig funktionsadskillelse mellem disponerende, registrerende og kontrollerende funktioner i
kommunen. Dette forhold forøger risikoen for fejl som følge af tilsigtede eller utilsigtede handlinger
eller mangler.
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Til imødegåelse af disse risici er der etableret kontrol af pengestrømme, som ikke er omfattet af NemKonto, budgetansvarliges ledelsestilsyn med bilagsbehandlingen, systemansvarliges kontrol af indberetninger og andre supplerende kontroller med bilag.
3.3

BEHOLDNINGSEFTERSYN OG GENNEMGANG AF UDVALGTE BALANCEPOSTER

Vi har foretaget et uanmeldt beholdningseftersyn pr. 28. september 2018, som har omfattet kontrol af
tilstedeværelsen af kommunens likvide aktiver, midlertidige anbringelser, fejlkonti og leverandørgæld.
Vi har ved revisionsbesøget fokuseret på at undersøge, om de enkelte afdelinger overholder reglerne i
principper for økonomistyring om løbende afstemning af balancekonti.
Afstemningsprocedurerne skal sikre, at balancens poster bliver løbende afstemt og udlignet, så der ikke
opstår uafklarede mellemværende og differencer med borgere, virksomheder og myndigheder.
Konklusion
Det er vores opfattelse, at kommunens kassevirksomhed fungerer betryggende og følger de regler, som
byrådet har vedtaget. Under eftersynet fik vi bekræftet tilstedeværelsen af de likvide beholdninger.
Det er vores opfattelse, at der er etableret en betryggende forretningsgang for afstemning af balancens
konti, som sikrer en løbende afstemning af balancens poster. Dette underbygges af vores stikprøver.
LØN- OG PERSONALEOMRÅDET
4.1

FORRETNINGSGANGE OG SAGSREVISION

Vi har foretaget stikprøvevis lønrevision for 2018. Lønrevisionen har til formål at sikre, at procedurerne
omkring indberetning og udbetaling af løn fungerer betryggende.
Vores lønrevision tager afsæt i en vurdering af de arbejdsgange og interne kontroller, som har væsentlig
betydning for løndannelsen både centralt og decentralt. På baggrund af denne vurdering har vi udvalgt
en række lønsager til test af forretningsgangene.
Stikprøverne er primært udvalgt inden for følgende løntunge driftsområder:
•
•
•
•

Børnepasning
Skoleområdet
Ældreområdet
Det administrative område

I lønsagerne har vi bl.a. påset,
•
•
•
•
•

at der foreligger underskrevet ansættelsesbrev
at lønindplaceringen jfr. ansættelsesbrevet, er i overensstemmelse med gældende overenskomst
at der er overensstemmelse mellem ansættelsesbrevet og den udbetalte løn
at der for udbetaling af særydelser foreligger dokumentation for den udbetalte ydelse
at den udbetalte særydelse er udbetalt med korrekt beløbssats

Konklusion
Det er vores opfattelse, at kommunens etablerede forretningsgange vedrørende lønadministrationen er
betryggende og fungerer hensigtsmæssigt. Vi har ikke fundet væsentlige fejl eller mangler i de gennemgåede stikprøver.
4.2

LØNUDBETALING TIL DEN ADMINISTRATIVE LEDELSE

Vi har foretaget en stikprøvevis gennemgang af lønudbetaling til direktionen, kommunens økonomichef
samt personalechef.
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Konklusion
Gennemgangen har vist, at udbetalingerne er fortaget i henhold til gældende aftaler.
4.3

VEDERLAG MV. TIL POLITIKERE

Vi har undersøgt, om byrådet har truffet beslutning om ændring af vederlæggelse af byrådet i henhold
til bekendtgørelsen om vederlag, diæter, pension mv. for varetagelsen af kommunale hverv.
Vi har foretaget gennemgang af udbetalte vederlag, diæter og godtgørelser til borgmester, udvalgsformænd og byrådsmedlemmer.
Konklusion
Gennemgangen af udbetalt vederlag mv. har vist, at udbetalingerne er foretaget i henhold til gældende
regler og kommunens bestemmelser i øvrigt.
REPRÆSENTATION OG GAVER
Vi har gennemgået udvalgte udgifter vedrørende repræsentation og gaver. Kontrollen har omfattet udgiftsbilag vedrørende byrådet samt gavekort.
Ved kontrollen har vi påset, at bilagene er påført oplysninger om formål og deltagere samt at udgifterne
har et kommunalt formål.
Konklusion
Det er vores vurdering, at kommunens udgifter til repræsentation overholder såvel kommunens interne
regler som de kommunalretlige regler.
REVISION AF KOMMUNENS INTERNE IT-KONTROLLER
Omfang
Revisionen har omfattet revision af kommunens generelle it-kontroller og udvalgte applikationskontroller
for de it-systemer, der har betydning for kommunens regnskabsføring og regnskabsaflæggelse.
Vi har tilrettelagt revisionen efter et rotationsprincip, således at ikke alle områder revideres i samme
omfang hvert år. I 2018 har revisionen omfattet følgende områder:
•
•
•

Adgangssikkerhed til Windows AD og fagsystemer på KMD CICS, herunder brugeradministration,
brugerrettigheder, adgangskontrol og systemadministration.
Adgangssikkerhed for sikkerheds- og systemadministratorer i de centrale løn- og økonomistyringssystemer.
Outsourcing af centrale it-systemer, herunder kommunens egne kontroller samt indhentelse og
vurdering af revisorerklæringer fra it-serviceleverandører.

Revisionen har desuden omfattet elementer af forvaltningsrevision inden for it-organisation, it-politikker
og it-risikovurderinger. Endvidere har revisionen omfattet en opfølgning på konstaterede kontrolmangler
fra sidste år.
Det udførte arbejde
Vi har foretaget forespørgsler hos it-ledelsen, medarbejdere med ansvar og opgaver inden for it samt
systembrugere.
Vi har udført revisionshandlinger i form af inspektioner, observationer og udførelse af kontroller, herunder gennemgang af modtagne dokumenter og materialer, efterprøvelse af interne it-kontroller og dokumentation herfor samt test af de interne it-kontrollers funktionalitet, hvor dette er relevant.
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Vi har baseret revisionen på eksterne revisorerklæringer med høj grad af sikkerhed for de dele af itsystemerne, som Fujitsu A/S, Silkeborg Data A/S og KMD A/S er ansvarlige for i henhold til aftale med
kommunen.
Konklusion
Det er vores opfattelse, at kommunen i alle væsentlige henseender har implementeret hensigtsmæssige
interne it-kontroller, der medvirker til at opretholde informationernes integritet og sikkerheden af data,
som it-systemerne behandler i forhold til regnskabsføringen og regnskabsaflæggelsen.
Endvidere er det vores opfattelse, at kommunens overordnede styring af it-sikkerheden inden for de
gennemgåede områder er tilfredsstillende.
Vores anbefalinger til forbedringer af procedurer og interne it-kontroller i øvrigt er meddelt kommunen
i et særskilt ledelsesbrev.
FORESPØRGSLER VEDRØRENDE DATABESKYTTELSESLOVGIVNINGEN
Vi har ikke udført revision med henblik på at sikre, at kommunen overholder databeskyttelseslovgivningen, men vi har forespurgt kommunen med henblik på at opnå et overblik over området og for at sikre,
at der ikke er overtrædelser, der vil have en væsentlig påvirkning på kommunens årsregnskab.
Vi har som led i vores arbejde forespurgt kommunens Databeskyttelsesrådgiver om kommunens arbejde
med databeskyttelseslovgivningen, herunder udfordringer, mangler og hændelser siden lovgivningens
ikrafttræden i maj 2018. Vi har fået svar på de forespørgsler, som vi har stillet, og vi har også konstateret, at der er sket en skriftlig rapportering fra databeskyttelsesrådgiveren til kommunens ledelse.
Kommunens svar har ikke givet anledning til bemærkninger, men vi vil opfordre til, at kommunen til
stadighed har fokus på området.
JURIDISK-KRITISK REVISION OG FORVALTNINGSREVISION
8.1

GENERELT

Den lovpligtige revision omfatter ifølge Styrelsesloven både finansiel revision, løbende forvaltningsrevision og juridisk-kritisk revision.
Forvaltningsrevisionen og den juridisk-kritiske revision er udført integreret og sideløbende med den finansielle revision på udvalgte lovmæssige og væsentlige områder.
Vi skal således fremhæve følgende afsnit i denne revisionsberetning, hvor forvaltningsrevision og juridiskkritisk-revision er udført integreret med den finansielle revision:
•
•
•
•

Afsnit 3 om forretningsgange for regnskabsføring og interne kontroller (løbende forvaltningsrevision)
Afsnit 4 om forretningsgange og sagsrevision på løn- og personaleområdet (løbende forvaltningsrevision og juridisk-kritisk revision)
Afsnit 5 om repræsentation og gaver (løbende forvaltningsrevision og juridisk-kritisk revision)
Afsnit 6 om revision af kommunens interne it-kontroller (løbende forvaltningsrevision og juridiskkritisk revision)

For de nærmere konklusioner af den udførte revision henvises til disse afsnit.
Herudover har vi i revisionsberetning nr. 15 af 7. februar 2019 foretaget forvaltningsrevision og juridiskkritisk revision vedrørende forretningsgange, interne kontrolprocedure, procedurer for sagsbehandling
samt kvalitetskontrol på de sociale områder med statsrefusion. For et nærmere indhold henvises til
denne revisionsberetning.
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8.2

ORDNINGER FOR BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE (BPA-ORDNINGER)

Generelt
Det er i de faglige standarder for forvaltningsrevision samt juridisk-kritisk revision fastlagt, at revisor
over en 5-årsperiode skal gennemgå en række fast definerede emner som en del af den samlede revisionsproces.
En gennemgang af Borgerstyret Personlig Assistance efter servicelovens § 95 og § 96, i det efterfølgende
kaldet BPA-ordninger, falder ind under ét af disse faste emner, som er styring af offentlige tilskudsordninger.
Gennemgangen opfylder endvidere kravene om, at forvaltningsrevisionsemnet skal have væsentlige udgiftsbeløb eller have væsentligt administrativ, samfundsmæssig eller politisk betydning for kommunen
som helhed.
Formål
Der er gennemført en forvaltningsrevision og juridisk-kritisk revision af kommunens administration af
BPA-ordningen.
Forvaltningsrevisionens fokus har været på at afdække ledelse, styring og sparsommelighed i forhold til
BPA-ordningernes bevilling, økonomi og opfølgning.
Den juridisk-kritiske revision har haft fokus på, om der er tilrettelagt et styringsgrundlag, der kan sikre
og dokumentere, at kommunen har indgået BPA-aftaler i overensstemmelse med gældende regler.
Revisionens omfang og udførelse
Til brug for udførelsen af juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision har vi foretaget en gennemgang
af BPA-områdets relevante styringsdokumenter, herunder eksempelvis strategi- og visionsplan, kvalitetsstandarder, brugerhåndbog, administrationsgrundlag, instrukser, udmålingsredskaber, økonomisk oversigt mv.
Materialegennemgangen er efterfulgt af fokusgruppeinterviews med ledere og medarbejdere i kommunens team om kommunens administration af BPA-ordninger.
Der er ved denne gennemgang ikke foretaget egentlig sagsrevision af sager på området.
Konklusion
Gennemgangen har givet anledning til følgende kommentarer:
•

Kommunens organisering af BPA-ordningerne betyder, at der i sagsbehandlingen skal være et
samarbejde mellem Socialafdelingen og Sundhed og Omsorg. Vi har fået oplyst, at der er taget
initiativ til at forbedre og styrke dette samarbejde, hvilket vi kan støtte.

•

Kommunen har ikke en procedure, som sikrer, at ordningernes kontante tilskud reguleres i forhold til f.eks. ændringer i løn- eller takstfremskrivninger, funktionsniveau m.v. Vi har fået oplyst,
at der er taget initiativ til etablering af en procedure herfor.

•

Kommunen har ikke udarbejdet regnskaber for de sager, hvor kommunen varetager lønadministrationen. Der skal udarbejdes årligt regnskab for alle ordninger, jf. reglerne i bekendtgørelse
om udmåling af tilskud til ansættelse af hjælpere og borgerstyret personlig assistance efter serviceloven § 14, stk. 4. Vi har fået oplyst, at der er taget initiativ til udarbejdelse af årlige regnskaber i henhold til bekendtgørelsens bestemmelser.

Herudover har vi konstateret, at kommunen ikke har modtaget regnskaber fra 2 arbejdsgivervirksomheder vedrørende regnskabsår 2017 og timeopgørelser fra flere arbejdsgivervirksomheder. Herudover var
ingen regnskaber for 2017 fra arbejdsgivervirksomhederne godkendt på grund af manglende eller utilstrækkelig dokumentation. Vi har fået oplyst, at arbejdsgivervirksomhedernes manglende evne til at
fremsende den fornødne dokumentation for at den visiterede ydelse faktisk også er leveret til borgeren
fortsat er en stor udfordring.
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Vi skal anbefale, at kommunen fortsætter sine initiativer til at forbedre samarbejdet med arbejdsgivervirksomhederne, f.eks. omkring vigtigheden af indsendelse af regnskaber, herunder timeopgørelse over
udmålte og forbrugte timer samt at der udarbejdes en procedure for regnskabsudarbejdelse og indsendelse af dokumentation fra arbejdsgivervirksomhederne.
Borgeren er som arbejdsleder ansvarlig for at vælge en arbejdsgivervirksomhed, der lever op til lovgivningen også i forhold til aflæggelse af regnskab. Det betyder, at kommunen kan gå i dialog med borgeren,
hvis der er noget, der tyder på, at der er valgt en arbejdsgivervirksomhed, der ikke lever op til lovgivningen. Hvis borgeren ikke er i stand til at vælge en arbejdsgivervirksomhed, der overholder lovgivningen, vil det indgå i den samlede vurdering af borgerens evne til at være arbejdsleder. Dette er dog en
langsommelig proces. Kommunen har således ingen hurtige sanktionsmuligheder overfor hverken arbejdsgivervirksomhed eller borger.
Det er herudover vores vurdering, at Silkeborg Kommune har en hensigtsmæssig organisering og styring,
der i tilfredsstillende grad kan sikre en effektiv ledelse, styring og sparsommelig drift af BPA-området.
REVISION AF ÅRSREGNSKABET
9.1

ÅRSREGNSKABETS OPBYGNING OG INDHOLD

Vi har undersøgt, om kommunens regnskabsaflæggelse er foretaget i overensstemmelse med formkravene i Økonomi- og Indenrigsministeriets gældende regler.
Vi har fulgt op på, om der i forhold til regnskabet fra sidste år er foretaget ændringer i kommunens
regnskabspraksis, samt om disse ændringer er godkendt af byrådet. Det er endvidere vurderet, om de
foretagne ændringer er i overensstemmelse med Økonomi- og Indenrigsministeriets regler, og om de er
tilstrækkeligt belyst i regnskabsaflæggelsen.
Konklusion
Det er vores opfattelse, at kommunens regnskabsaflæggelse er foretaget i overensstemmelse med formkravene udmeldt af Økonomi- og Indenrigsministeriet.
9.2

FORRETNINGSGANGE FOR REGNSKABSAFLÆGGELSEN

Kommunens forretningsgange vedrørende regnskabsaflæggelse er gennemgået. Ved denne gennemgang
har vi vurderet, om kommunen i tilstrækkelig grad sikrer korrekt regnskabsaflæggelse ved hjælp af procedurer, ansvarsplacering og ledelsestilsyn, herunder anvendelse af materialeplaner og andre styringssystemer.
Konklusion
Det er vores opfattelse, at forretningsgangene vedrørende regnskabsaflæggelse generelt har fungeret
tilfredsstillende.
9.3

BUDGET- OG BEVILLINGSKONTROL

Vi har påset, at kommunens finansielle dispositioner er i overensstemmelse med det vedtagne budget,
meddelte tillægsbevillinger og øvrige beslutninger af bevillingsmæssig karakter.
Samtidig har vi undersøgt, om kommunens bevillingsniveau er fastlagt i overensstemmelse med gældende
regler.
Konklusion
Vi har i det aflagte regnskab ikke konstateret overskridelse af de meddelte bevillinger, og det vedtagne
bevillingsniveau er i overensstemmelse med gældende regler. Vi har ikke konstateret forhold, der rejser
tvivl om going concern.
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9.4

TILSKUD, UDLIGNING OG SKATTER

Tilskuds- og udligningsbeløb er stikprøvevist sammenholdt med opgørelser udarbejdet af Økonomi- og
Indenrigsministeriet, ligesom indtægtsførte skatter er påset i overensstemmelse med de af Skattestyrelsen foretagne fordelinger og meddelte oplysninger.
Vi har endvidere undersøgt, om kommunens kontering og periodisering er i overensstemmelse med konteringsreglerne i Budget- og regnskabssystemet for kommuner.
Konklusion
Det er vores opfattelse, at tilskuds- og udligningsbeløb samt skatter er korrekt optaget i regnskabet.
9.5

REFUSION AF KØBSMOMS

Vi har ved den afsluttende revision påset, at opgørelsen af købsmomsrefusion er udarbejdet efter gældende regler.
Ved gennemgangen af området har vi blandt andet påset, at der er tilrettelagt en forretningsgang, der
sikrer,
•
•

at der afregnes 17,5 % af tilskud fra fonde, private virksomheder, private foreninger med flere,
at der sker tilbagebetaling af købsmoms ved salg af anlæg, når salget sker inden der er gået 5 år
fra godkendelse af anlægsregnskabet, med mindre der er tale om bygninger, hvor der skal ske
tilbagebetaling i indtil 10 år.

Konklusion
Det er vores opfattelse, at opgørelsen af købsmomsrefusion er korrekt udarbejdet og korrekt optaget i
regnskabet.
9.6

LØNNINGER OG VEDERLAG

Ved revisionen af årsregnskabet har vi undersøgt kommunens forretningsgange mv. i forhold til interne
kontroller ved anvendelse af lønsystemet, bl.a. medarbejdernes muligheder for at indberette til egne
CPR-numre mv.
Det er undersøgt, om lønsystemet er afstemt til bogholderiet/årsregnskabet.
Det er endvidere påset, at de til Skattestyrelsen afgivne oplysninger om løn mv. er afstemt, ligesom det
er kontrolleret, at tilbageholdt A-skat mv. er afregnet og afstemt.
Konklusion
De nødvendige afstemninger af lønsystemet i forhold til bogholderiet/årsregnskabet er foretaget.
Det er endvidere dokumenteret, at der er overført korrekte oplysninger om lønforhold mv. til Skattestyrelsen. Samtidig er årets tilbageholdelse og afregning af A-skat mv. dokumenteret.
9.7

KOMMUNAL MEDFINANSIERING AF DE REGIONALE SUNDHEDSOPGAVER

Vi har påset, at den aktivitetsbestemte kommunale medfinansiering, jf. kommunens regnskab, er i overensstemmelse med den endelige opgørelse fra Sundhedsdatastyrelsen.
Konklusion
Det er vores opfattelse, at den kommunale medfinansiering er korrekt optaget i regnskabet.
9.8

ANLÆGSVIRKSOMHED

Vi har gennemgået udvalgte anlægsregnskaber/anlægsudgifter for at sikre, at der er korrekt sondring
mellem anlæg og drift. Endvidere har vi i vores gennemgang fokuseret på bilagene, som er konteret
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under de enkelte anlægsprojekter. Gennemgangen af bilagene har haft til formål at sikre, at bilagene
behandles korrekt, jf. gældende konteringsregler, og at kommunens retningslinjer overholdes.
Vi har undersøgt kommunens regler vedrørende aflæggelse af anlægsregnskaber, herunder hvorvidt gældende lovgivning følges i forhold til aflæggelsen.
Konklusion
Det er vores vurdering, at kommunens anlægsregnskaber er udarbejdet og aflagt i overensstemmelse
med gældende regler og kommunens retningslinjer.
9.9

INDBERETNING TIL FORSYNINGSSEKRETARIATET MV.

De tidligere kommunale forsyningsvirksomheder på vand- og spildevandsområdet er omdannet til aktieselskaber med 100 % kommunalt ejerskab.
I forbindelse med kommunens indberetning i henhold til bekendtgørelse nr. 1212 af 14. oktober 2010 om
kommuners indberetninger efter lov om kommuners afståelse af vandforsyninger eller spildevandsforsyninger for 2018, skal vi i henhold til § 3 i bekendtgørelsen afgive revisionserklæring om rigtigheden og
fuldstændigheden af kommunens indberetning i henhold til § 2 i bekendtgørelsen.
Forsyningssekretariatet har på baggrund heraf udstedt en særlig revisionsinstruks, som gælder for alle
indberetninger, der foretages efter den 31. december 2011.
Konklusion
Vi har den 29. januar 2019 afgivet revisorerklæring for kommunens indberetning og erklæring til Forsyningssekretariatet for 2018.
Erklæringen er afgivet med følgende forbehold:
”Der er på tidspunktet for afgivelsen af denne erklæring ikke aflagt årsregnskaber for 2018 for Silkeborg
Vand A/S, Silkeborg Spildevand A/S og Silkeborg Forsyning A/S samt for Silkeborg Kommune. Vi har
derfor ikke et fuldstændigt grundlag for at udtale os om registreringspligtige uddelinger og vederlag.
Vi tager derfor forbehold for den mulige indvirkning heraf”.
9.10 BALANCEN
Generelt
Vi har ved den afsluttende revision foretaget en række handlinger med henblik på at vurdere, om balancen giver et retvisende billede af kommunens aktiver og passiver i overensstemmelse med retningslinjerne i Budget- og regnskabssystem for kommuner.
Vores gennemgang har omfattet udvalgte poster fra balancen, og vi har blandt andet påset:
•
•
•
•
•
•
•
•

at posterne er indregnet og målt i overensstemmelse med Budget- og regnskabssystem for kommuner og kommunens regnskabspraksis
at anlægsaktiver er optaget i overensstemmelse med anlægskartotekets oplysninger, og at tilog afgange er korrekt registeret i anlægskartoteket
at finansielle anlægsaktiver er korrekt værdiansat, herunder at aktier, andelsbeviser og ejerandele i § 60-virksomheder er korrekte i forhold til kommunens ejerandele
at omsætningsaktiver er korrekt indregnet og periodiseret
at likvide beholdninger er korrekt indregnet og periodiseret
at egenkapitalen er fordelt, registreret og klassificeret korrekt
at indregning og måling af hensatte forpligtigelser er sket i overensstemmelse med gældende
regler
at gældsforpligtelser er korrekt indregnet og periodiseret.
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Vi har nedenfor redegjort nærmere for vores gennemgang af de enkelte områder:
Materielle og immaterielle anlægsaktiver
Vi har gennemgået anlægsaktiverne og vurderet, hvorvidt indregning og måling, herunder nettotilgangen,
stemmer overens med den fastlagte regnskabspraksis, og herunder at aktiverne vurderes at være til
vedvarende brug.
Vi har stikprøvevis kontrolleret ejerforholdet af de i anlægskartoteket opførte aktiver samt stikprøvevis
kontrolleret årets til- og afgang.
Endelig har vi gennemgået de foretagne af- og nedskrivninger og påset, at anlægsaktiverne afskrives i
overensstemmelse med anvendt regnskabspraksis. De foretagne afskrivninger er efter vores vurdering
tilstrækkelige til dækning af årets værdiforringelse, og vi anser vurderingen af anlægsaktiverne som
forsvarlig.
Finansielle anlægsaktiver
Vi har gennemgået kommunens finansielle anlægsaktiver særligt med henblik på kontrol af, at de finansielle anlægsaktiver er korrekt værdiansat, herunder at aktier, andelsbeviser og ejerandele i § 60-virksomheder er korrekte i forhold til kommunens ejerandele.
Med henblik på at kontrollere om der er indtruffet efterfølgende begivenheder frem til afslutningen af
revisionen af kommunens regnskab for 2018, har vi indhentet regnskabserklæring underskrevet af ledelsen. For selskaber, der værdiansættes med udgangspunkt i årsregnskabet for 2017, har vi tillige gennem
kommunen indhentet opdateret regnskabsinformation for de pågældende selskaber.
Ledelsen har bekræftet over for os, at man finder værdiansættelsen af de finansielle anlægsaktiver pr.
31. december 2018 i overensstemmelse med kommunens regnskabspraksis, hvilket vi efter vores gennemgang kan tilslutte os.
Omsætningsaktiver og likvide beholdninger
Omsætningsaktiverne består væsentligst af fysiske anlæg til salg, kortfristede tilgodehavender, værdipapirer samt likvide beholdninger.
Vi har påset, at mellemværender med pengeinstituttet er optaget til saldiene pr. 31. december og er
afstemt med pengeinstituttets noteringer. Vi har indhentet engagementsoversigt fra pengeinstitutter.
Vi har gennemgået kommunens kortfristede tilgodehavender og på baggrund heraf er det vores opfattelse, at disse ikke indeholder væsentlige tabsrisici.
Hensatte forpligtelser
Hensatte forpligtelser består af tjenestemandspensionsforpligtelser, arbejdsskadeforpligtelser samt øvrige forpligtelser.
Vi har gennemgået de væsentligste forpligtelser herunder kontrolleret årets til- og afgange samt påset
at de er optaget i kommunens årsregnskab i overensstemmelse med gældende regler og kommunens
regnskabspraksis.
Gæld
Gæld består af langfristede gældsforpligtelser og kortfristede gældsforpligtelser.
Vi har for de langfristede gældsforpligtelser gennemgået de finansielle dispositioner, herunder de optagne lån. Vi har kontrolleret, at den optagne, langfristede gæld er i overensstemmelse med kreditgivernes noteringer. Herunder har vi foretaget en gennemgang af nye lån.
Vi har for de kortfristede gældsforpligtelser gennemgået afstemningerne og stikprøvevis foretaget sammenholdelse til betalinger i nyt regnskabsår.
Sammenfattende konklusion på revisionen af balancen
Det er vores opfattelse, at balancens poster er dokumenteret tilfredsstillende. Kommunens forretningsgange, ledelsestilsyn og egne kvalitetskontroller har sikret en god kvalitet i afstemningerne.
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Vores gennemgang af udvalgte poster bekræfter, at kommunens aktiver og passiver er indregnet i balancen i overensstemmelse med retningslinjerne i Budget- og regnskabssystem for kommuner og kommunens
regnskabspraksis.
Kommunens ejerandel i Silkeborg Forsyning A/S er i overensstemmelse med Budget- og regnskabssystemets regler indregnet med 3.517,3 mio. kr. opgjort på grundlag af selskabets regnskab for 2017. Til
orientering kan oplyses, at kommunens ejerandel ifølge selskabets regnskab for 2018 er ændret til
4.006,0 mio. kr. Årsagen hertil er, at Højesteret ultimo 2018 har afsagt kendelse om opgørelsesmetode
for skattemæssig værdiansættelse af anlægsaktiverne i forsyningsselskaber. Silkeborg Forsyning A/S har
således i 2018 tilbageført tidligere hensat skat på 482,5 mio. kr., hvilket påvirker egenkapitalen positivt.
9.11 EVENTUALPOSTER
Eventualposter optages ikke i balancen og omfatter kautions- og garantiforpligtelser samt eventualforpligtelser og –rettigheder.
Vi har gennemgået området og har i den forbindelse modtaget en ledelseserklæring, blandt andet til
bekræftelse af oplysningernes korrekthed og fuldstændighed.
9.12 LÅNOPTAGELSE
Vi har gennemgået kommunens procedure for lånoptagelse og lånerammeopgørelse for bl.a. at påse, at
denne følger Økonomi- og Indenrigsministeriets regler på området.
Endvidere har vi påset, at den udarbejdede opgørelse over lånerammen kun indeholder kategorier af
udgifter og beløbsstørrelser, som kan medtages, jf. lånebekendtgørelsen med tilhørende fortolkninger.
Konklusion
Kommunens lånerammeberegning og lånoptagelse er i overensstemmelse med gældende regler.

REVISION AF DE SOCIALE REGNSKABER - OMRÅDER MED STATSREFUSION
Efterfølgende redegøres for revisionsforløbet og vurderingerne af kommunens administration på det sociale område.
Revisionen udføres i overensstemmelse med gældende regler og praksis på området.
Vi har i forbindelse med revisionsbesøgene orienteret den administrative ledelse om revisionens omfang
og resultater.
10.1 REVISIONSERKLÆRING VEDRØRENDE DE SOCIALE IT-SYSTEMER
I bekendtgørelse nr. 1591 af 15. december 2017 om statsrefusion og tilskud samt regnskabsaflæggelse og
revision på visse områder inden for Børne- og Socialministeriets, Beskæftigelsesministeriets, Udlændinge- og Integrationsministeriets, Transport-, Bygnings- og Boligministeriets ressortområder (revisionsbekendtgørelsen) er der fastsat en række krav til de dokumentations- og registreringssystemer, kommunen anvender i forbindelse med administrationen af en række opgaver på Børne- og Socialministeriets,
Beskæftigelsesministeriets, Udlændinge- og Integrationsministeriets og øvrige ministeriers ressortområder.
Kommunen skal sikre, at der foreligger en uafhængig revisorerklæring om, at det pågældende system
fungerer i et it-miljø med en tilfredsstillende system- og datasikkerhed, og at de interne kontroller i
systemerne sikrer en fuldstændig og nøjagtig behandling af godkendte transaktioner.
Ovennævnte er gældende, såfremt kommunen ved registrering af sagen og beregning af ydelsen eller
tilskuddet anvender et it-system, eller hvis databehandlingen helt eller delvist foretages af andre end
den dataansvarlige kommune.

330

Konklusion
Kommunen anvender registreringssystemer, hvor databehandlingen varetages af KMD. Vi henviser til de
den 1. april 2019 udarbejdede erklæringer for 2018, som kommunen har fået fremsendt fra KMD.
Ved revisionen af regnskabet for året 2017 anførte vi i den afsluttende revisionsberetning at ”Styrelsen
for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) har over for os oplyst, at erklæringerne fra KMD ikke fuldt ud
er i overensstemmelse med kravene i § 26, stk. 2 i bekendtgørelse nr. 1591 af 15. december 2017 om
statsrefusion og tilskud samt regnskabsaflæggelse og revision på det sociale område, for så vidt angår,
”at de interne kontroller i systemerne sikrer en fuldstændig og nøjagtig behandling af godkendte transaktioner”.
I decisionsskrivelsen vedrørende ovennævnte beretning har STAR oplyst, at ”Styrelsen skal understrege
at det er et krav, at it-erklæringerne lever op til bekendtgørelsens § 26, stk. 2. Styrelsen forventer, at
revisor påser at kommunen har indhentet fuldt dækkende it-erklæringer i forbindelse med revision af
næste årsregnskab”.
Vi har derfor påset, at kommunen har indhentet en erklæring på registreringssystemerne fra KMD for
2018, som fuldt ud dækker kravene i § 26, stk. 2 i ovennævnte bekendtgørelse.
Vi kan oplyse, at revisorerklæringen for KMD-Aktiv efter vores opfattelse fuldt ud dækker kravene i § 26,
stk. 2. Det er dog vores opfattelse, at revisorerklæringerne for KMD Dagpenge, KMD Social Pension og
KMD Børn og Voksne ikke fuldt ud dækker kravene i § 26, stk. 2.
Vi har gjort KMD opmærksom på foranstående og det er vores opfattelse, at KMD vil sørge for at disse
krav vil blive indarbejdet i erklæringerne for 2019.
10.2 LØBENDE REVISION
10.2.1 Forretningsgange og sagsbehandling
I løbet af året reviderer vi udvalgte forretningsgange og personsager på det sociale område.
Der henvises i øvrigt til beretning nr. 15 af 7. februar 2019.
Beretning nr. 15 samt denne beretning skal efter byrådets behandling sendes til ressortministerierne
sammen med byrådets besvarelse af eventuelle bemærkninger.
Dette skal ske som følge af ministeriernes krav om lovpligtige redegørelser om den udførte revision af
områder med statsrefusion og tilskud, jf. bekendtgørelse nr. 1591 af 15. december 2017 om statsrefusion
og tilskud samt regnskabsaflæggelse og revision på visse områder inden for Børne- og Socialministeriets,
Beskæftigelsesministeriets, Udlændinge- og Integrationsministeriets, Transport-, Bygnings- og Boligministeriets ressortområder (revisionsbekendtgørelsen).
Der henvises i øvrigt til bilag 1, 2 og 3, hvor der fremgår en mere detaljeret redegørelse for resultatet
af den udførte personsagsgennemgang, herunder fravalg samt den tværministerielle oversigt og opfølgning på decisionsskrivelse vedrørende 2017 og tidligere år.
10.3 AFSLUTTENDE REVISION
10.3.1 Personsager
Vi har i forbindelse med den afsluttende revision foretaget revision af følgende personsagsområder:
•
•
•

Merudgifter til voksne
Merudgifter til børn
Tabt arbejdsfortjeneste
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Sammenfattende konklusion på personsagsgennemgang
På følgende områder er der efter vores opfattelse behov for en opstramning af sagsadministrationen:
Merudgifter til voksne
I revisionsberetning nr. 13 af 20. juni 2018 afgav vi revisionsbemærkning, da området ikke fuldt ud blev
administreret i overensstemmelse med gældende regler.
På daværende tidspunkt konstaterede vi, at kommunen ikke havde udført ledelsestilsyn med området
for 2017 og at der i nogle sager ikke var foretaget tilstrækkelig opfølgning og truffet fornyet afgørelse
om bevilling af merudgifter.
Vi har foretaget opfølgning med følgende resultat:
•
•

Ledelsestilsyn på området er iværksat fra november 2018. Vi har fået oplyst, at ledelsestilsyn
fremover foretages 2 gange om året
Vi har fortaget gennemgang af 6 sager. I 3 af sagerne var opfølgning ikke foretaget rettidigt og
truffet fornyet afgørelse om bevilling af merudgifter. Kommunen har i sit eget ledelsestilsyn
ligeledes konstateret udfordringer med rettidig opfølgning i sagerne. Vi har fået oplyst, at der
er taget initiativer til forbedring af sagsadministrationen

Vi kan således konstatere, at området fortsat ikke administreres fuldt ud i henhold til gældende regler.
Vi kan derfor ikke lukke den tidligere afgivne revisionsbemærkning på området.
Vi skal anbefale, at der etableres et skærpet og hyppigere ledelsestilsyn på området med fokus på den
fornødne fremdrift i forbedring af sagsadministrationen.
Der henvises i øvrigt til afsnit 1.3.3 vedrørende opfølgning på tidligere revisionsbemærkninger.
Merudgifter til børn
Vi har foretaget gennemgang af 4 sager. I 2 af sagerne er opfølgning ikke foretaget rettidigt. Herudover
er der en række enkeltstående fejl, herunder fejludbetaling af et beløb i en længere periode.
Kommunen har i sit eget ledelsestilsyn ligeledes konstateret udfordringer med manglende rettidig opfølgning i flere sager.
Der henvises i øvrigt til afsnit 1.3.2 vedrørende nye revisionsbemærkninger.
På følgende område er der efter vores opfattelse behov for øget fokus på sagsadministrationen:
Tabt arbejdsfortjeneste
Vi har foretaget gennemgang af 4 sager. Vi har ikke konstateret generelle fejl i sagerne, men der er for
mange enkeltstående fejl. I 1 sag er der manglende rettidig opfølgning, i 1 sag er der fejl i beregning af
tabt arbejdsfortjeneste og i 1 sag er der ikke taget højde for sparede udgifter i en periode.
Der henvises i øvrigt til bilag 1, 2 og 3, hvor der fremgår en mere detaljeret redegørelse for resultatet
af den udførte personsagsgennemgang, herunder fravalg samt den tværministerielle oversigt og opfølgning på decisionsskrivelse vedrørende 2017 og tidligere år.
10.3.2 Regnskabsaflæggelse og restafregning af refusion
Vi har kontrolleret, at kommunen har afstemt restafregningsskemaerne til bogføringen. Vi har endvidere
stikprøvevist undersøgt, om kommunens kontering af udgifter og indtægter vedrørende refusionsanmeldelserne er korrekt og kommer korrekt til udtryk i regnskabet.
Vi har påset, at kommunen har rettet data og registreret tilbagebetalinger, efterbetalinger og finansieringsbeløb m.v. efter anvisningerne i bekendtgørelse om finansiering af visse offentlige ydelser, der udbetales til kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne
Vi har ligeledes stikprøvevis kontrolleret, om eventuelle refusionsmæssige berigtigelser vedrørende tidligere år er korrekt opgjort og medtaget i refusionsopgørelserne.
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Vi har påset, at der ved skattepligtige ydelser er foretaget korrekt afregning af A-skat mv.
Konklusion
Det er vores opfattelse, at restafregningsskemaerne er aflagt i overensstemmelse med fagministeriernes
regler for området samt at kommunens restafregning af refusion på sociale udgifter svarer til bogføringen.
10.3.3 Socialt bedrageri
I bekendtgørelse nr. 1591 af 15. december 2017 om statsrefusion og tilskud samt regnskabsaflæggelse og
revision på visse områder inden for Børne- og Socialministeriets, Beskæftigelsesministeriets, Udlændinge- og Integrationsministeriets, Transport-, Bygnings- og Boligministeriets ressortområder (revisionsbekendtgørelsen) er der fastsat et krav om, at vi skal påse, at kommunen har etableret procedurer til at
forebygge og afdække tilfælde af uberettiget modtagelse af ydelser mod bedre vidende på områder
omfattet af denne bekendtgørelse samt for sagsoplysning på Udbetaling Danmarks sagsområde, jf. § 11 i
lov om Udbetaling Danmark, og om procedurerne fungerer på betryggende vis.
Vi har ved vores revision påset:
•
•
•
•

om kommunen har vedtaget politiske eller strategiske retningslinjer
hvordan kontrollen er organiseret
om kommunen har en procedure for håndtering af oplysninger mellem afdelinger, fra andre myndigheder, private samt gennemførte virksomhedskontroller og elektroniske eller manuelle kontroller. Herunder om kommunen har nedsat en kontrolgruppe
om kommunen har en procedure for tilbagebetalingskrav.

Konklusion
Det er vores opfattelse, at kommunen har etableret en betryggende og hensigtsmæssig forretningsgang
til at forebygge og afdække tilfælde af uberettiget modtagelse af ydelser.
AFGIVNE REVISIONSBERETNINGER OG PÅTEGNEDE OPGØRELSER MV.
11.1 REVISIONSBERETNINGER AFGIVET TIL SILKEBORG BYRÅD
Ud over nærværende beretning har vi den 7. februar 2019 fremsendt revisionsberetning nr. 15 til Silkeborg Byråd.
11.2 DIALOG MED POLITISK OG ADMINISTRATIV LEDELSE
•
•
•
•

Møde med Økonomi- og Erhvervsudvalget den 21. august 2018 vedrørende revisionen af regnskabet for 2017
Møde med kommunens økonomichef den 2. oktober 2018 om revisionsplanlægningen for 2018
Møder med kommunens ledelse vedrørende revisionsberetning nr. 15
Møder med kommunens ledelse herunder kommunens økonomichef den 29. maj 2019 vedrørende
denne revisionsberetning

11.3 PÅTEGNEDE OPGØRELSER OG ØVRIGE OPGAVER
Der henvises til oversigten i bilag 5.
LEDELSENS REGNSKABSERKLÆRING
I forbindelse med revisionen af årsregnskabet har borgmester og kommunaldirektør over for os i en regnskabserklæring bekræftet forhold af væsentlig betydning vedrørende årsregnskabet for 2018, hvor vi har
vurderet et behov herfor.
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Den skriftlige erklæring omfatter oplysninger om pantsætninger og sikkerhedsstillelser, garantistillelser, retssager, besvigelser, begivenheder efter balancedagen, oversigt over ikke-korrigerede forhold
samt andre områder, hvor det er vanskeligt at opnå et revisionsbevis.
Den modtagne regnskabserklæring har ikke givet anledning til kommentarer.
REVISORS ERKLÆRING
Vi bekræfter, at vi opfylder de i lovgivningen indeholdte habilitetsbestemmelser og vi under revisionen
har modtaget alle de oplysninger, som vi har anmodet om.
Vi har iværksat foranstaltninger til sikring af, at BDO lever op til kravene i Bekendtgørelse 965 af 28.
juni 2016 om Kommunal og regional revision.
Aarhus, den 6. juni 2019
BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab

Søren Peter Nielsen
Statsautoriseret revisor

Ole Nielsen
Registreret revisor
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BILAG 1, BESKÆFTIGELSESMINISTERIET
TVÆRMINISTERIEL OVERSIGT OVER KONSTATEREDE FEJL OG MANGLER VED DEN SOCIALE REVISION 2018
Funktion

Sagsområde

Regler

Antal udvalgte sager

Væsentlige
fejl uden
refusionsmæssig betydning

Væsentlige
fejl med refusionsmæssig betydning

Systematiske/generelle fejl
uden refusionsmæssig betydning

(Antal note- (Antal noteres)
res)
(Ja/Nej)
Funktion
5.57.73,
5.57.75
8.38.37 og
8.51.52
Funktion
5.57.75
samt 5.57.73
Funktion
5.57.73.
5.58.80
8.51.52
Funktion
5.57.71,
5.68.73,
5.68.75,
5.68.79,
5.58.80,
5.58.81,
5.58.82,
5.58.83,
5.68.91 og
5.68.98

Kontant-og uddannelseshjælp.
LAS
Udbetaling, beregning og kontering. Rådighedsvurdering og
sanktionering.
Særlig støtte (medfinansiering
og tilbagebetaling)
Aktivering (bortset fra løntilLAB
skud), kontaktforløb, jobplaner
mv. til kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere
Revalidering inkl. ForrevalideLAS kap. 6
ring
Tilskud til udgifter til hjælpemidler og befordringsgodtgørelse m.v. til alle målgrupper,
tilskud til jobrotation og voksenlærlinge, løntilskud til alle
målgrupper, skånejob, isbryderordning, personlig assistance og
vejledning og opkvalificering af
15-17-årige samt efterbetaling
af jobpræmie til enlige forsørgere

LAB kap. 12, 13
a-b, 14, 15 og
18 samt lov om
kompensation
til handicappede i erhverv
m.v. samt lov
nr. 1593 af 22.
december 2010
om en 2-årig
forsøgsordning
for enlige forsørgere

Systematiske/generelle fejl
med refusionsmæssig betydning

(Ja/Nej)

Kommen- Området
tarer ved- fravalgt
rørende
konstaterede fejl

(Henvisning til
afsnit)

Området administreres
generelt i
overensstemmelse med
gældende
regler

(Ja/Nej)
(Ja/Nej)

Revisionsbemærkninger
(Noteres
ved angivelse af
samme
nummerering som
fremgår af
revisionsberetningen)

Forbehold

(Antal noteres)

9

0

0

Nej

Nej

*

Nej

Ja

*

0

9

8

0

Nej

Nej

Afsnit
1.3.1 /
1.3.2

Nej

Ja

*

0

0

*

*

*

*

*

Ja

*

*

0

7

0

1

Nej

Nej

Afsnit
1.3.3

Nej

Ja

*

0
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Funktion
5.68.90

Driftsudgifter og mentorstøtte,
hvor refusion ydes under et rådighedsbeløb

Funktion
5.58.81
8.51.52
Funktion
5.58.83

Fleksjob

Funktion
5.57.71 og
8.51.52
Funktion
5.68.97

Sygedagpenge

Funktion
5.68.96

Servicejob (løntilskud)

Funktion
5.57.78,

Funktion
5.58.82
8.51.52
Funktion
5.58.82
8.51.52
Funktion
5.57.78 og
5.57.79
Funktion
5.57.79
Funktion
5.57.72

Ledighedsydelse

Seniorjob

LAB kap. 8 a, 9
b og 10 m.v.
LAB §§ 73 b, 81
a, 83 og 99
LAB §§ 69 - 75

8

1

1

Nej

Nej

Afsnit
1.3.4

Nej

Ja

*

0

5

2

0

Nej

Nej

Afsnit
1.3.5

Nej

Ja

*

0

6

2

0

Nej

Nej

Afsnit
1.3.6

Nej

Ja

*

0

Lov om sygedagpenge

7

7

0

Nej

Nej

Afsnit
1.3.7

Nej

Ja

*

0

Lov om seniorjob

2

0

0

Nej

Nej

*

Nej

Ja

*

0

0

*

*

*

*

*

Ja

*

*

0

5

6

0

Nej

Nej

Afsnit
1.3.8

Nej

Ja

*

0

0

*

*

*

*

*

Ja

*

*

0

3

2

0

Nej

Nej

Afsnit
1.3.9

Nej

Ja

*

0

0

*

*

*

*

*

Ja

*

*

0

0

*

*

*

*

*

Ja

*

*

0

2

0

0

Nej

Nej

*

Nej

Ja

*

0

LAS kap. 7

Lov om ophævelse af lov om
servicejob
Forsikrede ledige
§ 82 a i lov om
(medfinansiering af a-dagarbejdsløshedspenge, opfølgning kontaktforløb forsikring m.v.
og tilbud)
og LAB
Forsørgelse og aktivering (bortset fra løntilskud) af personer i
ressourceforløb, der modtager
ressourceforløbsydelse, inkl.
mentor.
Forsørgelse og aktivering (bortset fra løntilskud) af personer i
jobafklaringsforløb, der modtager ressourceforløbsydelse,
inkl. mentor.
Midlertidig arbejdsmarkedsydelse (medfinansiering af midlertidig arbejdsmarkedsydelse
og tilhørende aktiveringsudgifter bortset fra løntilskud)
Kontantydelse og dertilhørende
aktiveringsudgifter (bortset fra
løntilskud)
Hjælp i særlige tilfælde (enkeltudgifter, sygebehandling,
samværsret med børn, flytning)

LAB kapital 12
a

LAB kapital 12
b

LAB kapitel 13
d og lov om arbejdsløshedsforsikring § 52
o.
LAB kapitel 13
e og lov om
kontantydelse
LAS kap. 10
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Funktion
0.25.11
0.25.18
7.32.23
8.32.23
9.32.23
Funktion
5.48.67

Beboerindskudslån

Personlige tillæg til pensionister

Lov om individuel boligstøtte

Lov om social
pension kap. 2
og Bekendtgørelse af lov om
højeste, mellemste, forhøjet almindelig
og almindelig
førtidspension
m.v. kap. 2

3

0

0

Nej

Nej

*

Nej

Ja

*

0

0

*

*

*

*

*

Ja

*

*

0

LAS - Lov om aktiv socialpolitik, LAB: Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Ja
Er der manglende afstemninger på Beskæftigelsesministeriets område

Nej
X
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1.1

INDLEDNING

Dette bilag er en særskilt redegørelse til Beskæftigelsesministeriet på baggrund af de særlige rapporteringskrav, som fremgår af bekendtgørelse nr. 1591 af 15. december 2017 om statsrefusion og tilskud samt
regnskabsaflæggelse og revision. Redegørelsen skal ses som et supplement til revisionsberetningen for
2018 vedrørende de sociale udgifter, der er omfattet af statsrefusion på Beskæftigelsesministeriets ressortområde.
Bilaget indeholder:
•
•
•
•
1.2

Opfølgning på decisionsskrivelse vedrørende 2017 og tidligere år
Den tværministerielle oversigt
Redegørelse for personsagsgennemgang
Redegørelse for fravalg af gennemgang af personsager
OPFØLGNING PÅ DECISIONSSKRIVELSE FOR 2017

Jf. decisionsskrivelse fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering af 5. februar 2019 ses ingen forhold
til opfølgning.
1.3

PERSONSAGSGENNEMGANG

I det efterfølgende redegøres for væsentlige fejl og mangler i forhold til den enkelte personsag, der er
konstateret ved sagsgennemgangen.
1.3.1 Kontanthjælp
Der er ved gennemgangen konstateret 2 fejl og mangler i de udvalgte sager uden umiddelbar udbetalingsog/eller refusionsmæssig betydning, der kan henføres til:
•
•

I 1 sag er indhold i jobsamtalerne ikke tilstrækkelig dokumenteret
I 1 sag er visitationssamtaler ikke afholdt rettidigt

1.3.2 Uddannelseshjælp
Der er ved gennemgangen konstateret 6 fejl og mangler i de udvalgte sager uden umiddelbar udbetalingsog/eller refusionsmæssig betydning, der kan henføres til:
•
•
•
•

I
I
I
I

2
1
1
2

sager er der fejl vedrørende FVU-test
sag er opfølgning ikke foretaget rettidigt
sag er tilbud ikke givet rettidigt
sager fremgår der ikke noget om fritagelse samt at mentor er givet som ret & pligt mentor

1.3.3 Udgifter til hjælpemidler, befordringsgodtgørelse mv.
Der er ved gennemgangen konstateret 1 fejl og mangler i de udvalgte sager med umiddelbar udbetalingsog/eller refusionsmæssig betydning, der kan henføres til:
•

I 1 sag vedrørende kontanthjælp var der fejl i beregning af befordringsgodtgørelse efter § 82.
Der er foretaget berigtigelse

1.3.4 Driftsudgifter
Der er ved gennemgangen konstateret 1 fejl og mangler i de udvalgte sager med umiddelbar udbetalingsog/eller refusionsmæssig betydning, der kan henføres til:
•

I 1 sag vedrørende uddannelseshjælp er § 83 godtgørelse fortsat udbetalt under sygemelding fra
tilbud.
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Der er ved gennemgangen konstateret 1 fejl og mangler i de udvalgte sager uden umiddelbar udbetalingsog/eller refusionsmæssig betydning, der kan henføres til:
•

I 1 sag vedrørende uddannelseshjælp er mentoraftale udarbejdet efter opstart af mentortilbud

1.3.5 Fleksjob
Der er ved gennemgangen konstateret 2 fejl og mangler i de udvalgte sager uden umiddelbar udbetalingsog/eller refusionsmæssig betydning, der kan henføres til:
•

I 2 sager er opfølgning efter § 70d ikke foretaget rettidigt

1.3.6 Ledighedsydelse
Der er ved gennemgangen konstateret 2 fejl og mangler i de udvalgte sager uden umiddelbar udbetalingsog/eller refusionsmæssig betydning, der kan henføres til:
•

I 2 sager er revurdering jf. aktivlovens § 74c ikke foretaget rettidigt

1.3.7 Sygedagpenge
Der er ved gennemgangen konstateret 7 fejl og mangler i de udvalgte sager uden umiddelbar udbetalingsog/eller refusionsmæssig betydning, der kan henføres til:
•
•

I 5 sager er opfølgning ikke i alle tilfælde foretaget rettidigt
I 2 sager er opfølgningsform i alle tilfælde korrekt

1.3.8 Forsikrede ledige
Der er ved gennemgangen konstateret 6 fejl og mangler i de udvalgte sager uden umiddelbar udbetalingsog/eller refusionsmæssig betydning, der kan henføres til:
•
•
•

I 2 sager er opfølgning ikke foretaget rettidigt
I 2 sager er tilbud ikke givet rettidigt
I 2 sager er de lovpligtige krav til jobsamtaler ikke i alle tilfælde dokumenteret

1.3.9 Jobafklaringsforløb
Der er ved gennemgangen konstateret 4 fejl og mangler i de udvalgte sager uden umiddelbar udbetalingsog/eller refusionsmæssig betydning, der kan henføres til:
•
•
1.4

I 2 sager er opfølgning ikke foretaget rettidigt
I 2 sager ar aftale om mentorstøtte først indarbejdet i Min Plan efter opstart i tilbud
FRAVALG AF PERSONSAGSGENNEMGANG

Vi har for 2018 foretaget fravalg af revision af personsager inden for følgende områder:
•
•
•
•
•
•

Revalidering (senest revideret i 2017)
Servicejob
Ressourceforløb (senest revideret i 2016)
Midlertidig arbejdsmarkedsydelse (senest revideret i 2014)
Kontantydelse (senest revideret i 2016)
Personlige tillæg til pensionister (senest revideret i 2016)

Midlertidig arbejdsmarkedsydelse og kontantydelse er fravalgt, da der ingen udgifter er på området eller
at området ikke er af væsentlig økonomisk betydning.
Vedrørende Servicejob er dette revideret i forhold til tilskudsberegning som en del af refusionsopgørelse.
Vedrørende områderne ressourceforløb, revalidering, og personlige tillæg til pensionister er personsagsgennemgang fravalgt, da områderne ikke har givet anledning til fejl og mangler tidligere år og vil indgå
i 3 års planen.
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BILAG 2, BØRNE- OG SOCIALMINISTERIET
TVÆRMINISTERIEL OVERSIGT OVER KONSTATEREDE FEJL OG MANGLER VED DEN SOCIALE REVISION 2018
Funktion

Sagsområde

Regler

Funktion
5.22.07

Statsrefusion – Særligt dyre enkeltsager

SEL §§ 176 og
176 a

5.25.10

Refusionsberettigede udgifter
vedrørende særlige grupper af
flygtninge og familiesammenførte til flygtninge
(Udgifter med 100 % statsrefusion)

Dagtilbudsloven
§ 99

Antal ud- Væsentlige Væsentlige
valgte sa- fejl uden
fejl med
ger
refusions- refusionsmæssig be- mæssig
tydning
betydning

Systematiske/generelle fejl
uden
refusionsmæssig
betydning

Systematiske/generelle fejl
med
refusionsmæssig
betydning

(Ja/Nej)

(Ja/Nej)

Kommentarer vedrørende konstaterede
fejl

Området
fravalgt

(Henvisning
til afsnit)
(Ja/Nej)

Området
administreres generelt i overensstemmelse med
gældende
regler

Revisionsbemærkninger
(Noteres
ved angivelse af
samme
nummerering, som
fremgår af
revisionsberetningen)

Forbehold

(Antal noteres)

(Antal noteres)

20

0

0

Nej

Nej

*

Nej

Ja

*

0

0

*

*

*

*

*

Ja

*

*

0

(Ja/Nej)

(Antal noteres)
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Funktion
5.28.20
5.28.21
5.28.22
5.28.23
5.28.24
5.28.25
5.30.27
5.38.38
5.38.39
5.38.41
5.38.42
5.38.45
5.38.50
5.38.51
5.38.52
5.38.53
5.38.58
5.38.59
5.57.74
5.57.74

5.57.74

Funktion
5.57.72

Refusionsberettigede udgifter
SEL § 181
på dele af funktionerne vedrørende særlige grupper af flygtninge og familiesammenførte til
flygtninge
(Udgifter med 100 % statsrefusion)

Refusionsberettigede udgifter
vedrørende særlige grupper af
flygtninge og familiesammenførte til flygtninge
(Udgifter med 100 % statsrefusion)
Refusionsberettigede udgifter
vedrørende særlige grupper af
flygtninge og familiesammenførte til flygtninge
(Udgifter med 100 % statsrefusion)
Merudgiftsydelse

Lov om aktiv
socialpolitik §
107

Dele af lov om
aktiv beskæftigelsesindsats §
124

5

0

0

Nej

Nej

*

Nej

Ja

*

0

0

*

*

*

*

*

Ja

*

*

0

0

*

*

*

*

*

Ja

*

*

0

4

3

3

Nej

Nej

Afsnit 2.3.1

Nej

Nej

Beretning
nr. 16 afsnit
1.3.2

0

4

2

2

Nej

Nej

Afsnit 2.3.2

Nej

Ja

*

0

0

*

*

*

*

*

Ja

*

*

0

6

3

0

Nej

Nej

Afsnit 2.3.3

Nej

Nej

Beretning
nr. 16 afsnit
1.3.3

0

2

0

0

Nej

Nej

*

Nej

Ja

*

0

SEL § 41

Funktion
5.57.72

Tabt arbejdsfortjeneste

SEL § 42

Funktion
5.28.20

Advokatbistand, aktindsigt mv.

SEL § 72

Funktion
5.57.72

Dækning af nødvendige merudgifter

SEL § 100

Funktion
5.38.42

Botilbud

SEL § 109
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Funktion
5.38.42

Botilbud

SEL § 110

3

0

0

Nej

SEL - Lov om social service

Ja
Er der manglende afstemninger på Børne- og Socialministeriets område

Nej
X

Nej

*

Nej

Ja

*

0
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2.1

INDLEDNING

Dette bilag er en særskilt redegørelse til Beskæftigelsesministeriet på baggrund af de særlige rapporteringskrav, som fremgår af bekendtgørelse nr. 1591 af 15. december 2017 om statsrefusion og tilskud samt
regnskabsaflæggelse og revision. Redegørelsen skal ses som et supplement til revisionsberetningen for
2018 vedrørende de sociale udgifter, der er omfattet af statsrefusion på Beskæftigelsesministeriets ressortområde.
Bilaget indeholder:
•
•
•
•
2.2

Opfølgning på decisionsskrivelse vedrørende 2017 og tidligere år
Den tværministerielle oversigt
Redegørelse for personsagsgennemgang
Redegørelse for fravalg af gennemgang af personsager
OPFØLGNING PÅ DECISIONSSKRIVELSE FOR 2017

Jf. decisionsskrivelse fra Børne- og socialministeriet af 25. februar 2019 ses følgende forhold til opfølgning
Børne- og Socialministeriet ønsker opfølgning på området Børn og unge med særligt behov. Der henvises
til afsnit 1.3.3 i denne beretning, Opfølgning på tidligere revisionsbemærkninger.
Børne- og Socialministeriet ønsker endvidere opfølgning på området Merudgifter, SEL § 100. Der henvises
til afsnit 1.3.3 i denne beretning, Opfølgning på tidligere revisionsbemærkninger samt afsnit 2.3.3 i dette
bilag.
Jf. skrivelse fra Børne- og Socialministeriet af 26. april 2019 om afgørelse om hjemtagelse af statsrefusion
er vi anmodet om en opfølgning på om kommunen berigtiger for meget hjemtaget i refusion vedrørende
SEL § 181. Vi kan oplyse, at der er sket refusionsmæssig berigtigelse i forbindelse med refusionsopgørelsen for 2018.
2.3

PERSONSAGSGENNEMGANG

I det efterfølgende redegøres for væsentlige fejl og mangler i forhold til den enkelte personsag, der er
konstateret ved sagsgennemgangen.
2.3.1 Merudgiftsydelse SEL § 41
Der er ved gennemgangen konstateret 3 fejl og mangler i de udvalgte sager med umiddelbar udbetalingsog/eller refusionsmæssig betydning, der kan henføres til:
•
•
•

I 1 sag ses der en række enkeltudbetalinger af merudgifter, som burde være indregnet i standardbeløbet
I 1 sag er der fejludbetaling af et beløb i en længere periode
I 1 sag er der ikke dokumenteret af forældrenes egenbetaling er afholdt

Der er ved gennemgangen konstateret 3 fejl og mangler i de udvalgte sager med umiddelbar udbetalingsog/eller refusionsmæssig betydning, der kan henføres til:
•
•

I 2 sager er opfølgning ikke foretaget rettidigt
I 1 sag er der ikke tilstrækkelig dokumentation for hvordan dele af merudgifterne er beregnet

2.3.2 Tabt arbejdsfortjeneste SEL § 42
Der er ved gennemgangen konstateret 2 fejl og mangler i de udvalgte sager med umiddelbar udbetalingsog/eller refusionsmæssig betydning, der kan henføres til:
•
•

I 1 sag er der fejl i beregning af Tabt arbejdsfortjeneste
I 1 sag er der ikke taget højde for sparede udgifter i en periode
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Der er ved gennemgangen konstateret 2 fejl og mangler i de udvalgte sager uden umiddelbar udbetalingsog/eller refusionsmæssig betydning, der kan henføres til:
•
•

I 1 sag er opfølgning ikke foretaget rettidigt
I 1 sag fremgik årsag af forlængelse ikke af sagen

2.3.3 Merudgifter SEL § 100
Der er ved gennemgangen konstateret 3 fejl og mangler i de udvalgte sager uden umiddelbar udbetalingsog/eller refusionsmæssig betydning, der kan henføres til:
•

2.4

I 3 sager er opfølgning ikke foretaget rettidigt og truffet fornyet afgørelse om bevilling af merudgifter
FRAVALG AF PERSONSAGSGENNEMGANG

Vi har for 2018 foretaget fravalg af revision af personsager inden for følgende områder:
•
•
•
•

Refusionsberettigende udgifter vedrørende flygtninge Dagtilbudsloven §99
Refusionsberettigende udgifter vedrørende flygtninge Lov om aktiv socialpolitik § 107
Refusionsberettigende udgifter vedrørende flygtninge Dele af lov om aktiv beskæftigelsesindsats
§ 124
Advokatbistand (senest revideret i 2017)

Personsagsgennemgangen på refusionsberettigende udgifter vedrørende flygtninge Dagtilbudsloven § 99,
lov om aktiv socialpolitik § 107 og Dele af lov om aktiv beskæftigelsesindsats § 124 er fravalgt, da der
ingen udgifter er hertil.
Personsagsgennemgang på advokatbistand er fravalgt, da området ikke har givet anledning til fejl og
mangler tidligere år og vil indgå i 3 års planen.
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BILAG 3, UDLÆNDINGE- OG INTEGRATIONSMINISTERIET
TVÆRMINISTERIEL OVERSIGT OVER KONSTATEREDE FEJL OG MANGLER VED DEN SOCIALE REVISION 2018
Funktion

Sagsområde

Regler

Antal udvalgte sager

Væsentlige
fejl uden
refusionsmæssig betydning

Væsentlige
fejl med refusionsmæssig betydning

Systematiske/generelle fejl
uden refusionsmæssig betydning

(Antal note- (Antal noteres)
res)
(Ja/Nej)
Udarbejdelse af integrationskontrakt inden for 1 måned

Løbende opfølgning på integrationskontrakten
Funktion
5.46.60

Funktion
5.46.60

Systematiske/generelle fejl
med refusionsmæssig betydning

(Ja/Nej)

Kommen- Området
tarer ved- fravalgt
rørende
konstaterede fejl

(Henvisning til
afsnit)

(Ja/Nej)

Området
administreres generelt i overensstemmelse med
gældende
regler

(Ja/Nej)

Revisions
bemærkninger

Forbehold

(Noteres
ved angivelse af
samme
nummerering
som fremgår af revisionsberetnin- (Antal notegen)
res)

IL § 19
2

0

0

Nej

Nej

*

Nej

Ja

*

0

4

6

1

Ja

Nej

Afsnit
3.3.1

Nej

Nej

Beretning
nr. 15 afsnit 2.2.1

0

4

4

1

Ja

Nej

Afsnit
3.3.1

Nej

Nej

Beretning
nr. 15 afsnit 2.2.1

0

0

*

*

*

*

*

Ja

*

*

0

IL § 20

Tilbud om integrationsprogram, IL Kapitel 4
herunder aktive beskæftigelsesrettede tilbud og tilbud om ordinær danskuddannelse
Tilbud om introduktionsforløb,
IL Kapitel 4a
herunder aktive beskæftigelsesrettede tilbud og ordinær
danskuddannelse
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Funktion
5.46.61

Udbetaling af integrationsLAS kapitel 4
ydelse til udlændinge omfattet
af integrationsprogrammet og
udbetaling af integrationsydelse
til øvrige

Funktion
5.46.60

Resultattilskud efter integrationsloven

IL § 45

Funktion
5.46.60

Henvisning til danskuddannelse
efter danskuddannelsesloven

IL §§ 16 og 45

Funktion
5.46.61

Hjælp i særlige tilfælde

IL kapitel 6

Funktion
5.46.60

Grundtilskud, tilskud til uledsagede mindreårige

IL § 45

Funktion
5.46.65
Funktion
8.21.22

Udbetaling af repatrieringsstøtte m.v. og resultattilskud
efter repatrieringsloven
Udbetaling af godtgørelse for
deltagelse i IGU-skoleforløb

Funktion
8.51.52

Danskbonus til selvforsørgede i
integrationsprogrammet

Repatrieringslovens §§ 7, 8
og 13
Lov om integrationsgrunduddannelse §
10
IL § 22

0

*

*

*

*

*

Ja

*

*

0

7

0

0

Nej

Nej

*

Nej

Ja

*

0

0

*

*

*

*

*

Ja

*

*

0

2

0

0

Nej

Nej

*

Nej

Ja

*

0

6

0

0

Nej

Nej

*

Nej

Ja

*

0

0

*

*

*

*

*

Ja

*

*

0

1

0

0

Nej

Nej

*

Nej

Ja

*

0

0

*

*

*

*

*

Ja

*

*

0

IL – Lov om integration af udlændinge i Danmark
LAS – Lov om aktiv socialpolitik

Ja
Er der manglende afstemninger på Udlændinge- og Integrationsministeriets område

Nej
X
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3.1

INDLEDNING

Dette bilag er en særskilt redegørelse til Beskæftigelsesministeriet på baggrund af de særlige rapporteringskrav, som fremgår af bekendtgørelse nr. 1591 af 15. december 2017 om statsrefusion og tilskud samt
regnskabsaflæggelse og revision. Redegørelsen skal ses som et supplement til revisionsberetningen for
2018 vedrørende de sociale udgifter, der er omfattet af statsrefusion på Beskæftigelsesministeriets ressortområde.
Bilaget indeholder:
•
•
•
•
3.2

Opfølgning på decisionsskrivelse vedrørende 2017 og tidligere år
Den tværministerielle oversigt
Redegørelse for personsagsgennemgang
Redegørelse for fravalg af gennemgang af personsager
OPFØLGNING PÅ DECISIONSSKRIVELSE FOR 2017

Jf. decisionsskrivelse fra Udlændinge- og Integrationsministeriet af 12. december 2018 er vi anmodet om
en opfølgning på integrationsområdet, hvor der var bemærkninger i 2017. Der henvises til beretning nr.
15, afsnit 2.2.1 omkring opfølgning på tidligere revisionsbemærkninger samt nedenstående afsnit 3.3.1.
Vi har ikke kunnet lukke revisionsbemærkninger på området.
3.3

PERSONSAGSGENNEMGANG

3.3.1 Opfølgning integrationskontrakt og Integrationsprogram
Der er ved gennemgangen konstateret 2 fejl og mangler i de udvalgte sager med umiddelbar udbetalingsog/eller refusionsmæssig betydning, der kan henføres til:
•
•

I 1 sag er der ikke taget stilling til sanktioner ved udeblivelser
I 1 sag er der udbetalt for meget i godtgørelse § 23f

Der er ved gennemgangen konstateret 10 fejl og mangler i de udvalgte sager med umiddelbar udbetalings- og/eller refusionsmæssig betydning, der kan henføres til:
•
•
•
•
3.4

I 4 sager er virksomhedsrettet tilbud ikke givet rettidigt
I 4 sager er der ikke dokumenteret opfølgning på jobsøgning, herunder opfølgning på afmelding
som jobsøgende
I 1 sag er opfølgning ikke foretaget rettidigt
I 1 sag mangler der stillingtagen til uddannelsespålæg jf. § 16a
FRAVALG AF PERSONSAGSGENNEMGANG

Vi har for 2018 foretaget fravalg af revision af personsager inden for følgende områder:
•
•
•
•
•

Tilbud om integrationsforløb
Udbetaling af integrationsydelse (senest revideret i 2017)
Henvisning til danskuddannelse efter danskuddannelsesloven
Repatriering (senest revideret i 2017)
Danskbonus til selvforsørgede i integrationsprogrammet

Udbetaling af integrationsydelse og repatriering er fravalgt da områderne ikke har givet anledning til fejl
og mangler tidligere år og vil indgå i 3 års planen.
Danskbonus til selvforsørgende i Integrationsprogram er fravalgt, da områderne ikke er af væsentlig økonomisk betydning og områderne vil indgå i 3 års planen.
Vedrørende områderne tilbud om introduktionsforløb og henvisning til danskuddannelse er der ikke foretaget sagsrevision, men områderne er revideret som en del af refusionsopgørelsen.
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BILAG 4, OMRÅDER MED SÆRLIGE RAPPORTERINGSKRAV
Vi har efterfølgende beskrevet den udførte revision på øvrige områder med særlige rapporteringskrav,
hvor der ikke i forvejen er afgivet særskilt revisionsberetning.
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet - byfornyelse
Vi har foretaget en gennemgang af byfornyelsesområdet i kommunen. Byfornyelsesområdet omfatter
følgende:
•

Lov om byfornyelse og udvikling af byer, herunder områderne: Områdebyfornyelse, bygningsfornyelse, opkøb af nedslidte ejendomme, friarealer, kondemnering og byfornyelsesnævn.

Revisionen er udført i overensstemmelse med de bekendtgørelser, der er relevante for de enkelte beslutningstyper, herunder:
•

Bekendtgørelse nr. 1701 af 18. december 2017 om regnskab og revision efter lov om byfornyelse
og udvikling af byer.

I forbindelse med den foretagne revision af statsrefusionsopgørelsen for 2017 er det bl.a. efterprøvet,
at de af byrådet trufne beslutninger er i overensstemmelse med gældende love om byfornyelse.
Det er påset, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler, der er omfattet
af byggeregnskaberne og de kommunale udgifter.
Den talmæssige korrekthed og sammenhæng mellem regnskaberne/opgørelserne og de enkelte posteringer er kontrolleret ved brug af det foreliggende regnskabsmateriale.
Regnskaberne og opgørelserne er påset korrekt udarbejdet og i overensstemmelse med det reviderede
regnskabsmateriale.
Revisionen er foretaget ved stikprøver i det omfang, det er skønnet forsvarligt, og gældende forskrifter
ikke har været til hinder herfor. Revisionen har givet overbevisning om, at statsrefusionsopgørelsen for
regnskabsåret 2017 er retvisende, herunder at refusionsgrundlaget er i overensstemmelse med gældende
lovgivning.
Der henvises i øvrigt til Bilag 5, Påtegnede opgørelser og øvrige opgaver.
Forhold vedrørende byfornyelsesområdet for 2017
Efterfølgende redegøres for antal reviderede byfornyelsessager. Herudover er der særskilt redegjort for
de enkelte fejl- og mangeltyper. I denne redegørelse er alle konstaterede fejl og mangler i den enkelte
byfornyelsessag medtaget. Såfremt fejlen eller manglen er systematisk, er dette anført.
•

Der er gennemgået 2 sager, hvoraf 2 sager er uden fejl

Konklusion
Det er vores opfattelse, at områderne generelt administreres i overensstemmelse med gældende regler.
Børne- og Socialministeriet
Som led i revision af de sociale udgifter har vi påtegnet følgende særlige regnskaber:
•
•

Klub Penalhus for perioden 1. januar 2018 – 31. december 2018
Vend om for perioden 1. januar 2018 til 31. december 2018
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Vi har ved revisionen påset, at projektregnskabet er aflagt i overensstemmelse med bevillingsskrivelsens
bestemmelser for regnskabsaflæggelse samt påset, at det modtagne tilskud er anvendt til det bevilgede
formål.
Konklusion
Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger.
Sundheds- og Ældreministeriet
Som led i revision af de sociale udgifter har vi påtegnet følgende særlige regnskaber:
•

Klippekort for perioden 1. januar 2017 til 31. december 2017

Vi har ved revisionen påset, at projektregnskabet er aflagt i overensstemmelse med bevillingsskrivelsens
bestemmelser for regnskabsaflæggelse samt påset, at det modtagne tilskud er anvendt til det bevilgede
formål.
Konklusion
Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger.
Projektregnskaber med tilhørende revisionsprotokol
Vi har i løbet af regnskabsåret 2018 forsynet følgende projektregnskaber med vores revisionserklæring
samt afgivet en revisionsprotokol til tilskudsyderen:
Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR)
•
•
•
•
•
•

Mere i fleksjobbet for perioden 1. januar 2017 – 30. juni 2018
Jobrotationsprojekt – særlig pulje for perioden 1. september 2017 – 30. april 2018
Styrket Empowerment og virksomhedsindsats i Ressourceforløb for perioden 15. december 2016
– 31. januar 2018
Supplerende varslingspulje ved afskedigelser i større omfang, Tvilum for perioden 12. februar
2018 til 10. februar 2019
Særligt tilrettelagt virksomhedsforløb for perioden 1. januar 2017 – 31. marts 2019
Regional uddannelsespulje 2018

Sundheds- og Ældreministeriet
•
•
•
•

Nedbringelse af ventetid for genoptræning for perioden 1. oktober 2016 – 31. december 2018
Bedre bemanding i hjemmeplejen og på plejehjem, plejecentre og friplejeboliger for 2018
Mere værdig ældrepleje 2018, overførte midler for 2017
Mere værdig ældrepleje 2018

Socialstyrelsen
•
•

Udvikling af nyt koncept for godkendelse af plejefamilier og nyt vidensbaseret grundkursus for
periode 1. januar 2018 til 31. december 2018
Styrket samarbejde og koordinering mellem arbejdstilsynet og socialtilsynene for perioden 1.
januar 2018 – 31. december 2018

Udlændige- og Integrationsministeriet
•

Integrations- og beskæftigelsesambassadør for perioden 1. oktober 2018 til 31. december 2018

Slots- og Kulturstyrelsen
•

Kulturkuplen for perioden 1. januar 2018 til 31. december 2018

349

Alle projektregnskaber er forsynet med vores erklæring om, at tilskudsopgørelsen efter vores opfattelse
i al væsentlighed er udarbejdet i overensstemmelse med tilskudsyders tilskudsbrevs bestemmelser samt
at tilskuddet er anvendt til det bevilgede formål.
De afgivne revisionsprotokoller er hver for sig ikke omfattet af § 42b, stk. 1, i Den kommunale Styrelseslov
og er således ikke udsendt til de enkelte byrådsmedlemmer, men alene fremsendt til tilskudsyder samt
kommunens administration.
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BILAG 5, PÅTEGNEDE OPGØRELSER OG ØVRIGE OPGAVER
Oversigt over revisionspåtegnede opgørelser for 2018
Vi har revideret og påtegnet følgende opgørelser og indberetninger:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Musikskoleregnskab 2017
Landsbyggefondens låneindberetning 2018
Refusionsopgørelse vedrørende byfornyelse for regnskabsåret 2017
Erklæring til Udlændinge- og Integrationsministeriet om at ville være revisor for projekt Integrations- og beskæftigelsesambassadør
Revisorerklæring vedrørende kommunens administration af og indberetning til BOSSINF 2017
Erklæring el og varmeindberetning til Energistyrelsen for 2017
Projekt Mere i fleksjobbet
Jobrotationsprojekt, særlig pulje
Grøn ordning MTB i Silkeborg
Projekt Klippekort 2017
Regnskab for EGU
Projekt Kunst og Kultur i skolen
Projekt De sjældne instrumenter og orkesterliv
Takst for forsorgstilbuddet Borgergade 27 og efterforsorg 2019
Erklæring vedrørende indberetning Stoploven 2018
Erklæring vedrørende opgørelse ikke udbetalte feriegodtgørelse og løn under ferie eller ferietillæg for perioden 1. maj 2017 til 30. april 2018
Projekt Styrket Empowerment og virksomhedsindsats i Ressourceforløb
Projekt Nedbringelse af ventetid for genoptræning
Saldoopgørelse momsrefusion 2018
Projekt Vend om
Erklæring takstberegning Silkeborg Krisecenter for 2019
Regional uddannelsespulje 2018
Revisorerklæring vedrørende indberetning af parkeringsindtægter 2018
Projekt Bedre bemanding i ældreplejen 2018
Projekt Klub Penalhus
Projekt Mere værdig ældrepleje 2018, overførte beløb fra 2017
Projekt mere værdig ældrepleje 2018
Projekt Udvikling af nyt koncept for godkendelse af plejefamilier og nyt vidensbaseret grundkursus
Refusionsopgørelse for Børneteater 2018
Projekt Integrations- og beskæftigelsesambassadør
Projekt Supplerende varslingspulje Tvilum
Refusionsopgørelse vedrørende boliglån 2018
Refusionsopgørelse vedrørende integrationsområdet 2018
Refusionsopgørelse vedrørende sociale ydelser 2018
Refusionsopgørelse vedrørende udgifter i særlig dyre enkeltsager for 2018
Projekt Særligt tilrettelagt virksomhedsforløb
Projekt Styrket samarbejde og koordinering mellem arbejdstilsynet og socialtilsynene
Projekt Kulturkuplen

Øvrige opgaver
På følgende væsentlige områder har vi ydet kommunen bistand:
•
•
•
•

Rådgivning i forbindelse med overtagelse af boliger fra boligselskab
Assistance til fastsættelse af garantiprovision for Virklund Vandværk
Rådgivning i forbindelse med overvejelser om etablering af et nyt svømmecenter
Selekteringsmodel til særligt dyre enkeltsager 2018
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•
•
•
•
•
•
•

Analyse af økonomi på voksenområdet
Indtægtsoptimering – statsrefusion på sociale ydelser
Indtægtsoptimering – mellemkommunale refusioner
Indtægtsoptimering – særligt dyre enkelt sager
Assistance vedrørende tilbagesøgning af energiafgifter
Notat vedrørende tilskudsanvendelse i selvejende kulturinstitutioner
Assistance til kortlægning og udarbejdelse af tilskudsmodel til selvejende haller

Forinden accept af ovennævnte arbejder har vi særskilt vurderet betydningen heraf for vores uafhængighed.
Det er vores opfattelse, at de udførte opgaver enkeltvis og samlet er udført i overensstemmelse med
gældende bestemmelser om revisors uafhængighed.

11 Godkendelse af indsats på baggrund af
revisionsberetning
11.2 - Bilag: 740.000, Silkeborg Kommune, beretning nr. 15, løbende revision 2018,
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Til Silkeborg Byråd
INDLEDNING
I henhold til Lov om Kommunernes Styrelse og revisionsregulativet for Silkeborg Kommune afgives hermed
beretning om revisionsarbejder vedrørende 2018.
Revisionen udføres ved stikprøver med det formål at vurdere og efterprøve, om interne forretningsgange
og kontrolsystemer fungerer hensigtsmæssigt og betryggende. Endvidere vurderes og efterprøves det,
om kommunens dispositioner vedrørende regnskabsmæssige forhold m.v. er i overensstemmelse med
byrådets bevillinger og øvrige beslutninger, love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig
praksis.
I forbindelse med revisionen skal det vurderes, om udførelsen af byrådenes og udvalgenes beslutninger,
og den øvrige forvaltning af kommunens anliggender, er varetaget på en økonomisk hensigtsmæssig
måde.
Om revisionens tilrettelæggelse og udførelse samt ledelsens og revisors opgaver og ansvar henvises i
øvrigt til vores beretning om revisionsaftale (beretning nr. 12).
Revisionen i den anførte periode har omfattet de områder, der er omtalt i denne beretning.
Vi gør opmærksom på, at revisionen for regnskabsåret 2018 først er afsluttet, når vi har revideret årsregnskabet og har afgivet revisionsberetning herom.
REVISIONENS BEMÆRKNINGER
2.1

GENERELT

Revisionsbemærkninger, der skal behandles af byrådet og fremsendes til tilsynsmyndigheden, er anført
under afsnit 2.2.
Vi har pligt til løbende at vurdere, om der skal skrives en revisionsbemærkning, hvis
•
•
•
•
•
2.2

regnskabets poster ikke er i overensstemmelse med byrådets beslutninger
der er handlet i strid med gældende love og bestemmelser
lovligheden af en post eller disposition anses for tvivlsom
der ved gennemgang af de etablerede forretningsgange konstateres væsentlige mangler i kontrolmæssig henseende, idet revisionen samtidig kan fremsætte forslag til udbedring af konstaterede mangler
foreskrevne forretningsgange i øvrigt ikke er fulgt.
REVISIONENS BEMÆRKNINGER

Den udførte revision har ikke givet anledning til nye revisionsbemærkninger.
2.2.1

Opfølgning på tidligere revisionsbemærkninger

Ved revisionen har vi foretaget opfølgning på tidligere revisionsbemærkninger samt andre forhold omtalt
i tidligere revisionsberetninger.
Personsager på det sociale område
Vi har i revisionsberetning nr. 13 vedrørende den løbende revision 2017 afgivet revisionsbemærkning
vedrørende integrationsprogram, da der ikke fuldt ud blev administreret i overensstemmelse med gældende regler.
Som det fremgår af afsnit 3.3, er der fortsat fejl i sagsadministrationen. Virksomhedsrettede tilbud er
ikke givet rettidigt, der mangler opfølgning på jobsøgning ved jobsamtalerne og der er ikke foretaget
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opfølgning på afmelding som jobsøgende. Der er herudover øvrige enkeltstående fejl i sagerne. Kommunen har i sit ledelsestilsyn konstateret de samme problemstillinger. Vi kan således ikke afslutte vores
revisionsbemærkning på området.
Kommunen oplyser, at der vil blive udarbejdet en handleplan for integrationsområdet, da dette område
fortsat giver anledning til revisionsbemærkning.
REVISION AF DE SOCIALE OMRÅDER MED STATSREFUSION
3.1

GENERELT

De efterfølgende afsnit vil indeholde en beskrivelse af formål, omfang samt revisionens udførelse, som
er dækkende for samtlige reviderede personsagsområder. Personsagsområderne er opdelt i overensstemmelse med den autoriserede kontoplan på hovedfunktionsniveau.
3.1.1 Formål
Formålet med revisionen er at efterprøve, om kommunens administrative og regnskabsmæssige praksis,
herunder forretningsgange, interne kontrolprocedurer samt procedurer for sagsbehandling på de sociale
områder, er hensigtsmæssige og fungerer på betryggende vis.
Revisionen udføres i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik og bekendtgørelse nr. 1591 af 15.
december 2017 om statsrefusion og tilskud samt regnskabsaflæggelse og revision på visse områder inden
for Børne- og Socialministeriets, Beskæftigelsesministeriets, Udlændinge- og Integrationsministeriets,
Transport-, Bygnings- og Boligministeriets og Undervisningsministeriets ressortområder.
3.1.2 Revisionens omfang og udførelse
Revisionen gennemføres ved en kombination af system- og substansrevision baseret på revisors faglige
vurdering af kommunens systemer, forretningsgange, kontrolmiljø m.v.
Antallet af gennemgåede sager skal ses i sammenhæng med de anvendte revisionsmetoder, test af kontroller og substansrevision.
Udvælgelsen af personsager planlægges og gennemføres ud fra revisors faglige vurdering af væsentlighed
og risiko, og der er lagt særligt vægt på følgende kriterier:
•
•
•
•

Nyetablerede sager
Sager af væsentlig økonomisk karakter
Sager af væsentlig sagsbehandlingsmæssig, principiel og lokal karakter
Sager efter revisors vurdering.

Revisionen omfatter ikke en socialfaglig vurdering, men alene en vurdering af det retlige grundlag i
sagerne.
Vi har foretaget kontrol af, at bogførte udbetalinger m.v. er sket med hjemmel i meddelte bevillinger
samt gældende love og bestemmelser. Det er endvidere efterprøvet, om der ved sagsbehandlingen er
taget hensyn til principielle afgørelser, der er truffet af decisionsmyndigheder og ankeinstanser inden
for de forskellige områder.
Vi har endvidere efterprøvet, om kommunen ved sagsoprettelse og ved lovpligtige sagsopfølgninger har
udnyttet muligheden for at foretage kontrol af oplysninger om økonomiske forhold, herunder i fornødent
omfang har sammenholdt oplysninger fra forskellige registre med det formål at sikre, at der ikke udbetales uforenelige ydelser.
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3.2

FORRETNINGSGANGE MV.

I henhold til regnskabs- og revisionsbekendtgørelsen på områder med statsrefusion og tilskud skal kommunen have tilrettelagt interne kontroller til sikring af kvaliteten i sagsbehandlingen.
Vi har efterprøvet, om kommunens administrative og regnskabsmæssige praksis (herunder forretningsgange, interne kontrolprocedurer, procedurer for sagsbehandling samt kvalitetskontrol) inden for følgende personsagsområder er hensigtsmæssig og fungerer på betryggende vis:
•
•
•
•
•

Tilbud til udlændinge (herunder integrationsprogram og introduktionsforløb og ydelser til udlændinge omfattet af integrationsloven)
Personlige tillæg og helbredstillæg efter lov om social pension
Kontante ydelser (herunder kontanthjælp, uddannelseshjælp, sygedagpenge, enkeltydelser,
merudgifter til børn, tabt arbejdsfortjeneste og merudgifter til voksne)
Revalidering (herunder ressourceforløb, jobafklaringsforløb, ledighedsydelse og fleksjob/flekslønstilskud)
Arbejdsmarkedsforanstaltninger (herunder indsatsen for forsikrede ledige).

Vi har foretaget test af kontroller i en række personsager for at efterprøve kommunens forretningsgange,
kvalitetskontrol og andre interne kontroller.
Konklusion
Det er vores vurdering, at der generelt er etableret hensigtsmæssige og betryggende forretningsgange
m.v. på personsagsområderne, samt at der administreres i overensstemmelse med disse.
For Jobcentret er der i lighed med 2017, foretaget et udvidet ledelsestilsyn på en række sagsområder,
som tidligere har givet anledning til revisionsbemærkninger og hvor der var behov for en opstramning af
sagsadministrationen.
3.3

PERSONSAGER

På baggrund af en vurdering af væsentlighed og risiko er der foretaget gennemgang af personsager.
Personsagsgennemgangen er foretaget som kombination af test af kontroller samt juridisk kritisk revision
inden for følgende områder:
•
•
•
•
•

Tilbud til udlændinge (herunder integrationsprogram og introduktionsforløb og ydelser til udlændinge omfattet af integrationsloven)
Personlige tillæg og helbredstillæg efter lov om social pension
Kontante ydelser (herunder kontanthjælp, uddannelseshjælp, sygedagpenge, enkeltydelser,
merudgifter til børn, tabt arbejdsfortjeneste og merudgifter til voksne)
Revalidering (herunder ressourceforløb, jobafklaringsforløb, ledighedsydelse og fleksjob/flekslønstilskud)
Arbejdsmarkedsforanstaltninger (herunder indsatsen for forsikrede ledige).

Sammenfattende konklusion på personsagsgennemgang
På baggrund af den udførte revision er det vores opfattelse, at personsagerne generelt administreres i
overensstemmelse med gældende regler.
På følgende områder har vi alene fundet få eller ingen fejl:
•
•
•
•
•

Hjælp i særlige tilfælde jf. LAS kap. 10
Hjælp i særlige tilfælde jf. integrationsloven kap. 6
Kontanthjælp
Udbetaling af kontanthjælp og uddannelseshjælp
Udbetaling af godtgørelse under IGU-forløb
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På følgende område er der efter vores opfattelse fortsat behov for en opstramning af sagsadministrationen:
Integrationsprogram
Vi har foretaget gennemgang af 4 sager. I alle 4 sager er virksomhedsrettede tilbud ikke givet rettidigt,
der mangler opfølgning på jobsøgning ved jobsamtalerne og der er ikke foretaget opfølgning på afmelding
som jobsøgende. Der er herudover øvrige enkeltstående fejl i sagerne. Kommunen har i sit ledelsestilsyn
konstateret de samme problemstillinger.
Der henvises i øvrigt til afsnit 2.2.1 vedrørende opfølgning på tidligere revisionsbemærkninger.
På følgende områder er der efter vores vurdering behov for fortsat fokus på sagsadministrationen:
Ledighedsydelse
Vi har foretaget gennemgang af 6 sager. I 2 sager er revurdering jf. aktivlovens § 74c foretaget for sent.
Fleksjob
Vi har foretaget gennemgang af 5 sager. I 2 sager er opfølgning jf. § 70d ikke foretaget rettidigt.
Jobafklaringsforløb
Vi har foretaget gennemgang af 3 sager. I 2 sager var sagen ikke rettidigt forelagt rehabiliteringsteamet
inden 4 uger efter ophør af sygedagpenge. Kommunen har i sit eget ledelsestilsyn konstateret samme
problemstilling.
Forsikrede ledige
Vi har foretaget gennemgang af 5 sager. I 2 sager er opfølgning ikke foretaget rettidigt og i 2 sager er
tilbud ikke givet rettidigt. I 2 sager der det lovpligtige krav til indhold til jobsamtaler ikke i alle tilfælde
dokumenteret. Der er ikke konstateret generelle fejl i sagsadministrationen, men der forekommer for
mange enkeltfejl.
Uddannelseshjælp
Der er foretaget gennemgang af 5 sager. I 2 sager er der fejl vedrørende FVU-test, i 1 sag er opfølgning
ikke foretaget rettidigt og i 1 sag er tilbud ikke givet rettidigt. I 2 sager fremgår det ikke, at de pågældende er fritaget for tilbud og mentor er givet som ret og pligt mentor. Der er ikke konstateret generelle
fejl i sagsadministrationen, men der forekommer for mange enkeltfejl.
Sygedagpenge
Vi har gennemgået 7 sager. Generelt foretages opfølgning rettidigt, men i 5 sager var opfølgning ikke i
alle tilfælde foretaget rettidigt som følge af sagsbehandlers ferie. I 2 sager var opfølgningsform ikke i
alle tilfælde korrekt, da den var foretaget telefonisk og ikke personligt.
Kommunen oplyser, at man er opmærksom på problemstillingerne. De seneste 2 år har der været gennemført et skærpet ledelsestilsyn, som vil blive videreført i 2019. Tilsynet har fokus på rettidighed på
alle målgrupper, samt de fokuspunkter, som revisionen jfr. ovenfor har konstateret ved sagsgennemgangen i 2018. Herudover vil der blive udarbejdet en handleplan for integrationsområdet, da dette område
fortsat giver anledning til revisionsbemærkning jfr. afsnit 2.2.1.
FOKUSREVISION – MENTORSTØTTE – UDVIDET FORVALTNINGSREVISION
Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har på vegne af Beskæftigelsesministeriet i mail af 13.
august 2018 meddelt, at Beskæftigelsesministeriet som et supplement til den årlige afrapportering af
revisionen i 2018 gennemfører en fokusrevision vedrørende mentorstøtte som udvidet forvaltningsrevision.
Formålet med fokusrevisionen er at efterprøve, om kommunerne har forretningsgange og tilsyns- og kontrolprocedurer, der sikrer:
•

at der er opstillet klare mål for mentorstøtten for den enkelte borger,
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•

at der i forbindelse med beslutning om bevilling og udbetaling af mentorstøtte påses og følges
op på, at borgeren modtager en personlig støtte, der understøtter det tilsigtede formål med
støtten til den pågældende person,

•

at der ved bevilling og udbetaling af mentorstøtte er taget skyldige økonomiske hensyn, og

•

at der ikke sker en utilsigtet brug og evt. misbrug af mentorordningen.

Fokusrevisionen sigter dermed på at belyse, om kommunerne har skriftlige forretningsgange og kontrolog tilsynsrutiner, der i nødvendigt og tilstrækkeligt omfang sikrer, at der administreres i overensstemmelse med reglerne, at kommunen følger de fastlagte forretningsgange, og at der ikke sker en utilsigtet
brug af mentorordningen. Vi har gennemført fokusrevisionen i perioden august/september måned 2018.
Sammenfattende konklusion på fokusrevision
Det er overordnet vores vurdering, at Silkeborg Kommune har betryggende forretningsgange vedrørende
mentorområdet.
Det er dog vores vurdering, at der i de beskrevne arbejdsgange med fordel kan indskrives retningslinjer
for opfølgning og status når mentor er ekstern konsulent eller medarbejder i virksomheder. I de retningslinjer der er udarbejdet, er dette primært anført vedrørende interne mentorer. I flere sager hvor mentorstøtte var udført af ekstern konsulent eller virksomhedsmentor fremgik opfølgning på mentorstøtte
ikke af sagen.
I de udarbejdede arbejdsgange fremgår det, at der foretages kontrol mellem bevilling til anmodning om
udbetaling, så der ikke betales mere end der er bevilget. Der bør dog også være en større grad af opfølgning på, om de timer der anmodes om fra ekstern konsulent eller virksomhedsmentor reelt er leveret.
Ved vores sagsgennemgang fremgik det ikke i alle sager med bevilling af mentor der var ekstern konsulent
eller virksomhedsmentor en opfølgning på, om de bevilgede timer var leveret. I nogle sager er det vores
vurdering, at der er betalt for eksterne mentortimer, der reelt ikke er leveret.
Vedrørende interne mentorer sker udkontering generelt ud fra de bevilgede timer. Der bør også være
fokus på, om timerne reelt er leveret. I enkelte sager vedrørende intern mentor var der udkonteret flere
mentortimer end der reelt var leveret.
Vi skal ligeledes anbefale, at der foretages en aktuel beregning af timetaksten for interne mentorer, så
det kan dokumenteres, at denne takst alene er opgjort ud fra de faktiske lønomkostninger. Den anvendte
timetakst indeholder udgifter til husleje, overhead m.v. og er ikke i overensstemmelse med Vejledning
om kommunernes dokumentation af driftsudgifter. Kommunen har efterfølgende oplyst, at der beregnet
en ny timetakst, der alene tager udgangspunkt i de faktiske lønomkostninger.
Herudover har kommunen oplyst, at der er nedsat en arbejdsgruppe, som skal udarbejde en ny forretningsgang for bedre kontrol af de faktiske leveringer af mentorindsatsen med primært fokus på de eksterne mentorer.

Aarhus, den 7. februar 2019
BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab

Søren Peter Nielsen
Statsautoriseret revisor

Ole Nielsen
Registreret revisor
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DokumentID: 7901800

Budgetopfølgning for bevilling 41 Skoler pr. 30.06.2019
Opfølgning på økonomi drift
Afvigelsesbemærkninger til drift
På bevilling 41 Skoler forventes der samlet set et mindreforbrug på 24,927 mio. kr. Fordelt med
15,396 mio. kr. centralt og 9,531 mio. kr. decentralt.
Det centrale mindreforbrug dækker over mindreforbrug på den løbende drift og diverse
projekter, samt et merforbrug på specialområdet på -11,242 mio. kr.
Der blev overført et mindreforbrug på 30,328 mio. kr. fra 2018 til 2019, hvoraf de 24,595 mio.
kr. var centralt og 5,733 mio. kr. var decentralt.
Centrale afvigelser

Mer-/mindreforbrug Ønskes overføres til
Områder
Specialområdet 1)
Områder, hvor mindreforbruget ønskes overført

2019

2020
-11.242
17.672

12.730

Løbende drift

5.532

5.532

Pædagogisk Udviklingssektion

2.443

2.443

Fast Ejendom

1.938

1.938

Videncentre

1.314

1.314

-163

-163

12.140

7.198

Rest fra omstillingspuljen 1)

5.526

584

Kompetenceløft

2.992

2.992

Pavillon Ans Skole (Nørskovlund)

1.829

1.829

Førstehjælp til skolerne

586

586

Pædagogisk Udvikling

535

535

Genhusning af Trekløverskolen

438

438

Thorning Skole, projekt fagligt løft

180

180

54

54

PPR
Projekter

FAB-Lab Nationalt

Øvrig løbende drift

9.191

2.666

Tjenestemandspensioner 1)

6.400

0

Elevtalsregulering

3.523

2.666

Pulje til PAU-uddannelse

1.117

0

Diverse øvrige konti

1.058

0

Betaling til andre kommuner

584

0

Overførsels fra foregående år

118

0

Pulje til vikarudgifter, skole og SFO 2)

-171

0

Klub i alderslyst 2)

-500

0

Sygeundervisning 2)

-938

0

-2.000

0

-225

0

Befordring 2)
Justering af skolereformen 2)
Forventet tilskud fra Staten
Øget åbningstid i SFO, ekstra tildeling
Hævet takster i SFO
I alt

1.200
-2.900
1.475
15.396

15.396

1) Merforbruget på specialområdet finansieres i 2019 af mindreforbrug på "Rest fra omstillingspuljen" og
"Tjenestemandspensioner". OBS – I budgetmaterialet vedr. B2020 er befordring og PPR talt med under
“specialundervisning”, det er de ikke I denne opstilling.
2) Merforbruget på "Klub i Alderslyst", "Sygeundervisning", "Befordring", “Vikarudgifter skole og sfo” og “Justering af
skolereformen” finansieres af mindreforbrugene de øvrige steder på "Øvrig løbende drift".

Specialområdet
Merforbruget skyldes bl.a.:
I specialklasser forventes der 26 nye elever i de første 7 mdr. af 2019 og 46
nye elever i de sidste 5 mdr. af 2019, som ikke er forudsat i budgettet.
Til elever, som er integreret i normalundervisningen, forventes der tildelt 3.193
støttetimer i de første 7 mdr. af 2019 og 6.236 timer i de sidste 5 mdr. af 2019,
udover det som indgår i budget 2019.
Herudover er der kommet flere elever på opholdssteder og regionale tilbud, som
ikke er med i budget 2019.

-11.242

Budgettet til læseområdet er hævet med 800.000 kr. jf. BUU beslutningen fra
mødet 5. november 2018, heraf er Balleskolens inklusionscenter tilført 330.000
kr.. De resterende 470.000 kr. er tilført PPR.
Merforbruget dækkes i 2019 ved mindreforbruget på "Rest fra omstillingspuljen"
og mindreforbruget på "Tjenestemandspensioner".
Pædagogisk Udviklingsektion

2.443

Mindreforbruget skal bruges til at smidiggøre omstilling til en daglig drift uden
tilskuddet fra omstillingspuljen.
Mindreforbruget på 2.443.000 kr. forventes overført til 2020.
Fast Ejendom

1.938

Puljen bruges til handicapindretning og specialudstyr til elever med specielle
behov, samt til bygningstilpasninger, som skolerne ikke selv har mulighed for at
afholde.
Mindreforbruget skyldes igangsatte/bevilgede projekter, som ikke ventes
færdige i 2019.
Mindreforbruget på 1.938.000 forventes overført til 2020.
Videnscentre

1.314

Mindreforbruget skyldes bl.a. vakante stillinger og indtægter fra projekter, som
videreføres i 2020.
Mindreforbruget på 1.314.000 kr. forventes overført til 2020.
PPR

-163

Der er usikkerhed mht. refusion af barsel og langtidssygsom.
Merforbruget på -163.000 kr. forventes overført til 2020.
Rest fra omstillingspuljen

5.526

Der ønskes overført 584.000 kr. til projekt "Fagligt løft, Thorning Skole" i 2020.
De resterende 4.942.000 kr. er disponeret til finansiering af merforbruget på
"Specialområdet" i 2019.
Kompetenceløft

2.992

Skoleafdelingen modtager som led i implementeringen af skolereformen tilskud
fra Staten til løft af kompetencerne for lærere og pædagoger i skoleårene
2014/15 til 2019/20.
Mindreforbruget på 2.992.000 kr. ønskes overført til 2020, hvor det er
disponeret til finansiering af kompetenceløft af pædagogisk personale, således
at vi kommer tættere på målet om 95% af undervisningen i skolen foretages af
lærere med linjefagskompetencer.
Pavillon Ans Skole (Nørskovlund)
Den 25. februar 2019 bevilgede Byrådet 2.170.000 mio. kr. til drift af en
midlertidig pavillon i årene 2019 – 2022 for at skabe mere plads for børn og
medarbejdere på Inklusionscenter Nørskovlund.

1.829

Mindreforbruget på 1.829.000 kr. ønskes overført til 2020.
Førstehjælp på skolerne

586

Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendte i 2017, at der disponeres 1.250.000
kr. fra omstillingspuljen til brug for kurser i livredende førstehjælp for samtlige
medarbejdere på skolerne samt overbygningselever.
Mindreforbruget på 586.000 kr. ønskes overført til 2020, således at de sidste
skoler også kan få et førstehjælps kursus.
Projekter til pædagogisk udvikling
Der er pt. et ikke disponeret mindreforbrug på 535.000 kr., som ønskes overført
til 2020.

535

Genhusning af Trekløverskolen

438

I forbindelse med renovering af Trekløverskolen, afdeling Kjellerup godkendte
Økonomi- og Erhvervsudvalget den 12. juni 2018, at der overføres 3.500.000
kr. fra anlæg til drift på bev. 41 Skoler til genhusning af eleverne fra afdeling
Kjellerup på afdeling Vinderslev i årene 2018 til 2020.
Mindreforbruget på 438.000 kr. ønskes overført til bustransport i skoleåret
2019/20.
Projekt fagligt løft, Thorning Skole

180

Der er pt. et skønnet mindreforbrug på 180.000 kr., som ønskes overført til
2020.
FAB-Lab, Nationalt projekt

54

Der er pt. et skønnet mindreforbrug på 54.000 kr., som ønskes overført til
2020.
Tjenestemandspensioner

6.400

Mindreforbruget skyldes primært indbetalinger fra privat pensionsopsparinger
på skoleledere, som overgår fra overenskomstansættelse til
tjenestemandsansættelse.
Mindreforbruget på 6.400.000 kr. disponeres i 2019 til at dække merforbruget
på specialområdet.
Pulje til elevtalsregulering

3.523

Puljen bruges til regulering af elevtallet på skolerne i skoleåret 2019/20.
Pulje til PAU-elever

1.117

Mindreforbruget skyldes, at der forventes at starte færre PAU-elever end
budgetlagt.
Diverse øvrige konti
Der er samlet set på alle øvrige centrale konti et mindreforbrug på 1.058.000
kr.

1.058

Mellemkommunale betalinger til/fra kommunen

584

Der forventes samlet set udgifter til 8 færre elever end der er budgetlagt.
Overførsel fra foregående år

118

Der er pt. en ikke disponeret rest på 118.000 kr.
Pulje til vikarudgifter, skole og sfo

-171

Der forventes lidt flere langtidssygemeldte på skoleområdet end budgetlagt og
lidt færre langtidssygemeldte på sfo-området end budgetlagt.
Merforbruget på -171.000 kr. finansieres i 2019 af det samlede mindreforbrug
på de centrale konti.
Klub i Alderslyst

-500

Der er afsat 500.000 kr. drift af klubben i Alderslyst.
Merforbruget på -500.000 kr. finansieres i 2019 af det samlede mindreforbrug
på de centrale konti.
Sygeundervisning

-938

Det forventes, at flere elever har behov for sygeundervisning i hjemmet, samt
at flere elever indlagt på sygehuse har brug for undervisning, end budgetlagt.
Merforbruget på -938.000 kr. finansieres i 2019 af det samlede mindreforbrug
på de centrale konti..
Befordring

-2.000

Merforbruget på befordring skyldes bl.a., at der er kommet flere
specialklasseelever i de nuværende inklusionscentre, samt at der er oprettet et
nyt inklusionscenter på Skægkærskolen.
Merforbruget på -2.000.000 kr. finansieres i 2019 af det samlede mindreforbrug
på de centrale konti.
Justering af skolereformen

-225

Der forventes et tilskud fra Staten til justering af skolereformen på 1.200.000
kr.
I forbindelse med den kortere skoledag i 0.-3. klasse, øges åbningstiden i SFO
tilsvarende pr. 1. august 2019, hvilket medføre en øget tildeling til SFO på 2.900.000 kr.
Byrådet har på mødet den 24. juni 2019 besluttet at hæve forældrebetalingen
med 10% med virkning fra 1. oktober 2019, svarende til at åbningstiden i SFO
også øges med 10%, dette giver en ekstra indtægt på 1.475.000 kr.
Samlet giver det et merforbrug på -225.000 kr. Merforbruget finansieres i 2019
af det samlede mindreforbrug på de centrale konti.
Centrale afvigelser i alt

15.396

Decentrale afvigeselser

9.531

Mindreforbruget på de decentrale institutioner fordeler sig således:
Skoler
SFO
Specialskoler (Dybkær/Nørskovlund)
Ungdomsskolen
Tandplejen
I alt

3.220.000
7.335.000
-553.000
-921.000
450.000
9.531.000

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

Opfølgning på økonomi
anlæg
Forventet regnskab
Forventninger til afvigelse mellem korrigeret budget og forventet regnskab.
1.000 kr.

Oprindeligt
budget

Korrigeret
budget*

Forbrug pr.
31.03.2019

Forventet
regnskab

Afvigelse**

Anlæg

26.500

50.918

15.255

43.996

6.922

Bevilling 41 Skoler i alt

26.500

50.918

15.255

43.996

6.922

* Korrigeret budget er inkl. bevillingsændringer og -flytninger på denne budgetopfølgning
**- angiver et merforbrug + angiver et mindre forbrug og afvigelse er angivet i forhold til korrigeret budget

Afvigelsesbemærkninger til anlæg

Ny Skole Dybkær, projektering

2.000

Projekteringen starter først i slutningen af 2019.
Hvinningdalskolen, erstatningsbyggeri

1.850

Projektet forventes først at starte i slutningen af 2019.
Funder-Kragelund Skole, afd. Funder, ombygning

1.500

Projektet forventes først at starte i slutningen af 2019.
Dybkærskolen, istandsættelse og kapacitetsudvidelse

1.047

Der forventes pt. ingen udgifter i 2019.
Sejs Skole, helhedsplan og genopretning
Der forventes pt. ingen udgifter i 2019.

1.000

Ny hovedtandklinik, projektering

800

Der forventes pt. ingen udgifter i 2019.
Hvinningdalskolens SFO, indretning af legeplads

286

Projektet forventes afsluttet i 2019.
Skægkærskolen, etablering af midlertidig specialafdeling

-345

Merforbruget skyldes, at licitationen ikke gik som håbet og udforudsete udgifter
til brandisolering.
Alderslyst Ungdomsklub, etablering

-1.216

De fleste af udgifterne forventes at ligge i 2019 og merforbruget finansieres af
bevilligen i 2020.
Afvigelser anlæg i alt

6.922
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Budgetopfølgning for bevilling 43 Dagpleje og
daginstitutioner pr. 30.06.2019
Opfølgning på økonomi drift
Forventet regnskab
Forventninger til afvigelse mellem korrigeret budget og forventet regnskab.
1.000
Serviceudgifter
kr.
Funktion

Oprindeligt
budget

Korrigeret
budget*

Forbrug pr.
30.06.2019

Forventet
regnskab

Afvigelse**

05.25.10 Fælles formål

42.889

37.185

21.608

38.480

-1.295

05.25.11 Dagpleje

89.736

89.880

45.536

89.121

759

05.25.14 Daginstitutioner
(Institutioner kun for børn
indtil skolestart)

215.506

225.234

117.197

230.109

-4.875

05.25.18 Åbne pædagogiske tilbud,
legesteder m.v.

28

43

43

0

05.25.19 Tilskud til
privatinstitutioner, privat
dagpleje, private
fritidshjem, private
klubber og puljeordninger

17.864

17.864

10.460

21.253

-3.389

-680

-674

149

-508

-166

426

563

217

244

319

365.769

370.095

195.165

378.742

-8.647

05.28.25 Særlige dagtilbud og
særlige klubber
06.52.72 Tjenestemandspension
I alt Serviceudgifter
Øvrig drift

0

I alt øvrig drift

0

Bevilling 43 Dagpleje
og daginstitutioner i alt

365.769

370.095

195.165

378.742

* Korrigeret budget er inkl. bevillingsændringer og -flytninger på denne budgetopfølgning
**- angiver et merforbrug + angiver et mindre forbrug og afvigelse er angivet i forhold til korrigeret budget

-8.647

Afvigelsesbemærkninger til drift

På bevilling 43 Dagpleje og daginstitutioner forventes der samlet set et
merforbrug på 8,647 mio. kr.
Det korrigerede budget på 370,095 mio. kr. består af det oprindelige budget
på 365,769 mio. kr. samt et overført mindreforbrug fra 2018 på 5,688 mio.
kr. samt en række bevillingsflytninger til og fra bevillingen.
Af det overførte beløb fra 2018 vedrørte 3,240 mio. kr. decentrale beløb til
daginstitutioner og dagplejen. Derudover vedrørte 2,448 mio. kr. centrale
beløb som primært er overført på grund af udskudte aktivitetsændringer,
etableringsudgifter til vuggestuepladser i Voel samt dækning af merforbrug
på anlægssager.
Centrale konti - ændring i børnetal og et ændret pasningsmønster
På bevillingens centrale konti er der, samlet set, et forventet merforbrug på
12,922 mio. kr.
De væsentligste afvigelser i forhold til budget 2019 er:


Afregning på i alt 12,438 mio. kr. til daginstitutionerne i forhold til
antallet af indmeldte børn og et ændret pasningsmønster.



En merudgift til tilskud til private daginstitutioner på 3,389 mio. kr. på
grund af flere passede børn i private institutioner.



En merindtægt 2,276 mio. kr. på forældrebetaling vedrørende
dagpleje og daginstitutioner.



En merindtægt på 1,426 mio. kr. vedr. kost. Merindtægten modsvares
af en tilsvarende merudgift på de decentrale konti.



Et mindreforbrug på 1 mio. kr. vedr. fripladser.



En merudgift på 0,679 mio. kr. vedr. plejebørn.

-12.922



En merudgift på 0,589 mio. kr. vedr. søskenderabat.



Et merforbrug på 0,423 mio. kr. vedr. tilskud til forældre, der vælger
private passere.



Et merforbrug på 0,413 mio. kr. til pasning af egne børn i eget hjem.



Et mindreforbrug på 0,403 mio. kr. til tjenestemandspensioner og
øvrige udgifter, der ikke er direkte relateret til antallet af indmeldte
børn eller pasningsmønsteret.



Øvrigt merforbrug på 0,15 mio. kr.

Der forventes, samlet set, et merforbrug på 12,438 mio. kr. på grund af
ændringer i antal passede børn og et ændret pasningsmønster. Et ændret
pasningsmønster betyder for eksempel, at flere børn passes i vuggestue frem
for dagpleje.
Nedenfor ses to tabeller med ændringer i antal passede børn på henholdsvis
0-2-årige og 3-6-årige siden godkendelse af budget 2019.
Afvigelse i børnetal på 0-2-årige

Oprindeligt Ændring i
børnetal
Børnetal

Vuggestuepladser

891

86

Dagplejepladser*

980

-22

0

38

2-årige i børnehave
Børn i private institutioner
Børn i privat pasning
Børn i ordningen 'pasning af egne børn'
Børn i ordningen 'pasning over
kommunegrænsen'
0-2-årige i alt
Afvigelse i børnetal på 3-6-årige
Børnehaveplads
3-årige i dagpleje og vuggestuer
Børn i private institutioner

45

21

145

7

12

11

0

11

2073

152

Oprindeligt Ændring i
børnetal
Børnetal
2856

81

0

10

228

13

Børn i privat pasning

2

-1

Børn i ordningen 'pasning af egne børn'
Børn i ordningen 'pasning over
kommunegrænsen'

3

7

3-6-årige i alt

0

-10

3089

100

Decentrale konti - Daginstitutioner, dagpleje og særlige dagtilbud
På de decentrale konti vedrørende Daginstitutioner og Dagplejen er der i
2019 et forventet mindreforbrug på 4,275 mio. kr. Heraf vedrører 3,240 mio.
kr. et overført mindreforbrug fra 2018, og der forventes derfor et
mindreforbrug på 1,035 mio. kr. for 2019.

4.275

Af de decentrale institutioner overskrider Daginstitutionen 3-Høje og den
selvejende Institution Skovstjernen på nuværende tidspunkt Silkeborg
Kommunes decentraliseringsregel om max. 5% afvigelse til oprindeligt
budget. 3-Høje har et forventet mindreforbrug og Skovstjernen har et
forventet merforbrug. Der er indgået en afdragsaftale med Skovstjernen på
75.000 kr. årligt. Børne- og Familieafdelingen er i dialog med de relevante
institutioner.
Der forventes et samlet mindreforbrug i Dagplejen på 0,759 mio. kr., hvilket
skyldes et fald i det forventede antal passede børn fra 980 til 968.

Korrigerende handlinger

Som det fremgår af budgetaftalen for budget 2019 forventes det, at der
medio 2019 vil blive fulgt op på pasningsbehovet i forhold til den tildelte
demografi og det vedtagne budget. Det fremgår af budgetaftalen, at såfremt
børnetallet overstiger prognosen væsentligt, vil der blive tilført området
yderligere midler, opgjort efter enhedsbeløb og pasningsbehov.
Den samlede overskridelse på de centrale konti kan alternativt finansieres
ved en nedsættelse af personalenormeringerne i daginstitutionerne med 6,5
% (helårseffekt, som i givet fald ikke kan opnås allerede i 2019).

Opfølgning på økonomi anlæg
Forventet regnskab
Forventninger til afvigelse mellem korrigeret budget og forventet regnskab.
1.000 kr.

Oprindeligt
budget

Korrigeret
budget*

Forbrug pr.
30.06.2019

Forventet
regnskab

Afvigelse**

Anlæg

13.300

34.314

8.471

21.159

13.155

Bevilling 43 Dagpleje og
daginstitutioner i alt

13.300

34.314

8.471

21.159

13.155

* Korrigeret budget er inkl. bevillingsændringer og -flytninger på denne budgetopfølgning
**- angiver et merforbrug + angiver et mindre forbrug og afvigelse er angivet i forhold til korrigeret budget

Bevillingsflytninger
Drift
Flytning af budgetbeløb fra bevilling 43 Dagpleje og daginstitutioner til
bevilling 45 Børn og unge med særlige behov vedrørende: Vedr. Puljen til
målrettet sociale indsatser - sundhedsplejen
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12 Budgetopfølgning for Børne- og Ungeudvalget pr.
30. juni 2019
12.3 - Bilag: Bilag budgetopfølgning for Børne- og Ungeudvalget bevilling 44
Socialtilsynet
DokumentID: 7901946

Budgetopfølgning for bevilling 44 Socialtilsynet pr.
30.06.2019
Opfølgning på økonomi drift
Forventet regnskab
Forventninger til afvigelse mellem korrigeret budget og forventet regnskab.
1.000
Serviceudgifter
kr.
Funktion

Oprindeligt
budget

06.45.50 Administrationsbygninger
06.45.51 Sekretariat og
forvaltninger
I alt Serviceudgifter

Korrigeret
budget*

Forbrug pr.
30.06.2019

Forventet
regnskab

Afvigelse**

1.485

1.485

684

1.385

100

-1.485

-3.182

-8.581

-1.482

-1.700

0

-1.697

-7.897

-97

-1.600

Øvrig drift

0

I alt øvrig drift

0

Bevilling 44
Socialtilsynet i alt

0

-1.697

-7.897

-97

* Korrigeret budget er inkl. bevillingsændringer og -flytninger på denne budgetopfølgning
**- angiver et merforbrug + angiver et mindre forbrug og afvigelse er angivet i forhold til korrigeret budget

Afvigelsesbemærkninger til drift

I 2019 har Socialtilsynet et forventet underskud på 1,6 mio. kr.
Det er underskuddet fra sidste år, som Socialtilsynet ikke har haft mulighed
for at indarbejde i budgettet i år på grund af store nye opgaver på

-1.600

plejefamilieområdet og færre indtægter end forventet pga. lavere antal
tilbud.
Underskuddet indarbejdes i budgettet for 2020 og 2021.

12 Budgetopfølgning for Børne- og Ungeudvalget pr.
30. juni 2019
12.4 - Bilag: Bilag budgetopfølgning for Børne- og Ungeudvalget bevilling 45 Børn og
unge med særlige behov
DokumentID: 7905796

Budgetopfølgning for bevilling 45 Børn og unge med
særlige behov pr. 30.06.2019
Opfølgning på økonomi drift
Forventet regnskab
Forventninger til afvigelse mellem korrigeret budget og forventet regnskab.
1.000
Serviceudgifter
kr.
Funktion
04.62.89 Kommunal
sundhedstjeneste

Oprindeligt
budget

Korrigeret
budget*

Forbrug pr.
30.06.2019

Forventet
regnskab

Afvigelse**

13.882

15.214

7.858

14.643

571

5.569

5.569

7.158

7.016

-1.447

05.28.21 Forebyggende
foranstaltninger for børn
og unge

71.730

77.145

42.482

81.368

-4.223

05.28.22 Plejefamilier

63.280

64.280

32.610

62.989

1.291

05.28.23 Døgninstitutioner for børn
og unge

23.184

19.974

12.438

26.343

-6.369

3.172

3.172

2.889

4.565

-1.393

12.772

12.772

5.405

12.000

772

05.38.42 Botilbud for personer med
særlige sociale problemer
(servicelovens §§ 109 og
110)

1.560

2.580

1.601

2.622

-42

06.52.72 Tjenestemandspension

1.047

1.096

765

1.096

0

196.196

201.802

113.207

212.642

-10.840

05.28.20 Opholdssteder mv. for
børn og unge

05.28.24 Sikrede døgninstitutioner
m.v. for børn og unge
05.28.25 Særlige dagtilbud og
særlige klubber

I alt Serviceudgifter
Øvrig drift
05.22.07 Indtægter fra den centrale
refusionsordning
I alt øvrig drift
Bevilling 45 Børn og
unge med særlige
behov i alt

0
-3.795

-3.795

-3.294

-3.701

-94

-3.795

-3.795

-3.294

-3.701

-94

192.401

198.007

109.913

208.941

-10.934

* Korrigeret budget er inkl. bevillingsændringer og -flytninger på denne budgetopfølgning
**- angiver et merforbrug + angiver et mindre forbrug og afvigelse er angivet i forhold til korrigeret budget

Afvigelsesbemærkninger til drift
Bevilling 45 omfatter Familie og Børnehandicap og den Kommunale
Sundhedspleje
Bevilling 45 omfatter udgifter og indtægter til Familie og Børnehandicap og til
Sundhedsplejen.
Der er et oprindeligt budget på serviceudgifterne på 196,2 mio. kr., og der er
overført et mindreforbrug på 5,7 mio. kr., hvilket giver et korrigeret budget
på 201,8 mio. kr.
Der forventes samlet set et merforbrug på serviceudgifter på 10,8 mio.kr. på
bevilling 45. Heraf vedrører -4,5 mio. kr. børnehandicapdøgninstitutionen
Solbo, som er en decentral institution.
Forebyggende foranstaltninger for børn og unge

-4.223

Der forventes i 2019 et merforbrug på 4,2 mio.kr. Det oprindelige budget var
på 71,7 mio. kr., og der er overført 4,8 mio. kr. fra 2018. Efter
budgetopfølgning 31. marts 2019 er der budgetomplaceret 0,7 fra
krisecentre. Det vil sige, der er korrigeret budget på 77,1 mio. kr.
Merforbruget skyldes blandt andet, at der ultimo 2018 og primo 2019, er
igangsat nogle omkostningstunge og omfattende indsatser på aflastning til
børn med handicap, fordelt på 4 børn, hvilket ikke var medtaget i oprindeligt
budget. Disse foranstaltninger er købt hos eksterne leverandører.
I forhold til indsatser i hjemmet på handicapområdet er der, som besluttet på
Børne- og Ungeudvalgsmødet i maj, igangsat analyse af baggrunden for og
omstændighederne ved, de seneste års vækst i udgifterne.
Anbringelser (opholdssteder, plejefamilier, døgninstitutioner og
sikrede døgninstitutionerne)
Der forventes et samlet merforbrug på anbringelser på 7,9 mio. kr.

-7.918

Samlet på anbringelsesområdet var oprindeligt budget på 92,0 mio. der er
overført -2,2 mio. kr. fra 2018, det vil sige der er korrigeret budget på 89,8
mio. kr.
På anbringelsesområdet har der været en mindre stigning i forbruget af
pladser på opholdssteder, institutioner og sikrede døgninstitutioner med én
særlig omkostningstung anbringelse.
Det forventede antal anbringelser i budgettet er på i alt 160,5 årspersoner.
Merbruget skyldes flere forskellige forhold, som gennemgås nedenfor.
Der er, som besluttet på Børne- og Ungeudvalgsmødet i maj, igangsat en
ekstraordinær gennemgang og individuel vurdering af alle anbringelser.
Opholdssteder for børn og unge

-1.447

Der forventes et merforbrug på 1,4 mio. kr., og der er et korrigeret budget
på 5,6 mio. kr. på området.
Merforbruget skyldes flere årspersoner end budgetteret.
Plejefamilier til børn og unge med særlige behov

1.291

Der forventes et mindreforbrug på 1,3 mio. kr.
Der er et korrigeret budget på 64,3 mio. kr., bestående af et oprindeligt
budget på 63,3 mio. kr. samt 1,0 mio. kr., der er overført fra 2018.
Der er på området færre årspersoner end budgetteret.

Døgninstitutioner for børn og unge
På området forventes et samlet merforbrug på 6,4 mio. kr.
Til køb af pladser på døgninstitutioner på de centrale konti forventes der et
merforbrug på 1,9 mio. kr. Der er færre anbringelser end budgetteret, men
anbringelserne er mere komplekse og omkostningstunge.
På Solbo, som er en decentral institution, forventes der et merforbrug på 4,5
mio. kr. sammensat af et overført et underskud fra 2018 på 3,2 mio. kr.
samt et forventet merforbrug på 1,2 mio. kr. i 2019. Fra 2018 til 2019 er der
indarbejdet en forventet driftsoptimering på institutionen efter
udvidelsen/ombygningen på 1,8 mio. kr. Udvidelsen blev i byggefasen
reduceret fra 26 til 22 pladser.
Merforbruget på Solbo i 2018 og i 2019 er forårsaget af ombygningen, som
har skabt ubenyttede pladser og en lav belægningsprocent.
For at imødegå udfordringerne er der, som besluttet på Børne- og
Ungeudvalgsmøde i maj, igangsat en analyse af driftsøkonomien. Formålet er
at få klarlagt, om underskuddet udelukkende skyldes ombygningen, som har
medført underbelægning i byggefasen. Eller om institutionen har en blivende

-6.369

overkapacitet, som gør det vanskeligt at realisere den forventede
driftsoptimering.
Sikrede døgninstitutioner mv. for børn og unge

-1.393

På området forventes et samlet merforbrug på 1,393 mio. kr.
Merforbruget skyldes primært en særlig omkostningstung anbringelse.
Særlige dagtilbud og særlige klubber

772

På området forventes et samlet mindreforbrug på 0,772 mio. kr.
Mindreforbruget skyldes færre indskrevne børn end forventet ved
budgetlægningen.
Krisecentre - Botilbud for personer med særlige sociale problemer

-42

På området forventes et samlet merforbrug på 0,04 mio. kr. Merforbruget er
sammensat af et mindreforbrug på de centrale konti til køb af pladser på
krisecentre og et merforbrug på Silkeborg Krisecenter, som er en decentral
selvejende institution.
Til køb af pladser på krisecentre på de centrale konti forventes der et
mindreforbrug på 0,7 mio. kr. Der er et korrigeret budget på 3,1 mio. kr.,
bestående af det oprindelige budget på 1,6 mio. kr., og en overførsel på 2,25
mio. kr. fra 2018. Efter budgetopfølgning 31. marts 2019 blev der
budgetomplaceret 0,7 til forebyggende foranstaltninger.
Det er væksten i ophold på krisecentre udenfor kommunen, ophold på
private krisecentre samt at området er vanskeligt at styre, som udfordrer
økonomien på området. Der har gennem de sidste par år været en stigning i
antal af kvinder der tager ophold på krisecentre over længere tid. Området er
selvvisiterende, hvilket betyder, at kvinden selv henvender sig på et givent
krisecenter, uden henvisning fra kommunen.
Silkeborg Krisecenter, som er en decentral selvejende institution, forventer
budgetafvigelse på -0,7 mio. kr. Krisecentret har et driftsbudget på 2,9 mio.
kr. og der er fra 2018 overført et underskud på 0,5 mio. kr. Da institutionen
er fuld takstfinansieret giver dette et korrigeret budget på -0,5 mio. kr.
Den forventede afvigelse skyldes en for lav belægningsprocent på Silkeborg
Krisecenter, samt langtidssygdom.
Sundhedsplejen
Det oprindelige budget var 13,9 mio. kr. Der blev overført 0,95 mio. kr. fra
2018 til 2019. Det korrigerede budget på 15,2 mio. kr. består derfor af
overførslen fra 2018 samt en række bevillingsflytninger, heriblandt
projektmidler fra Socialstyrelsen på 0,42 mio. kr.
Sundhedsplejen har derfor i 2019 brugt en del af overførslen fra 2018 for at
opretholde og sikre det nuværende serviceniveau. Det forventes at
tilpasningen til budgettet kan ske løbende.
I sundhedsplejen er der en udfordring i at sikre serviceniveauet. Der er i

571

budgettet indregnet en besparelse på 1%, og dertil er der i Silkeborg
Kommune et stigende børnetal. Demografitildelingen til sundhedsplejen gives
efter antallet af 0-16-årige. Det er de mindre børn, der kræver flest
ressourcer. Hovedparten af sundhedsplejens ydelser er målrettet de mindre
børn, og der er i øjeblikket en vækst i antallet af børn i alderen 0-6 år.

Korrigerende handlinger

Børne- og Ungeudvalget besluttede ved budgetopfølgningen den 31. marts
2019 en række korrigerende handlinger. Udvalget blev ikke forelagt forslag
til korrigerende handlinger på den forebyggende indsats for socialt udsatte
børn og unge, da det i udvalgets mål er prioriteret som en investering.
Beslutningerne og status fremgår nedenfor.


Der er også igangsat en ekstraordinær gennemgang og individuel
vurdering af alle anbringelser. Her sættes yderligere fokus på
muligheder for tidligere hjemtagelse, billigere anbringelsesformer og
alternativer til anbringelser. Gennemgangen er endnu ikke
færdiggjort.



Der er ligeledes igangsat en analyse i forhold til indsatser i hjemmet
på handicapområdet. Heri analyseres baggrunden for og
omstændighederne ved de seneste års vækst i udgifter. Analysen er
ikke færdiggjort.



På Solbo er der igangsat en analyse af driftsøkonomien, der skal
klarlægge, om underskuddet udelukkende skyldes ombygningen, som
har medført underbelægning i byggefasen, eller om institutionen har
en blivende overkapacitet. Analysen er ikke færdiggjort.

Opfølgning på økonomi anlæg
Forventet regnskab
Forventninger til afvigelse mellem korrigeret budget og forventet regnskab.
1.000 kr.

Oprindeligt
budget

Korrigeret
budget*

Forbrug pr.
30.06.2019

Forventet
regnskab

Afvigelse**

Anlæg

800

1.180

375

1.180

0

Bevilling 45 Børn og unge med
særlige behov i alt

800

1.180

375

1.180

0

* Korrigeret budget er inkl. bevillingsændringer og -flytninger på denne budgetopfølgning
**- angiver et merforbrug + angiver et mindre forbrug og afvigelse er angivet i forhold til korrigeret budget

Bevillingsflytninger
Drift
Flytning af budgetbeløb fra bevilling 43 Dagpleje og daginstitutioner til

419

bevilling 45 Børn og unge med særlige behov vedrørende: Vedr. Puljen til
målrettet sociale indsatser - sundhedsplejen

Flytning af budgetbeløb fra bevilling 45 Børn og unge med særlige behov til
bevilling 34 Kultur og Fritid vedrørende: Vedrørende fleksjobaftale på
Silkeborg Bibliotek

-40

12 Budgetopfølgning for Børne- og Ungeudvalget pr.
30. juni 2019
12.5 - Bilag: Bilag budgetopfølgning for Børne- og Ungeudvalget bevilling 47 Handicap sociale overførsler
DokumentID: 7901976

Budgetopfølgning for bevilling 47 Handicap - sociale
overførsler pr. 30.06.2019
Opfølgning på økonomi drift
Forventet regnskab
Forventninger til afvigelse mellem korrigeret budget og forventet regnskab.
1.000
Overførselsudgifter og
kr.
udgifter til forsikrede
Funktion ledige

Oprindeligt
budget

05.57.72 Sociale formål

15.444

Korrigeret
budget*
15.444

05.57.74 Kontanthjælp vedrørende
visse grupper af flygtninge
I alt Overførselsudgifter og
udgifter til forsikrede
ledige

15.444

15.444

Forbrug pr.
30.06.2019

Forventet
regnskab

Afvigelse**

6.332

14.471

973

-22

0

0

6.310

14.471

973

Øvrig drift

0

I alt øvrig drift

0

Bevilling 47 Handicap sociale overførsler i alt

15.444

15.444

6.310

14.471

973

* Korrigeret budget er inkl. bevillingsændringer og -flytninger på denne budgetopfølgning
**- angiver et merforbrug + angiver et mindre forbrug og afvigelse er angivet i forhold til korrigeret budget

Afvigelsesbemærkninger til drift
Sociale formål Børn og unge med særlige behov
Bevillingen omfatter overførsler til forældre til børn med et handicap,

973

herunder tabt arbejdsfortjeneste samt kompensation for merudgifter.
Der forventes et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. i 2019, primært forsaget af
mindreforbrug på merudgiftsområdet. Der er kommet en præcisering af
loven, hvilket har den effekt, at der ikke længere bevilliges merudgifter til
cøliaki. (Cøliaki er en sygdom, der udløses af en unormal reaktion på
proteinet gluten i føden)

13 Målopfølgning for Børne- og Ungeudvalget pr. 30.
juni 2019
13.1 - Bilag: Bilag målopfølgningen for Børne- og Ungeudvalget bevilling 41 Skoler
DokumentID: 7901369

Målopfølgning for bevilling 41 Skoler pr. 30.06.2019
Opfølgning på udvalgsmål
Udsatte unge tilbydes en tidlig og fremskudt indsats, således at deres udfordringer
ikke vokser sig større
• Den åbne ungerådgivning i Kulturhuset er etableret.
Evalueringen af idriftsættelsen og de unges oplevelse her af
påbegyndes i 3. kvartal 2019.
• Muligheder for et tværkommunalt og regionalt
fondssamarbejde er ved at blive afsøgt. Der er positive tilsagn
men udestår fortsat en færdig plan. Der er kontakt til flere
frivillige foreninger som gerne vil indgå i indsatsen.

31/3

30/6

☺

☺

31/10

31/12

Udsatte unge, med flere kontaktpunkter i kommunen, oplever en enkel indgang og
en koordineret indsats.
Samarbejdsmodellen er blevet tilpasset, den af USU
udarbejdede og af Byråds godkendte, ”En enkel indgang er de
mange indgange”. Projektplan og organiseringen, for
implementering af de 5 spor i samarbejdsmodellen, er
udarbejdet og godkendt. Konkretisering af og
implementeringen af Samarbejdsmodellen påbegyndes i 3.
kvartal 2019.

31/3

30/6

☺

☺

31/3

30/6





31/10

31/12

31/10

31/12

Flere unge vælger en erhvervsuddannelse.

I 2019 har 19,6 % af de unge, der efter 9. og 10. klasse er
gået videre på en ungdomsuddannelse, valgt at starte på en
erhvervsuddannelse. Dette er en mindre nedgang i forhold til
2018 (21%), men fortsat højere end 2017.

Børn og familier oplever en sammenhængende, lokal og hurtig indsats som
igangsættes inden begyndende problemer vokser sig store.
I Familie og Børnehandicap, PPR og Sundhedsplejen har vi
fokus på, hvordan forebyggelse og en tidlig indsats kan
bidrage til at undgå, at problemerne hos barnet, den unge
og/eller familien udvikler sig til sværere sager, der kræver
mere omfattende foranstaltninger.
I den forbindelse har vi i august 2018 haft et
temaarrangement med Socialstyrelsen med fokus på
forebyggende indsatser og forskellen mellem forebyggende
indsatser (§11) og gennemgribende indsatser §52. Formålet
med mødet var at sætte fokus på, hvordan vi på tværs kan
samarbejde mere om de forebyggende indsatser. På dette

31/3

30/6

☺

☺

31/10

31/12

temamøde deltog ledelserne i PPR, Familie og Børnehandicap
og sundhedsplejen samt ledere fra primærområdet i Sølyst,
Fårvang og Thorning.
I forlængelse af dette møde, har de tre lokalområder mødtes
og talt om, hvordan man kan arbejde med forebyggelse og
herunder lokal visitation til §11 foranstaltninger. Disse møder
har medført et større kendskab fagpersonerne imellem og har
sammen med andre tiltag som ”Trivsel på tværs” og
”Fremskudt rådgiver” understøttet, at samarbejdet om tidlig
indsats har udviklet sig positivt. Samtidig har møderækken
synliggjort Familierådgivningens muligheder
Konkrete eksempler på samarbejde, der understøtter tidlig
indsats er;
- Det opleves lokalt at F og K-møder kan virke som en
intervention i sig selv, da det koordineres, hvem der gør hvad.
- Der sker, når det er aktuelt visitation til §11 (DUÅ/FUK) på
Fokus og K-møder i de involverede lokalområder
- Der er kommet et tættere samarbejde mellem skole,
Familierådgivningen og Helhedsplanen i Sølyst.
- Der er løbende dialoger mellem Familierådgivningen og
dagtilbud og skole i Thorning, når børn og familier har behov
for støtte.
- Fremskudt rådgiver i Fårvang byder ofte ind med sig selv
som en §11 foranstaltning, hvilket gør at sager kan håndteres
inden de når at udvikle sig.
Det tættere samarbejde på tværs opleves af alle parter som
konstruktivt, og der i alle lokalområder et forsat ønske om at
mødes. Møderne har udover dialoger omkring lokal visitation til
§11 haft fokus på de forebyggende foranstaltninger, der lokalt
kan understøtte børn og familier inden problemerne vokser sig
store. Der er i efteråret 2019 afsat et yderligere møde for at
fastholde udviklingen af samarbejdet og forankre oplevelse af,
at man i fællesskab nu er i stand til at yde en mere
sammenhængende, lokal og hurtig indsats.
Forankre Trivsel på Tværs – en model for tidlig opsporing og indsats, så alle børn
fra 0-7 år trives og er bedre rustet, når de starter i skole.
En praktikant fra Folkesundhedsvidenskab har gennemført en
evaluering af forældrenes og de professionelles oplevelse af
Trivsel på Tværs. I forbindelse med evalueringen er der
gennemført interview med 65 personer, heraf 27 forældre.
Evalueringen viser generelt en oplevelse af, at metoderne i
Trivsel på Tværs er med til fremme børnenes trivsel og
udvikling. Der er dog fortsat behov for at arbejde med
afholdelse af fokusmøder og se på hvordan metoderne kan
tilpasses dagplejen.
Der er gennemført en undersøgelse af arbejdsgangen i
forbindelse med indkaldelse til fokusmøder. Undersøgelsen
skal danne baggrund for en udvikling af vejledning og
redskaber hertil.
Dagtilbudsområdet har indkøbt et modul, som giver forældrene
mulighed for at give samtykke til at oplysninger i Hjernen og

31/3

30/6

☺

☺

31/10

31/12

Hjertet videregives. Systemet er nu ved at blive testet forud
for udarbejdelse af nye vejledninger.

Undersøge om systematik og mindset i Trivsel på Tværs kan styrke indsatsen for
børn i udsatte positioner i 0. til 4. klasse.
Skolerne er igennem andet rul af udviklingsvurderingerne og
fokusmøderne. Der er udsendt et spørgeskema til de fire
pilotskoler, som de skal svare på inden sommerferien. På den
baggrund laves en opsamling på skolernes arbejde med
samarbejdsmodellen. I efteråret skal skolerne køre tredje
runde af udviklingsvurderingerne, hvorefter projektet
evalueres. Der er på de fleste skoler stor begejstring omkring
projektet. Samarbejdsmodellen opleves som et konkret og
meningsfuldt redskab, som understøtter en tidlig opsporing.
Skolerne deler en stor opmærksomhed på, at den tidlige
opsporing lykkes, men der er i høj grad brug for den anden
del: indsatsen. Denne er der ikke i projektet afsat ressourcer
til. Projektet er i en god proces og følger planen.
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☺

☺

31/10

31/12

31/10

31/12

Mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater.

Procedure for registrering af fravær – fraværet skal
nedbringes:
Ny procedure for registrering af fravær version 1.0 er
udarbejdet. Denne kvalificeres af referencegruppe ultimo juni
måned. Proceduren for registrering af fravær færdiggøres
herefter. Ny procedure for registrering af fravær følges op af et
emnemøde d. 19. november 2019. ’Fremmøde læring og
trivsel – alle 200 skoledage tæller’ vil indeholde et særligt
fokus på forældresamarbejdet/forældreinddragelse.

31/3

30/6

☺

☺

Fælles koordinerede og målrettede tiltag i f. t. sprog- og
læseudvikling:
Der arbejdes på en model for bedre koordineret samarbejde og
understøttende tiltag ift. udvikling af elevernes sprog, læse og
literacykompetencer på alle klassetrin. Der er udarbejdet
projektforklæde for arbejdet, som løber frem til efterårsferien.
Videncenter for udskoling vil, når den nye procedure for
registrering af fravær er på plads årligt følge op på udviklingen
i at ’Flere elever skal have karakteren 4 i gennemsnit’ samt
’Fraværet skal nedbringes over en 5-årig periode’
At opspore børn og unge der udvikler tegn på psykisk sårbarhed så tidligt som
muligt, således færre skolebørn udvikler psykiske lidelser.
Som opstart på dette udvalgsmål deltog ledere fra PPR og
Familie og Børnehandicap i september 2018 i en workshop
med Socialstyrelsen med overskriften ” Rådgivning om
tilbudsvifte med fokus på psykiske lidelser blandt børn og
unge”
Pointen fra Socialstyrelsen var her, at det er vigtigt at
implementere det forebyggende mindset i alle indsatser og
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☺

☺

31/10

31/12

tilbud, og at tidlig indsats er central i forhold til at forebygge
psykiske lidelser og arbejde med mental sundhed. Deres
pointe var en stepped-care tilgang dvs. at de fleste skal have
en opbyggende indsats for at udvikle mental sundhed, enkelte
skal have en foregribende indsats i form af individuel støtte i
almen regi og enkelte skal have en decideret indgribende
individ og familiebaseret indsats. På den måde spiller
forebyggelsen af psykiske lidelser tæt sammen med
kommunens generelle fokus på tidlig indsats og vores mindset.
I forhold til den gruppe, der har brug for et individ og
familiebaseret indsats pegede Socialstyrelsen på, at forskning
viste at indsatser, der var solidt teoretisk forankret, der
inddrog børn/unge og forældre, der inddrog flere aktiviteter,
der blev udført af personale med erfaring og viden og hvor den
planlagte implementering følges var de mest virksomme.
Konkret falder denne forståelse og tilgang til psykisk sårbarhed
godt i tråd med den tilgang, der i øvrigt er valgt hos PPR og
Familie og Børnehandicap i forhold til opsporing af og støtte til
psykisk sårbarhed. Familie og Børnehandicap har sammen med
PPR har fået bevilget midler fra Sundhedsstyrelsen i perioden
2019-2021 til en tværkommunal indsats, hvor 9 kommuner,
herunder Silkeborg, i samarbejde med Børne og
ungdomspsykiatrien i Midtjylland skal arbejde sammen om at
nedbringe antallet af unge, der henvises til BUA med angst og
depression, der er blandt de mest almindelige psykiske
vanskeligheder hos børn og unge.
Midlerne er konkret bevilget til opkvalificering af enkelte
medarbejdere i FUK og hos PPR. Projektet tager udgangspunkt
i en opkvalificering af frontpersonalet i dagtilbud og skoler i
forhold til tidlig opsporing og støtte til tidlig indsats, men
indeholder også rådgivning af børn, unge og forældre samt
decideret mulighed for behandling/gruppetilbud til de, der har
behov for dette. I projektperioden vil der særligt være fokus
på skoledistrikterne; Thorning, Vestre samt Fårvang, men
målet er at erfaringerne fra projektet kan føre til at færre børn
på i Silkeborg Kommune generelt udvikler psykiske lidelser.
Videnscentre Med henblik på at det samlede skolevæsen lykkes med at opfylde de
tre nationale mål fra skole-reformen, skal videnscentrene understøtte skolerne i på
tværs i skolevæsenet at opbygge den nødvendige viden og kapacitet gennem
udvikling af netværk og videndeling.
Videncentrene er i god drift og bidrager til udvikling af
kompetencer og viden på skolerne indenfor videncentrenes
faglighed og i forhold til skolernes behov. Viden og
kompetencer udvikles igennem kurser, workshops, sparring og
netværk lokalt på skolerne eller i fora på tværs af skolerne.
Flere af videncentrene understøtter bla. skolerne i arbejdet
med de nationale tiltag omkring praksisfaglighed i skolen,
natur- og teknologiforståelse. Videncenter for Udskoling har
været i et tæt samarbejde med Thorning skole omkring
’Fagligt løft’.
I forårets evaluering af skolestruktur blev der evalueret på,
hvorvidt skolerne oplever videncentrene som værdiskabende.
Her konkluderes at ’En overvejende andel af skoleledelserne,
skolebestyrelserne og MED-udvalgene oplever, at
videncentrene understøtter udvikling af skolerne og varetager
praksisnær kompetenceudvikling af medarbejderne på
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☺

☺

31/10

31/12

skolerne. Hertil oplever en overvejende andel af
skoleledelserne, at videncentrene understøtter viden i det
samlede skolevæsen’.

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.
Skolebestyrelserne og skoleledelserne har været igennem en
proces, hvor de har kortlagt eventuelle uhensigtsmæssige
procedurer og administration, som er initieret af henholdsvis:
1) Forvaltningen, 2) ministerierne og 3) skolerne selv.
Inden september har skolelederne en proces med deres MEDudvalg, hvorefter de vender tilbage med MED-udvalgenes lister
over eventuelle uhensigtsmæssige procedurer og
administration på de tre niveauer. I forlængelse heraf
databehandler skoleafdelingen alt indkomne data og laver tre
samlede lister over, hvilke uhensigtsmæssige procedurer og
administration, som skolebestyrelserne, skoleledelserne og
MED-udvalgene oplever. Listerne kvalificeres på et
skoleledermøde i efteråret, hvorefter arbejdet med at mindske
og/ eller fjerne udvalgte uhensigtsmæssige procedurer og
administration påbegyndes. Projektet er således i en god
proces og følger planen.
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30/6

☺

☺

31/10

NOTE:
☺: Målet og de effekter, som er angivet i udvalgsaftalen er eller forventes opfyldt i løbet af året
: Målet og de effekter, som er angivet i udvalgsaftalen er eller forventes delvis opfyldt i løbet af året
: Målet og de effekter, som er angivet i udvalgsaftalen er ikke og forventes ikke opfyldt i løbet af året
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13.2 - Bilag: Bilag målopfølgning for Børne- og Ungeudvalget bevilling 43 Dagpleje og
daginstitutioner
DokumentID: 7901399

Målopfølgning for bevilling 43 Dagpleje og daginstitutioner
pr. 30.06.2019
Opfølgning på udvalgsmål
Børn og familier oplever en sammenhængende, lokal og hurtig indsats som
igangsættes inden begyndende problemer vokser sig store
I Familie og Børnehandicap, PPR og Sundhedsplejen har vi
fokus på, hvordan forebyggelse og en tidlig indsats kan
bidrage til at undgå, at problemerne hos barnet, den unge
og/eller familien udvikler sig til sværere sager, der kræver
mere omfattende foranstaltninger.
I den forbindelse har vi i august 2018 haft et
temaarrangement med Socialstyrelsen med fokus på
forebyggende indsatser og forskellen mellem forebyggende
indsatser (§11) og gennemgribende indsatser §52. Formålet
med mødet var at sætte fokus på, hvordan vi på tværs kan
samarbejde mere om de forebyggende indsatser. På dette
temamøde deltog ledelserne i PPR, Familie og Børnehandicap
og sundhedsplejen samt ledere fra primærområdet i Sølyst,
Fårvang og Thorning.
I forlængelse af dette møde, har de tre lokalområder mødtes
og talt om, hvordan man kan arbejde med forebyggelse og
herunder lokal visitation til §11 foranstaltninger. Disse møder
har medført et større kendskab fagpersonerne imellem og har
sammen med andre tiltag som ”Trivsel på tværs” og
”Fremskudt rådgiver” understøttet, at samarbejdet om tidlig
indsats har udviklet sig positivt. Samtidig har møderækken
synliggjort Familierådgivningens muligheder
Konkrete eksempler på samarbejde, der understøtter tidlig
indsats er;
- Det opleves lokalt at F og K-møder kan virke som en
intervention i sig selv, da det koordineres, hvem der gør hvad.
- Der sker, når det er aktuelt visitation til §11 (DUÅ/FUK) på
Fokus og K-møder i de involverede lokalområder
- Der er kommet et tættere samarbejde mellem skole,
Familierådgivningen og Helhedsplanen i Sølyst.
- Der er løbende dialoger mellem Familierådgivningen og
dagtilbud og skole i Thorning, når børn og familier har behov
for støtte.
- Fremskudt rådgiver i Fårvang byder ofte ind med sig selv
som en §11 foranstaltning, hvilket gør at sager kan håndteres
inden de når at udvikle sig.
Det tættere samarbejde på tværs opleves af alle parter som
konstruktivt, og der i alle lokalområder et forsat ønske om at
mødes. Møderne har udover dialoger omkring lokal visitation til
§11 haft fokus på de forebyggende foranstaltninger, der lokalt
kan understøtte børn og familier inden problemerne vokser sig
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☺

☺

31/10

31/12

store. Der er i efteråret 2019 afsat et yderligere møde for at
fastholde udviklingen af samarbejdet og forankre oplevelse af,
at man i fællesskab nu er i stand til at yde en mere
sammenhængende, lokal og hurtig indsats.
Forankre Trivsel på Tværs – en model for tidlig opsporing og indsats, så alle børn
fra 0-7 år trives og er bedre rustet, når de starter i skole.
En praktikant fra Folkesundhedsvidenskab har gennemført en
evaluering af forældrenes og de professionelles oplevelse af
Trivsel på Tværs. I forbindelse med evalueringen er der
gennemført interview med 65 personer, heraf 27 forældre.
Evalueringen viser generelt en oplevelse af, at metoderne i
Trivsel på Tværs er med til fremme børnenes trivsel og
udvikling. Der er dog fortsat behov for at arbejde med
afholdelse af fokusmøder og se på hvordan metoderne kan
tilpasses dagplejen.
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☺

☺

31/10

31/12

Der er gennemført en undersøgelse af arbejdsgangen i
forbindelse med indkaldelse til fokusmøder. Undersøgelsen
skal danne baggrund for en udvikling af vejledning og
redskaber hertil.
Dagtilbudsområdet har indkøbt et modul, som giver forældrene
mulighed for at give samtykke til at oplysninger i Hjernen og
Hjertet videregives. Systemet er nu ved at blive testet forud
for udarbejdelse af nye vejledninger.
Undersøge om systematik og mindset i Trivsel på Tværs kan styrke indsatsen for
børn i udsatte positioner i 0. til 4. klasse.
Skolerne er igennem andet rul af udviklingsvurderingerne og
fokusmøderne. Der er udsendt et spørgeskema til de fire
pilotskoler, som de skal svare på inden sommerferien. På den
baggrund laves en opsamling på skolernes arbejde med
samarbejdsmodellen. I efteråret skal skolerne køre tredje
runde af udviklingsvurderingerne, hvorefter projektet
evalueres. Der er på de fleste skoler stor begejstring omkring
projektet. Samarbejdsmodellen opleves som et konkret og
meningsfuldt redskab, som understøtter en tidlig opsporing.
Skolerne deler en stor opmærksomhed på, at den tidlige
opsporing lykkes, men der er i høj grad brug for den anden
del: indsatsen. Denne er der ikke i projektet afsat ressourcer
til. Projektet er i en god proces og følger planen.
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☺

☺

31/10

31/12

Implementering af ny dagtilbudslov, hvor fokus er høj kvalitet i institutioner og
dagpleje samt øget fleksibilitet for børnefamilier.
I forlængelse af læringsdage for samtlige ledere og udvalgte
medarbejdere i foråret arbejdes der nu i de enkelte børnehuse
og i dagplejen med at omsætte den nye viden til inspirerende
lege- og læringsmiljøer til gavn for alle børnenes læring, trivsel
og udvikling. Der er gode eksempler på hvordan ledelse og
medarbejdere sammen med forældre til børnene i dagtilbud
tænker kreativt og udnytter de fysiske rammer både indenfor
og udenfor. Der ses på det forhåndenværende inventar,
redskaber og legetøj med nye øjne, så ressourcerne kan indgå
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☺

☺

31/10

31/12

i udvikling af lege- og læringsmiljøet hele dagen - både i
planlagte aktiviteter og mere rutineprægede situationer, som
spisning og af og påklædning i garderoben. Møder med
referencegrupper af både ledere og medarbejdere har givet et
indtryk af, at der er meget stor tilfredshed med
kompetenceudviklingsforløbet og en stemning af gejst og
engagement hele vejen rundt.
NOTE:
☺: Målet og de effekter, som er angivet i udvalgsaftalen er eller forventes opfyldt i løbet af året
: Målet og de effekter, som er angivet i udvalgsaftalen er eller forventes delvis opfyldt i løbet af året
: Målet og de effekter, som er angivet i udvalgsaftalen er ikke og forventes ikke opfyldt i løbet af året

13 Målopfølgning for Børne- og Ungeudvalget pr. 30.
juni 2019
13.3 - Bilag: Bilag målopfølgning for Børne- og Ungeudvalget bevilling 44 Socialtilsynet
DokumentID: 7901415

Målopfølgning for bevilling 44 Socialtilsynet pr.
30.06.2019
Opfølgning på udvalgsmål
At Socialtilsyn Midt tilbyder omkringliggende kommuner en årsrapport med data
for egen kommune.
Der er udarbejdet en skabelon for en kommunerapport og
Socialtilsyn Midt forventer at udbyde kommunerapporten til
øvrige interesserede kommuner i løbet af august 2019.
Socialtilsyn Midt forventer således at leve op til kriterierne i
udvalgsaftalen.
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☺

☺

31/10

31/12

31/10

31/12

At Socialtilsyn Midt igangsætter et nyt koncept for grundkursus- og
godkendelsesforløb for plejefamilier medio 2019.
Socialtilsyn Midt har deltaget i det forberedende arbejde og har
oparbejdet de nødvendige kompetencer og kapacitet, således
at plejefamilier kan starte op i godkendelses- og
grundkursusforløb hos Socialtilsyn Midt. Første
grundkursusforløb er planlagt til august 2019.

31/3

30/6

☺

☺

NOTE:
☺: Målet og de effekter, som er angivet i udvalgsaftalen er eller forventes opfyldt i løbet af året
: Målet og de effekter, som er angivet i udvalgsaftalen er eller forventes delvis opfyldt i løbet af året
: Målet og de effekter, som er angivet i udvalgsaftalen er ikke og forventes ikke opfyldt i løbet af året

13 Målopfølgning for Børne- og Ungeudvalget pr. 30.
juni 2019
13.4 - Bilag: Bilag målopfølgning for Børne- og Ungeudvalget bevilling 45 Børn og unge
med særlige behov
DokumentID: 7901421

Målopfølgning for bevilling 45 Børn og unge med særlige
behov pr. 30.06.2019
Opfølgning på udvalgsmål
Udsatte unge tilbydes en tidlig og fremskudt indsats, således at deres udfordringer
ikke vokser sig større
• Den åbne ungerådgivning i Kulturhuset er etableret.
Evalueringen af idriftsættelsen og de unges oplevelse her af
påbegyndes i 3. kvartal 2019.
• Muligheder for et tværkommunalt og regionalt
fondssamarbejde er ved at blive afsøgt. Der er positive tilsagn
men udestår fortsat en færdig plan. Der er kontakt til flere
frivillige foreninger som gerne vil indgå i indsatsen.
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☺

☺

31/10
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Udsatte unge, med flere kontaktpunkter i kommunen, oplever en enkel indgang og
en koordineret indsats.
Samarbejdsmodellen er blevet tilpasset, den af USU
udarbejdede og af Byråds godkendte, ”En enkel indgang er de
mange indgange”. Projektplan og organiseringen, for
implementering af de 5 spor i samarbejdsmodellen, er
udarbejdet og godkendt. Konkretisering af og
implementeringen af Samarbejdsmodellen påbegyndes i 3.
kvartal 2019.
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☺

☺

31/10

31/12

Børn og familier oplever en sammenhængende, lokal og hurtig indsats som
igangsættes inden begyndende problemer vokser sig store.
I Familie og Børnehandicap, PPR og Sundhedsplejen har vi
fokus på, hvordan forebyggelse og en tidlig indsats kan
bidrage til at undgå, at problemerne hos barnet, den unge
og/eller familien udvikler sig til sværere sager, der kræver
mere omfattende foranstaltninger.
I den forbindelse har vi i august 2018 haft et
temaarrangement med Socialstyrelsen med fokus på
forebyggende indsatser og forskellen mellem forebyggende
indsatser (§11) og gennemgribende indsatser §52. Formålet
med mødet var at sætte fokus på, hvordan vi på tværs kan
samarbejde mere om de forebyggende indsatser. På dette
temamøde deltog ledelserne i PPR, Familie og Børnehandicap
og sundhedsplejen samt ledere fra primærområdet i Sølyst,
Fårvang og Thorning.
I forlængelse af dette møde, har de tre lokalområder mødtes
og talt om, hvordan man kan arbejde med forebyggelse og
herunder lokal visitation til §11 foranstaltninger. Disse møder
har medført et større kendskab fagpersonerne imellem og har
sammen med andre tiltag som ”Trivsel på tværs” og
”Fremskudt rådgiver” understøttet, at samarbejdet om tidlig
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☺

☺
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indsats har udviklet sig positivt. Samtidig har møderækken
synliggjort Familierådgivningens muligheder
Konkrete eksempler på samarbejde, der understøtter tidlig
indsats er;
- Det opleves lokalt at F og K-møder kan virke som en
intervention i sig selv, da det koordineres, hvem der gør hvad.
- Der sker, når det er aktuelt visitation til §11 (DUÅ/FUK) på
Fokus og K-møder i de involverede lokalområder
- Der er kommet et tættere samarbejde mellem skole,
Familierådgivningen og Helhedsplanen i Sølyst.
- Der er løbende dialoger mellem Familierådgivningen og
dagtilbud og skole i Thorning, når børn og familier har behov
for støtte.
- Fremskudt rådgiver i Fårvang byder ofte ind med sig selv
som en §11 foranstaltning, hvilket gør at sager kan håndteres
inden de når at udvikle sig.
Det tættere samarbejde på tværs opleves af alle parter som
konstruktivt, og der i alle lokalområder et forsat ønske om at
mødes. Møderne har udover dialoger omkring lokal visitation til
§11 haft fokus på de forebyggende foranstaltninger, der lokalt
kan understøtte børn og familier inden problemerne vokser sig
store. Der er i efteråret 2019 afsat et yderligere møde for at
fastholde udviklingen af samarbejdet og forankre oplevelse af,
at man i fællesskab nu er i stand til at yde en mere
sammenhængende, lokal og hurtig indsats.
Forankre Trivsel på Tværs – en model for tidlig opsporing og indsats, så alle børn
fra 0-7 år trives og er bedre rustet, når de starter i skole.
En praktikant fra Folkesundhedsvidenskab har gennemført en
evaluering af forældrenes og de professionelles oplevelse af
Trivsel på Tværs. I forbindelse med evalueringen er der
gennemført interview med 65 personer, heraf 27 forældre.
Evalueringen viser generelt en oplevelse af, at metoderne i
Trivsel på Tværs er med til fremme børnenes trivsel og
udvikling. Der er dog fortsat behov for at arbejde med
afholdelse af fokusmøder og se på hvordan metoderne kan
tilpasses dagplejen.
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☺

☺
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Der er gennemført en undersøgelse af arbejdsgangen i
forbindelse med indkaldelse til fokusmøder. Undersøgelsen
skal danne baggrund for en udvikling af vejledning og
redskaber hertil.
Dagtilbudsområdet har indkøbt et modul, som giver forældrene
mulighed for at give samtykke til at oplysninger i Hjernen og
Hjertet videregives. Systemet er nu ved at blive testet forud
for udarbejdelse af nye vejledninger.
Undersøge om systematik og mindset i Trivsel på Tværs kan styrke indsatsen for
børn i udsatte positioner i 0. til 4. klasse.

Skolerne er igennem andet rul af udviklingsvurderingerne og
fokusmøderne. Der er udsendt et spørgeskema til de fire
pilotskoler, som de skal svare på inden sommerferien. På den
baggrund laves en opsamling på skolernes arbejde med
samarbejdsmodellen. I efteråret skal skolerne køre tredje
runde af udviklingsvurderingerne, hvorefter projektet
evalueres. Der er på de fleste skoler stor begejstring omkring
projektet. Samarbejdsmodellen opleves som et konkret og
meningsfuldt redskab, som understøtter en tidlig opsporing.
Skolerne deler en stor opmærksomhed på, at den tidlige
opsporing lykkes, men der er i høj grad brug for den anden
del: indsatsen. Denne er der ikke i projektet afsat ressourcer
til. Projektet er i en god proces og følger planen.
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☺
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31/10

31/12

Mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater

Procedure for registrering af fravær – fraværet skal
nedbringes:
Ny procedure for registrering af fravær version 1.0 er
udarbejdet. Denne kvalificeres af referencegruppe ultimo juni
måned. Proceduren for registrering af fravær færdiggøres
herefter. Ny procedure for registrering af fravær følges op af et
emnemøde d. 19. november 2019. ’Fremmøde læring og
trivsel – alle 200 skoledage tæller’ vil indeholde et særligt
fokus på forældresamarbejdet/forældreinddragelse.
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Fælles koordinerede og målrettede tiltag i f. t. sprog- og
læseudvikling:
Der arbejdes på en model for bedre koordineret samarbejde og
understøttende tiltag ift. udvikling af elevernes sprog, læse og
literacykompetencer på alle klassetrin. Der er udarbejdet
projektforklæde for arbejdet, som løber frem til efterårsferien.
Videncenter for udskoling vil, når den nye procedure for
registrering af fravær er på plads årligt følge op på udviklingen
i at ’Flere elever skal have karakteren 4 i gennemsnit’ samt
’Fraværet skal nedbringes over en 5-årig periode’
At opspore børn og unge der udvikler tegn på psykisk sårbarhed så tidligt som
muligt, således færre skolebørn udvikler psykiske lidelser.
Som opstart på dette udvalgsmål deltog ledere fra PPR og
Familie og Børnehandicap i september 2018 i en workshop
med Socialstyrelsen med overskriften ” Rådgivning om
tilbudsvifte med fokus på psykiske lidelser blandt børn og
unge”
Pointen fra Socialstyrelsen var her, at det er vigtigt at
implementere det forebyggende mindset i alle indsatser og
tilbud, og at tidlig indsats er central i forhold til at forebygge
psykiske lidelser og arbejde med mental sundhed. Deres
pointe var en stepped-care tilgang dvs. at de fleste skal have
en opbyggende indsats for at udvikle mental sundhed, enkelte
skal have en foregribende indsats i form af individuel støtte i
almen regi og enkelte skal have en decideret indgribende
individ og familiebaseret indsats. På den måde spiller
forebyggelsen af psykiske lidelser tæt sammen med
kommunens generelle fokus på tidlig indsats og vores mindset.
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I forhold til den gruppe, der har brug for et individ og
familiebaseret indsats pegede Socialstyrelsen på, at forskning
viste at indsatser, der var solidt teoretisk forankret, der
inddrog børn/unge og forældre, der inddrog flere aktiviteter,
der blev udført af personale med erfaring og viden og hvor den
planlagte implementering følges var de mest virksomme.
Konkret falder denne forståelse og tilgang til psykisk sårbarhed
godt i tråd med den tilgang, der i øvrigt er valgt hos PPR og
Familie og Børnehandicap i forhold til opsporing af og støtte til
psykisk sårbarhed. Familie og Børnehandicap har sammen med
PPR har fået bevilget midler fra Sundhedsstyrelsen i perioden
2019-2021 til en tværkommunal indsats, hvor 9 kommuner,
herunder Silkeborg, i samarbejde med Børne og
ungdomspsykiatrien i Midtjylland skal arbejde sammen om at
nedbringe antallet af unge, der henvises til BUA med angst og
depression, der er blandt de mest almindelige psykiske
vanskeligheder hos børn og unge.
Midlerne er konkret bevilget til opkvalificering af enkelte
medarbejdere i FUK og hos PPR. Projektet tager udgangspunkt
i en opkvalificering af frontpersonalet i dagtilbud og skoler i
forhold til tidlig opsporing og støtte til tidlig indsats, men
indeholder også rådgivning af børn, unge og forældre samt
decideret mulighed for behandling/gruppetilbud til de, der har
behov for dette. I projektperioden vil der særligt være fokus
på skoledistrikterne; Thorning, Vestre samt Fårvang, men
målet er at erfaringerne fra projektet kan føre til at færre børn
på i Silkeborg Kommune generelt udvikler psykiske lidelser.
At borgeren får den rette hjælp hurtigere, når der ydes hjælp efter Servicelovens §
11 (forebyggende og lettere tiltag) og hjælp/foranstaltninger efter Servicelovens §
52 (komplekse problematikker, herunder anbringelser).
Der arbejdes fortsat med at konkretisere hvilke konkrete
sagstiltag der skal gøres for at optimere sagsgangen.
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NOTE:
☺: Målet og de effekter, som er angivet i udvalgsaftalen er eller forventes opfyldt i løbet af året
: Målet og de effekter, som er angivet i udvalgsaftalen er eller forventes delvis opfyldt i løbet af året
: Målet og de effekter, som er angivet i udvalgsaftalen er ikke og forventes ikke opfyldt i løbet af året
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