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Side 2

1 (Offentlig) Godkendelse af dagsorden
Sagsbehandler: Dr14790
SagsID: EMN-2019-00874

Beslutning
Godkendt.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
Dagsordenen skal godkendes.
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2 (Offentlig) Drøftelse og beslutning af reduktion af det
forventede regnskab for udvalgets område
Sagsbehandler: Dr30966
SagsID: EMN-2019-03867

Resume
Drøftelse og beslutning om udmøntning af reduktion af forbrug med 9,9 mio. kr. på udvalgets
område i 2019.

Indstilling
Børne- og Familiechefen og Skolechefen indstiller


at udvalget drøfter og beslutter, hvordan det forventede forbrug på service på
udvalgets områder kan reduceres med 9,9 mio. kr. med henblik på at budgetterne for
2019 efterfølgende kan reduceres tilsvarende

Beslutning
Udvalget har i mødet besluttet yderligere reduktioner for 94.000 kr. på centrale konti
Dagtilbud og 488.000 kr. på centrale konti Skoler. Reduktionerne fremgår af Bilag 4 til sagen,
som vehæftes beslutningsprotokollen. Således er der i alt besluttet reduktioner på centrale
konti for 4,512 mio. kr. Resterende reduktion på 5,388 mio. kr. udmøntes som en
rammereduktion på de decentrale konti for skole og dagtilbud, svarende til ca. 0,5%.
Et medlem Peter Sig Kristensen stemmer imod, idet Enhedslisten ikke ønsker reduktionerne
delvist udmøntet på decentralt niveau set i lyset af, at anden mulig metode til reduktionerne
var mulig.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
Udvalg: Børne- og Ungeudvalget
Dato: 02-09-2019

I mødet gennemgik Skolechefen og Børne- og Familiechefen forvaltningens forslag til
reduktioner, der offentliggøres i forbindelse med beslutningsprotokollen.
Børne- og Ungeudvalget tiltræder de af forvaltningen foreslåede reduktionsforslag, hvad angår
det centrale område. I alt 3,930 mio. kr. fordelt med 3,530 mio. kr. på skoleområdet (Bevilling
41) og 0,4 mio. kr. på 0-6 års området (Bevilling 43). Dermed tilbagestår yderligere
reduktioner på 5,970 mio. kr. i udvalgets udgifter for 2019.
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Samtidig stopper udvalget alle opsættelige aktiviteter på det centrale område, hvad angår
såvel 0-6 års området, skoleområdet som området for børn og unge med særlige behov
(bevilling 45).
Børne- og Ungeudvalget henstiller i øvrigt til økonomisk tilbageholdenhed på decentralt plan på
alle områder under udvalget, da det ikke kan afvises, at udvalget på et ekstraordinært møde
10. September 2019 vil udmønte reduktioner på decentralt plan.
Børne- og Ungeudvalget beslutter endeligt, at forvaltningen skal frembringe yderligere
reduktionsforslag på det centrale område på alle områder under udvalget til brug for
stillingtagen på ekstraordinært møde 10. september 2019 til den resterende pulje på 5,970
mio. kr. i reduktioner.
Ej til stede

Sagen
Supplerende beskrivelse af sagen
Punktet genoptages til videre behandling jvf. beslutning fra Børne- og Ungeudvalgets ordinære
møde 2. september 2019.
Forvaltningen fremlægger på mødet 10. september 2019 yderligere forslag til reduktioner.

Beskrivelse af sagen
Byrådet besluttede på sit møde 6. august i forbindelse med behandling af punkt 19
budgetopfølgning pr. 30. juni 2019, at alle fagudvalg – eksklusive socialudvalget samt
sundheds- og ældreudvalget – skal bidrage til at reducere risikoen for sanktion ved at reducere
det forventede regnskab for serviceudgifter.
Konkret skal dette ske ved at udvalgene bremser op således at det aktuelt forventede forbrug
på service, mindskes med yderligere 20 mio. kr. samlet set. Børne- og Ungeudvalgets andel af
de 20 mio. kr. udgør i alt 9,9 mio. kr.
Børne- og Ungeudvalget bedes tage stilling til, hvordan en opbremsning på 9,9 mio. kr. kan
gennemføres. Udvalgets beslutning vil blive fulgt op med en reduktion af budgettet på de
valgte bevillinger, som vil blive tilført kassen.

Bilag
1
2
3
4

(Forvaltningens forslag til reduktioner - 7950533)
(Reduktioner centralt skoleområdet - 7947233)
(Reduktioner decentralt skoleområdet - 7947342)
(Reduktioner besluttet 10. september 2019 - 7967040)
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3 (Offentlig) Orientering om skolebestyrelsens høringsvar
til budget 2020
Sagsbehandler: Dr12109
SagsID: EMN-2019-01522

Resume
Ifølge den overordnede tidsplan for budget 2020 er der mulighed for, at skolebestyrelserne
kan afgive høringssvar til budgetforslaget i perioden 1. august til 23. august 2019.

Indstilling
Skolechefen indstiller til Børne- og Ungeudvalget


at udvalget tager høringssvar til efterretning.

Beslutning
Indstillingen godkendt.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
Udvalg: Børne- og Ungeudvalget
Dato: 02-09-2019

Udsat til ekstraordinært møde 10. september 2019
Ej til stede
Peter Sig Kristensen

Sagen
Beskrivelse af sagen
Ved fristen for aflevering af punkter til dagsordenen tirsdag den 27. august var der indkommet
23 høringssvar, som er vedlagt sagen.
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Bilag
1 (Samlet oversigt over hørringsvar fra skolerne v3 - 7955786)
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4 (Offentlig) Orientering om status på
Familieiværksætterne
Sagsbehandler: Dr29441
SagsID: EMN-2019-03750

Resume
Udvalget orienteres om evaluering af Familieiværksætterne i Aarhus Kommune. Samtidig
orienteres om status på Sundhedsplejens tilbud til alle nye førstegangsforældre om deltagelse i
Familieiværksætterne i Silkeborg Kommune. Det fremgår, at der i Silkeborg er tale om et
tidligt forebyggende tilbud som starter allerede under graviditeten og løbende er tilpasset
forældrenes ønsker og behov. Sundhedsplejen vurderer det som væsentligt, at forløbet er
rettet mod begge forældre og dermed understøtter gode familierelationer, børnenes trivsel og
tidlig indsats.

Indstilling
Børne- og Familiechefen indstiller til Børne- og Ungeudvalget


at orienteringen tages til efterretning og at Familieiværksætterne i Silkeborg Kommune
fortsætter i sin nuværende form.

Beslutning
Indstillingen godkendt.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
Udvalg: Børne- og Ungeudvalget
Dato: 02-09-2019

Udsættes til ekstraordinært møde 10. september 2019.
Ej til stede
Peter Sig Kristensen

Sagen
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Beskrivelse af sagen
Familieiværksætterne (FIV) er et forebyggende gruppeforløb målrettet alle
førstegangsforældre, herunder både fædre, mødre og enlige forældre. Forløbet har til formål at
styrke familien og forældreskabet ved at øge 1) netværksdannelse mellem forældre 2) viden
og forældrekompetencer og 3) tværprofessionelt samarbejde omkring den tidlige
familieindsats. På langt sigt er målet, at alle børn, gennem en tryg barndom med gode
familierelationer understøttes i deres læring, trivsel og udvikling. FIV bygger på erfaringer fra
Leksand Kommune i Sverige, er tilpasset danske forhold og tilbydes nu i 17 danske kommuner.
Evaluering af Familieiværksætterne i Aarhus Kommune
FIV i Aarhus Kommune understøttes af forskning støttet af Trygfonden og udført af en
forskergruppe ved Aarhus Universitet.
Det fremgår af en nyligt gennemført evaluering at forløbet fører til forbedret trivsel hos barnet,
det er både forældrenes egen vurdering, og det ses også i sundhedsdata.
Forældredeltagelsen har desuden været høj. Forskerne bag fortæller at sammenlignet med
andre tidligt forebyggende gruppeforløb er frafaldet meget lavt. Temaerne på de enkelte
mødegange ses i høj grad at lede til videre drøftelse af forældreskabet forældrene imellem.
Overordnet set viser forskningsresultaterne ikke at FIV styrker trivsel hos forældrene eller i
familiens relationer, men undergruppeanalyser viser en væsentlig forskellighed i effekten:
- For forældre som højst har færdiggjort en ungdomsuddannelse ses bedre trivsel i
familiens relationer og forbedret trivsel hos barnet som følge heraf.
- For forældre med videregående uddannelse ses en mindre, negativ trivsel i familiens
relationer, men stadig forbedret trivsel hos barnet.
- For de yngste forældre er der små men modsatrettede effekter på trivsel i familiens
relationer, og en forbedret trivsel hos barnet.
- For de ældre forældre ses der ingen effekter.
- Endelig deltager kvinder lidt mere end mænd.
Status på Familieiværksætterne i Silkeborg Kommune
FIV har efter afprøvning i et pilotprojekt været i fuld drift i Silkeborg Kommune siden 2016.
Deltagelsesprocenten blandt førstegangsforældre har været støt stigende. Der er fortløbende
et tæt parløb med samarbejdspartnerne som er; jordemødre, tandplejere, talehørekonsulenter, psykologer og pædagoger. I Silkeborg erstatter forløbet de tidligere
mødregrupper.
Nogle forskelle mellem FIV i Silkeborg og Aarhus:
Silkeborg
FIV er en del af fødselsforberedelsen,
jordemødre underviser 3 af 10 gange og
understøtter på den måde et tæt samarbejde
mellem sundhedsplejen og fødestederne i
Viborg, Herning og Horsens.
Forløbet er sammensat af 10 mødegange og
afsluttes, når barnet er 8 mdr.
Andelen af førstegangsforældre som er
tilmeldt har været stigende og er i 1. halvår
2019 på ca. 85 %. I 2018 var der et frafald
på 10% af de tilmeldte.
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Aarhus
FIV er ikke en del af fødselsforberedelsen og
jordemødre underviser ikke. Der etableres
fortsat mødregrupper sammensat af
Sundhedsplejen.
Forløbet er sammensat af 12 mødegange og
afsluttes, når barnet er 15 mdr.
Det fremgår af evalueringen, at 80% af de
familier der tildeles programmet (tilfældigt
udvalgt) deltager, heraf ses et frafald på
17% for mødre og 22% for fædre.

Se eventuelt Silkeborg Kommunes hjemmeside for en nærmere beskrivelse af FIV i Silkeborg:
https://silkeborg.dk/Borger/Boern-skole-og-familie/Graviditet-og-barnets-foersteaar/Familieivaerksaetterne
Der er fælles afsæt og målsætninger, nogle forskelle som det ses ovenfor – men også mange
ligheder mellem FIV i Aarhus og Silkeborg. I Silkeborg er der ikke tilknyttet forskning men i
Sundhedsplejens faglige vurderinger af forløbet har det alligevel været meningsfuldt at tage
afsæt i evalueringen fra Aarhus.
Faglige anbefalinger
I forhold til evalueringen fra Aarhus, hvor man ikke oplever at forældrenetværk bliver brugt
udover mødegangene, er der bedre erfaringer i Silkeborg. Netværksdannelse drøftes og
etableres allerede under de første mødegange under fødselsforberedelsen som i Silkeborg er
en del af FIV modsat i Aarhus. Samtidig er det også eneste mulighed for etablering af netværk
i Silkeborg, da der ikke bliver dannet mødregrupper for førstegangsforældre i Silkeborg.
Fædrenes tilstedeværelse i FIV er af meget stor betydning for familiedannelsen, udvikling af
forældrekompetencen og derigennem børnenes trivsel. Fædrene får mulighed for at have
andre ”nye” fædre til at dele deres tanker og forventningerne til sig selv og hinanden i
familiedannelsen. Fædrenes deltagelse i FIV i Silkeborg tilskrives jf. tidligere
tilfredshedsundersøgelse, at forløbet starter med fødselsforberedelsen, at fædrene her oplever
at andre mænd/fædre deltager og at der er tale om et begrænset og derfor overskueligt antal
mødegange (reduceret fra 16 til 10). Samt at det er mødegange med fagligt indhold, hvilket
ifølge forældrene selv ”taler” til fædrenes behov og forventninger.
I Silkeborg er der i FIV udviklet et tæt samarbejde mellem jordemødre og Sundhedsplejen om
den tidlige familieindsats. Samarbejdet sikrer opsporing af sårbare gravide tidligt og der kan,
når familien har behov for det henvises til særlige tilbud som forældrekursus for sårbare
gravide, graviditetsbesøg i hjemmet, tryg mødregruppe og som det seneste tiltag programmet
Minding the Baby.
I de i alt 10 mødegange i Silkeborg indgår forskellige faggrupper som tilsammen understøtter
den tidlige indsats, hvor også flere af faggrupperne efterfølgende indgår i det tværfaglige
samarbejder i Trivsel på Tværs.
I tråd med den politiske målsætning vurderer Sundhedsplejen det som værdifuldt, at nære
forebyggende sundhedstilbud er tæt på borgerne. Der arbejdes på den baggrund på, at FIV
forløb fremadrettet kan afvikles i lokale børnehuse, så tæt på familiernes bopæl som det er
muligt.
Det kan også tilføjes, at Sundhedsplejen ofte oplever at tilflyttere tager kontakt og ønsker at
tilmelde sig FIV for at være en del af fællesskabet i den nye bopælskommune.
Samlet set vurderer Sundhedsplejen det som væsentligt, at forløbet er rettet mod begge
forældre og dermed understøtter gode familierelationer, børnenes trivsel og tidlig indsats. Den
meget høje deltagelsesgrad blandt forældrene taler for, at forløbet også opleves som
hjælpsomt, når man skal være familie for første gang.

Økonomi
Udgifter til løn til Familieiværksætterne i 2019 er beregnet til 1.600 kr.pr. familie/barn, når der
er 400 tilmeldte deltagende familier i alt.
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5 (Offentlig) Til orientering
Sagsbehandler: Dr14790
SagsID: EMN-2019-00874

Beslutning
Dialogmøde med dagtilbudsområdet flyttes til 21. november.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
Eventuelle emner til udvalgets orientering.


Udsat fra Børne- og Ungeudvalgsmødet d. 2. september 2019:
Flytning af tidspunkt for dialogmøde på dagtilbudsområdet. Forslag til mødedatoer: 7.
november, 14. november eller 21. november.

Side 11

6 (Offentlig) Underskriftsside
Sagsbehandler: Dr14790
SagsID: EMN-2019-00874

Beslutning
Godkendt.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

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