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1 (Offentlig) Godkendelse af dagsorden
Sagsbehandler: Dr14790
SagsID: EMN-2016-01265

Beslutning
Godkendt.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
Dagsordenen skal godkendes.

Side 3

2 (Offentlig) Redegørelse om modernisering af
Dybkærskolen og Kjellerup Skole
Sagsbehandler: DR15400
SagsID: EMN-2016-00752

Resume
Drøftelse af redegørelse om anlægsprojekterne modernisering af Dybkærskolen og Kjellerup
Skole.

Indstilling
Skolechefen indstiller til Børne- og Ungeudvalget,


at udvalget drøfter redegørelsen

Beslutning
Udvalget finder situationen vedrørende Dybkærskolens renovering problematisk. Derfor
ønskes scenarier for en hensigtsmæssig løsning af udfordringerne drøftet i det samlede byråd i
forbindelse med byrådets kommende målseminar. Ide- og programudvalgets arbejde sættes
midlertidig i bero indtil udvalget igen har behandlet sagen 7. marts 2017.
Vedrørende Kjellerup skoles renovering er orienteringen taget til efterretning, og processen
fortsætter som planlagt.

Ej til stede

Tidligere beslutninger
Udvalg: Børne- og Ungeudvalget

Dato: 06-12-2016

Udsat.
Ej til stede

Sagen
Beskrivelse af sagen
På baggrund af seneste idé- og programudvalgsmøde for modernisering af Dybkærskolen blev
der på Børne- og Ungeudvalgsmødet 1. november 2016 orienteret om økonomien i
anlægsprojektet. Som et resultat heraf ønskede Børne- og Ungeudvalget en nærmere
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redegørelse for anlægsprojektet på såvel Dybkærskolen som Kjellerup Skole på efterfølgende
møde i Børne- og Ungeudvalget.
Byrådet godkendte 29. marts 2016 en samlet projekteringsbevilling på 1 mio. kr. med dét
formål, at der arbejdes i et parallelt procesforløb med moderniseringsprojektet på såvel
Dybkærskolen som Kjellerup Skole.
Den 5. april 2016 godkendte Børne- og Ungeudvalget nedsættelse af begge idé- og
programudvalg for modernisering af henholdsvis Dybkærskolen og Kjellerup Skole.
Idé- og programudvalget for begge anlægsprojekter igangsatte derefter det forberedende
procesforløb med henblik på udarbejdelse af byggeprogram. Procesarbejdet er forankret i såvel
bygningsstrategien ”Skolens rum”, udarbejdet af Alexandra Instituttet A/S, som
ejendomsstrategien udarbejdet af Ejendomme med henblik på at udvikle de fysiske rammer til
tidssvarende og funktionelle læringsmiljøer. På nuværende tidspunkt har der været afholdt 2
idé- og programudvalgsmøder for begge anlægsprojekter. Der forventes afholdt yderligere
omkring 2 møder.
Modernisering af Dybkærskolen
Der er afsat en anlægsramme på i alt 24 mio. kr. til modernisering af Dybkærskolen.
Årstiderne Arkitekter A/S og Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma A/S har foretaget en
byggeteknisk gennemgang af Dybkærskolen, som viser, at der er behov for ca. 59 mio. kr.
udelukkende for at få skolen renoveret. Imidlertid vil Dybkærskolen fortsat fremstå som en
umoderne skole, hvor der hverken er indtænkt nye organisatoriske principper eller
læringsmiljøer.
Lige inden sommeren påbegyndte Alexandra Instituttet A/S det værdi- og visionsbaserede
procesarbejde med involvering af Dybkærskolens medarbejdere og elever. Der blev nedsat 8
arbejdsgrupper på tværs af årgangene og afholdt workshops med deltagelse af såvel ledere,
pædagoger og lærere som elever. Derudover blev der gennemført fællesmøder og fagdage for
alle klasser med fokus på fremtidens skole. Elevernes kreative arbejder og bud på fremtidens
skole blev efterfølgende præsenteret på en udstilling på Dybkærskolen, hvor forældre og andre
interesserede var indbudt til åbent hus-arrangement.
Alexandra Instituttet A/S’s procesarbejde er nu overdraget til Årstiderne Arkitekter A/S, og
konkretiseringsprocessen er indledt. Der er nedsat en arbejdsgruppe med deltagelse af
Ejendomme, Skoleafdelingen, repræsentanter for de 8 arbejdsgrupper fra Dybkærskolen og
Årstiderne Arkitekter A/S. Gruppens arbejde skal resultere i forslag til dét byggeprogram, som
skal forelægges for idé- og programudvalget. Der er aftalt op til 4 arbejdsgruppemøder, hvoraf
det første møde allerede har fundet sted.
Dybkærskolen er udfordret af en bygningsmæssig struktur, hvor arealerne – trods de ellers
mange kvadratmeter - bærer præg af dårlig udnyttelse. Såvel på den korte som den lange
bane er Dybkærskolen udfordret på kapaciteten af flere forskellige årsager. Dybkærskolens
nuværende kapacitetsproblematik omfatter især manglende faglokaler, grupperum,
mødelokaler, personalefaciliteter og klasselokaler i forbindelse med teamopdeling. Derudover
bevirker den nye skolestruktur, at Dybkærskolen vil blive yderligere udfordret allerede fra
skoleåret 2017/18.
Modernisering af Kjellerup Skole
Der er afsat en anlægsramme på i alt 54 mio. kr. til modernisering af Kjellerup Skole.
Med dét formål at få et overblik over Kjellerup Skoles almene bygningstilstand har Årstiderne
Arkitekter A/S og Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma A/S foretaget en byggeteknisk
gennemgang af skolen. Der er efterfølgende udarbejdet en rapport med forslag til forbedringer
og renoveringer, som beløber sig til ca. 43 mio. kr. Kjellerup Skole vil imidlertid stadig være
utidssvarende i forhold til nye organisatoriske principper og læringsmiljøer, idet der
udelukkende er tale om opdatering af klimaskærm, ventilation, installationer m.v.
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Lige efter sommerferien indledte Alexandra Instituttet A/S - med involvering af Kjellerup
Skoles ledere, pædagoger og lærere - procesarbejdet omkring udvikling af skolens rum. På
tværs af årgange blev der nedsat 10 arbejdsgrupper, som blandt andet har deltaget i
workshop og opfølgende møder.
Alexandra Instituttet A/S har færdiggjort deres del af procesarbejdet, som nu er overleveret til
Årstiderne Arkitekter A/S, og selve konkretiseringsprocessen er allerede i gang. Der er nedsat
en arbejdsgruppe bestående af Ejendomme, Skoleafdelingen, repræsentanter fra de 10
arbejdsgrupper fra Kjellerup Skole og Årstiderne Arkitekter A/S, som forestår udarbejdelse af
forslag til byggeprogram. Der har været afholdt ét arbejdsgruppemøde, og der forventes
afholdt op til 4 møder, inden der kan foreligge et forslag til byggeprogram til præsentation for
kommende idé- og programudvalgsmøde.
Kjellerup Skole bærer tydeligt præg af at være en skole fra 1901, som gennem mere end 100
år løbende er blevet til- og ombygget og derfor også fremstår med forskellige byggestile.
Generelt for skolebygningerne er der et udtalt moderniserings- og opdateringsbehov.
Derudover giver den nye skolestruktur, hvor Vinderslev, Sjørslev og Kjellerup skoler pr. 1.
august 2017 lægges sammen til én enhed med fælles skoledistrikt, ledelse og økonomi, andre
muligheder for indtænkning af læringsmæssige og organisatoriske miljøer.
Sektionsleder Søren Overgaard fra Ejendomme deltager under punktet.
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3 (Offentlig) Drøftelse af tildelingsmodeller for
skoleområdet
Sagsbehandler: DR13059
SagsID: EMN-2016-07606

Resume
Drøftelse af konkrete forslag til tildelingsmodeller på skoleområdet samt principper for
tildeling.

Indstilling
Skolechefen indstiller til Børne- og Ungeudvalget,





at forslagene til tildelingsmodeller for normalundervisningsområdet drøftes med henblik
på endelig stillingtagen på Børne- og Ungeudvalgets møde 7. februar 2017
at principperne for tildeling af ressourcer til ledelse og administration drøftes, og der
tages særskilt stilling til, hvorvidt tildelingen skal være bindende eller vejledende
at principperne for tildeling til de nye sammenlagte skoler drøftes
at det drøftes, hvorvidt der fortsat skal skævvrides i forhold til skoler, som er udfordret
på grund af elevsammensætning.

Beslutning
Principper for tildeling af ressourcer er drøftet med henblik på at træffe beslutning i
udvalgsmødet 7. februar 2017.
Dog besluttes det, at de nye sammenlagte skoler skal tildeles som summen af de tidligere
enkelte skoler.

Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
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Børne- og Ungeudvalget havde på mødet 1. november 2016 en indledende drøftelse af
principper for tildelingsmodeller på skoleområdet.
Af sagen fremgik blandt andet følgende tidsplan for det videre arbejde med tildelingsmodeller:
1. november 2016
Børne- og Ungeudvalget drøfter igangsætning af arbejdet med nye
tildelingsmodeller og principper
3. januar 2017
Børne- og Ungeudvalget drøfter konkrete forslag til tildelingsmodeller
7. februar 2017
Børne- og Ungeudvalget godkender nye tildelingsmodeller
Ca. 1. marts 2017
Skoleafdelingen udsender planlægningstal til skolerne til brug for
planlægningen af skoleåret 2017/18
1. august 2017
Ikrafttræden af nye tildelingsmodeller

Normalundervisningsområdet
På baggrund af Børne- og Ungeudvalgets drøftelse er der udarbejdet forslag til
tildelingsmodeller.
Der er udarbejdet konkret forslag til modeller med afsæt i følgende grundprincipper:
 Det nuværende grundbeløb pr. skole fastholdes
 Den primære tildeling er elevtalsbaseret
 Der kompenseres for små klasser.
Kompensationen for små klasser foretages enten på baggrund af antallet af elever, eller på
baggrund af et minimums antal frie timer i procent af skolens samlede antal beregnede tildelte
timer.
Der er







udarbejdet følgende 6 forslag til tildelingsmodeller, der præsenteres på mødet:
Kompensation for under 19 elever pr. klasse med i alt 6,750 mio. kr.
Kompensation for under 19 elever pr. klasse med i alt 13,500 mio. kr.
Kompensation for under 21 elever pr. klasse med i alt 6,750 mio. kr.
Kompensation for under 21 elever pr. klasse med i alt 13,500 mio. kr.
Kompensation så alle skoler sikres minimum 4 % frie timer
Kompensation så alle skoler sikres minimum 8 % frie timer

Som udgangspunkt gælder, at kompensationen sker ved en intern omfordeling af ressourcerne
mellem skolerne, således større kompensation giver lavere generel tildeling pr. elev.
Tildeling til ledelse og administration
Alle skoler skal tildeles den personbestemte løn til afholdelse af lønudgiften til skolelederen.
Øvrig ledelse på undervisningsdelen tildeles til den enkelte skole på baggrund af det beregnede
personaleantal i undervisningsdelen.
På samme måde som til øvrig ledelse på undervisningsdelen tildeles et beløb til ledelse af
fritidsdelen, her er det dog beregnet på baggrund af personaleantallet i fritidsdelen.
Der anvendes samme faktor for tildeling til ledelse af undervisnings- og fritidsdelen.
Tildeling til administration følger samme tildelingsprincip som øvrig ledelse, dog tages der
afsæt i det samlede personaleantal.
Tildelingen til ledelse og administration er en del af det samlede budget, og som øvrige
tildelinger er den således på nuværende tidspunkt ikke bindende for den faktiske anvendelse.
Sammenlagte skoler
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Byrådet besluttede på mødet 27. juni 2016 en ændret skolestruktur for Silkeborg Kommune,
der blandt andet betyder, at Sjørslev Skole, Vinderslev Skole og Kjellerup Skole med virkning
fra 1. august 2017 er en ny skole. Ligeledes sammenlægges Funder Skole og Kragelund Skole
til en ny skole.
På mødet i Børne- og Ungeudvalget tages stilling til, om de nye sammenlagte skoler i
tildelingsmodellerne skal opfattes som 1 samlet skole eller tildeles som summen af de tidligere
enkelte skoler. Der er f.eks. forskel på, om den nye skole bestående af Sjørslev Skole,
Vinderslev Skole og Kjellerup Skole skal tildeles 1 grundbeløb på ca. 250.000 kr. eller 3
grundbeløb i alt ca. 750.000 kr. Der vil også være en betydelig forskel på den generelle
tildeling baseret på elevtal, afhængig af hvorvidt elevgruppen regnes samlet eller separat.
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4 (Offentlig) Drøftelse af eventuel mulighed for udvidelse
af antallet af TalentTeam spor ved indgåelse af
partnerskab med Langsøskolen
Sagsbehandler: dr00648
SagsID: EMN-2016-09193

Resume
Elite Silkeborg sender ansøgning til Børne- og Ungeudvalget om muligheden for udvidelse af
antallet af TalentTeam spor ved indgåelse af partnerskab med Langsøskolen.

Indstilling
Skolechefen indstiller til Børne- og Ungeudvalget,


at sagen drøftes

Beslutning
Udsættes med henblik på yderligere belysning af sagen i udvalgsmødet den 7. februar 2017.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
Skoleafdelingen har siden 2007 haft et samarbejde med lokale foreninger om særlige
talentklasser fra 7.-9. klasse på Sølystskolen. Samarbejdet omfattede 3-4 lokale foreninger.
EliteSilkeborg har siden været igennem en omfattende strukturændring og har udvidet
samarbejdet til 14 medlemsklubber, hvilket har gjort, at interessen for talentklasserne er øget
markant.
EliteSilkeborg har undersøgt mulighederne for at udvide Sølystskolens idrætsklasser, men det
er ikke muligt primært på grund af pladsmangel.
Efter to info-aftener her i december og efter klubbernes egen udvælgelsesproces forventer
man, at der kommer omkring 100 kvalificerede talenter til de to kommende klasser.
EliteSilkeborg har derfor gennem længere tid arbejdet med ideen om at starte talentklasser op
i samarbejde med Langsøskolen, da den ligger tæt på både Sølystskolen og Sportscentret.
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Bilag
1 (Henvendelse fra eliteSilkeborg - 5988573)
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5 (Offentlig) Orientering om andel af overvægtige børn på
skolerne i Silkeborg Kommune
Sagsbehandler: Dr14313
SagsID: EMN-2016-08652

Resume
Der er udarbejdet vægtrapport på baggrund af data fra sundhedsplejens ind- og
udskolingsundersøgelse. Af rapporten fremgår det, at der er stor forskel på andelen af
overvægtige børn skolerne imellem. Samt at der på nogle skoler sker en stor udvikling i
overvægten op gennem skoleårene.

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


at orienteringen om vægtrapporten tages til efterretning

Beslutning
Udvalget har drøftet rapporten og taget den til efterretning. Udvalget vil i et kommende møde
invitere sundhedsplejen til en temadrøftelse af handlemuligheder for fremme af børns sundhed
og trivsel.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
Udvalg: Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

Dato: 13-12-2016

Orientering om andel af overvægtige børn på skolerne i Silkeborg Kommune taget til
efterretning
Ej til stede

Sagen
Beskrivelse af sagen
Vedhæftet vægtrapport er udarbejdet på baggrund af data fra sundhedsplejens ind- og
udskolingsundersøgelse i henholdsvis 0. og 9. klasse. Af rapporten fremgår det, at der
skolerne imellem dels er store forskelle på andelen af overvægtige børn (markeret med gult i
rapporten). Men ligeledes at der for nogle skolers vedkommende sker en dramatisk stigning i
andelen af overvægtige op gennem skoleårene (markeret med rødt i rapporten).
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Overvægt udgør en sundhedsmæssig risiko på kort og på lang sigt, og overvægt i barndomsog ungdomsårene er associeret med risiko for udvikling af følgesygdomme som type-2
diabetes og hjerte-karsygdom. Ligeledes kan overvægt have store psykiske og sociale
konsekvenser i form af oplevelse af ensomhed og nederlag.
Ifølge tal fra Sundhedsstyrelsen bliver 70 % af dem, der er overvægtige som unge også
overvægtige som voksne. https://www.sst.dk/da/sundhed-og-livsstil/overvaegt/psykosocialeaspekter. Sundhedsplejen vurderer, at resultaterne i vægtrapporten er relevante i forhold til
drøftelser om ulighed i sundhed/den syge forskel.

Bilag
1 (Andel overvægtige ved indskoling og udskoling. - 5940868)
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6 (Offentlig) Godkendelse af forhøjelse af anlægsbevilling
til om- og tilbygning af Solbo
Sagsbehandler: De24802
SagsID: EMN-2015-12929

Resume
Byrådet ansøges om en forhøjelse af anlægsbevilling til en om- og tilbygning af
døgninstitutionen Solbo, fra 20,720 mio. kr. til 24 mio. kr.

Indstilling
Børne- og Familiechefen indstiller til Byrådet,


at anlægsforhøjelsen på 3,28 mio. kr. godkendes.

Beslutning
Indstillingen anbefales.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
Børne- og Ungeudvalget godkendte 6. september 2016 dispositionsforslaget for en ombygning
og udvidelse af døgninstitutionen Solbo. De eksisterende bygninger ombygges, og der
etableres flere værelser, og centralt i bygningen etableres et stort lyst fællesrum. Dette er
muligt, når det eksisterende køkken nedlægges og genopføres sammen med den nye
tilbygning.
Den nye tilbygning er planlagt til 920m2 og indeholder 4 boliggrupper hver med 4 boliger, 2
større fællesrum med plads til leg og spisning og et centralt placeret industrikøkken.
Projektet har været udbudt i totalentreprise i henhold til gældende regler. Der blev afholdt
licitation 21. november 2016, og resultatet af bedømmelsen er oplistet i nedenstående med
det økonomisk mest fordelagtige tilbud som nr. 1:
1. STB Byg A/S, Vejle.
2. Penta byg A/S, Herning.
3. Gustav Hansen Murer og entreprenør A/S, Silkeborg.
4. Paulsen A/S, Them.
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Jf. udbudsbetingelserne har udbyder forbeholdt sig ret til at forhandle med de 3 firmaer, der
udpeges som værende økonomisk mest fordelagtige. Udbyder vil tilrettelægge denne
forhandlingsproces sådan, at der først vil blive gennemført en forhandling med STB Byg A/S.
Såfremt denne forhandling ikke fører til det ønskede resultat, vil udbyder efterfølgende invitere
Penta Byg A/S og der næst Gustav Hansen Murer og entreprenør A/S til forhandling.
Summen af laveste tilbud overskred budgettet med 1,97 mio. kr., hvorfor der har været ført
forhandlinger med STB Byg A/S for at finde besparelser.
De nødvendige besparelser er opnået ved at lade en boliggruppe med 4 boliger og et
badeværelse udgå. En reduktion af byggeriet med 117 m2. svarende til 1,688 mio. kr.
Derudover er der fundet mindre justeringer for 270.878 kr., der ikke påvirker kvaliteten af
byggeriet.
Besparelserne har ikke betydning for hverken det pædagogiske arbejde eller den
håndværkmæssige kvalitet.
Med en kontraktunderskrivelse ultimo januar 2017 med STB Byg A/S forventes der aflevering
af byggeriet 18. oktober 2018.

Økonomi
Efter sparerunden er de samlede byggeudgifter på 24 mio. kr. og fordeler sig således:
Håndværkerudgifter
Uforudsete udgifter og vinterforanstaltninger
Honorarer
Tilslutninger og løst inventar m.m.
Øvrige omkostninger
Totale bygningsudgifter
-Tilskud fra ESP
Samlet budget efter ESP tilskud

17.971.256
1.992.862
1.595.500
893.244
2.174.327
24.627.189
-627.189
24.000.000

Økonomi- og erhvervsudvalget besluttede 17. maj 2016 at give tilsagn om at hæve
anlægsrammen med 3,28 mio. kr., hvis det blev nødvendigt.
Økonomistaben oplyser, at forhøjelse af anlægsbevilling med 3,28 mio. kr. fra 20,72 mio. kr.
til i alt 24 mio. kr. kan gives på bevilling 45 Børn og unge med særlige behov, med
rådighedsbeløb indenfor budgettets rammer i 2017, når tillægsbevilling til projektet på 3,28
mio. kr. finansieres af kassen.
Beløbet er i 2016 reserveret til formålet på bevilling 16 Tværgående aktiviteter og tilføres
kassen ved regnskabsafslutningen.
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7 (Offentlig) Orientering om psykologhjælp til kvinder på
krisecentre
Sagsbehandler: Dr19180
SagsID: EMN-2016-09236

Resume
Orientering om hvorledes psykologhjælp til kvinder på krisecentre fra Silkeborg fremover vil
kunne tilbydes.

Indstilling
Børne- Familiechefen indstiller til Børne- og Ungeudvalget,


at orienteringen tages til efterretning

Beslutning
Indstillingen godkendt.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
Kvinder, som tager ophold på et krisecenter, har ofte som følge af de fysiske og psykiske
overgreb, de har været udsat for, psykiske problemer, som de har behov for at få bearbejdet.
Derfor igangsatte Socialministeriet en forsøgsordning med 4 gratis psykologsamtaler til kvinder
på krisecenter, finansieret af Satspuljeaftalen 2012. Ordningen har forløbet fra september
2012 til september 2014 og er blevet forlænget til 31. december 2015.
Målet med psykologsamtalerne har været, at de i samspil med den øvrige indsats på
krisecentrene skal medvirke til, at kvinderne:
 får hjælp til at modne deres tanker om, hvordan de i fremtiden bedre beskytter sig mod
at blive udsat for vold i nære relationer


får hjælp til at bearbejde voldsoplevelsen



at kvinder, der har børn, opnår mere overskud til at drage omsorg for deres børn

Side 16

Desuden skulle tilbuddet medvirke til, at nedbringe antallet af kvinder, der har flere ophold på
krisecenter.
Socialstyrelsen har evalueret ordningen i 2015, og det konkluderes, at ordningen har haft
positiv betydning for de kvinder, som har benyttet den. De har fået hjælp til at bearbejde
voldsoplevelsen og har fået mere overskud til at drage omsorg for deres børn.
Med baggrund i de positive erfaringer fra evalueringen og den begrænsede økonomi der er i at
fortsætte tilbuddet, vurderer Børne- og Familieafdelingen, at tilbuddet kan videreføres indenfor
afdelingens samlede økonomiske ramme. Tilbuddet gennemføres ved, at psykologer fra
familiecentret fremover vil varetage opgaven. Disse varetager allerede opgaven med at tilbyde
psykologhjælp til børn.
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8 (Offentlig) Orientering om tilfredshedsundersøgelse
2016 og dialogmøder fra Socialtilsyn Midt
Sagsbehandler: Dr17299
SagsID: EMN-2016-09043

Resume
Socialtilsyn Midt orienterer Børne- og Ungeudvalget om socialtilsynets eksterne
tilfredshedsundersøgelse 2016 samt om tilsynets dialogmøder med kommuner i 2. halvår
2016.

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


at udvalget tager orienteringen til efterretning

Beslutning
Indstillingen godkendt.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
Børne- og Ungeudvalget har som politisk mål for bevilling 44, at der ”fortsat står respekt
omkring det arbejde Socialtilsyn Midt udfører blandt de øvrige kommuner i Region Midtjylland,
Faaborg-Midtfyn Kommune, Region Midtjylland, Region Syddanmark og private
samarbejdsparter”.
Socialtilsyn Midt har ultimo 2016 udarbejdet en tilfredshedsundersøgelse hos eksterne
samarbejdsparter. Resultatet er, at 87 pct. af respondenterne samlet set enten meget tilfredse
eller tilfredse med Socialtilsyn Midt, hvilket er en stigning på 12 procentpoint i forhold til
undersøgelsen i 2015. Hvis man ser på selve tilsynsbesøgene, er hele 89 pct. enten meget
tilfredse eller tilfredse med udførelsen af besøgene, hvilket er en stigning på 9 procentpoint i
forhold til 2015. Også hos de plejefamilier som er blevet godkendt i løbet af 2016 er der stor
tilfredshed. Således er 85 pct. enten meget tilfredse eller tilfredse med selve udførelsen af
besøgene. Der ses ligeledes en tilfredshed med varigheden af godkendelsesprocessen for nye
plejefamilier. Således er 71 pct. enten meget tilfredse eller tilfredse. Endelig er der generel
tilfredshed at spore angående grundkurser for nye plejefamilier, både vedr. rammerne og det
faglige indhold. Et af de få steder hvor tilfredsheden er faldende fra 2015 til 2016 omhandler
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mængden af påkrævet dokumentation inden tilsynsbesøget. Her er der 53 pct. som er meget
tilfredse eller tilfredse, hvilket er et fald på 19 procentpoint i forhold til 2015.
Socialtilsyn Midt har i løbet af 2. halvår 2016 deltaget på dialogmøder med alle kommuner i
Region Midtjylland (på nær Silkeborg Kommune), Faaborg-Midtfyn Kommune samt hos Region
Midtjylland. Dialogmøde med Region Syddanmark blev aflyst, da alle regionens tilbud
overføres til Socialtilsyn Syd fra 1. januar 2017. Der er generelt ros til Socialtilsyn Midt på
dialogmøderne. Det vurderes fortsat, at socialtilsynet foretager fagligt kvalificerede tilsyn og
de fleste gør opmærksomme på, at de kan bruge tilsynene til at udvikle deres praksis.
Samtidig er der stor tilfredshed med, at kvalitetsmodellen justeres fra 1. januar 2017, således
en række uhensigtsmæssigheder vedr. scoring af særlige tilbudstyper fjernes. Derudover gør
mange opmærksom på, at de får en god behandling når de retter konkrete henvendelser til
socialtilsynet om aktuelle sager og problematikker. Endelig peges der på, at mængden af
påkrævet dokumentation i forbindelse med tilsyn er betydelig.

Bilag
1 (Socialtilsyn Midt tilfredshedsundersøgelse 2016 - 5973702)
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9 (Offentlig) Til orientering
Sagsbehandler: Dr14790
SagsID: EMN-2016-01265

Beslutning
Orientering om ny administrativ organisering på skoleområdet.
Mia Schmidt deltager i Ungdomsskolekonferencen i Brædstrup 24. – 25. februar.

Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
Eventuelle emner til udvalgets orientering.
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10 (Offentlig) Underskriftsside
Sagsbehandler: Dr14790
SagsID: EMN-2016-01265

Beslutning
Godkendt.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
Udvalget skal godkende beslutningsprotokollen.
For at godkende beslutningsprotokollen, skal hvert medlem oprette en kommentar og dele den
med mødeadministratoren.

TRYK HER FOR AT GODKENDE
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