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Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den 05-03-2019
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BU - Orienteringssager - marts
00.22.04.G01

18/13723

Åben sag

Resumé
A. Udvalget for Børn & Ungdom har besluttet, at anbringelsessager bringes op i
udvalget
Der er foretaget 1 anbringelse i februar 2019. Udvalget orienteres på mødet.
B. Tilsyn med undervisningen i dagbehandlingstilbud
Der foreligger tilsynsrapporter fra det 3. og 4. undervisningstilsyn i 2018 for de
dagbehandlingstilbud, der har undervisningsoverenskomst med Lejre Kommune. Det
drejer sig om Dagskolen i Karleby, Fjordskolen, den interne skole på Himmelev
Behandlingshjem og Specialskolen Bramsnæsvig.
I 2019 vil der i tilsynene være særlig opmærksomhed på, at undervisningen omfatter
folkeskolens fulde fagrække og opfylder minimumstimetallet. Der vil herunder være
særlig opmærksomhed på, at der er samtykke fra forældre, hvis en elev er fritaget for et
fag, og at der er lægeerklæring, hvis undervisningstiden er nedsat.
Dagskolen i Karleby har forsat få elever, hvilket giver anledning til, at vi fra Center for
Børn & Læring vil tage kontakt til den interne skole om et møde om deres forventninger
til elevantal i fremtiden.
C. Røgfri Fremtid
Økonomiudvalget tiltrådte den 16. januar 2019 indstillingen om at indgå partnerskab
med Røgfri fremtid, som er dannet af Kræftens Bekæmpelse og Trygfonden i 2016 med
inspiration fra udlandet, hvor organisationer, politikere og borgere står sammen for at
skabe en røgfri fremtid for kommende generationer.
Formålet med at indgå i et partnerskab er at indfri en ambition om en Røgfri Fremtid.
Man tilslutter sig således som partner en ambition om, at ingen børn og unge under 18
år og færre end 5 % af den voksne befolkning ryger i 2030.
Som partner får man den nyeste viden, best practise og resultater og man modtager
forslag og inspirationsmateriale til brug for indsatsen eksempelvis ”Røgfri skole.”
Der vil i løbet af foråret 2019 blive forelagt nærmere oplæg til videre proces i Lejre
Kommune.
Bilag: Partner i Røgfri fremtid og 10 veje til en røgfri fremtid.
D. Status for Lejre som visionskommune for Bevæg dig for Livet
Med afsæt i det hidtidige arbejde med at skabe aftalegrundlaget for Lejre som
visionskommune for projektet Bevæg dig for Livet, har Økonomiudvalget (ØU) – som
opfølgning på temamødet i Kommunalbestyrelsen (KB) den 24. januar 2019 – på
udvalgets møde den 6. februar 2019 drøftet et første udkast til endeligt aftalegrundlag
for Bevæg dig for Livet. Herunder blandt andet den lokale målsætning for Lejre
Kommune i forhold til antallet af idrætsaktive samt antallet af aktive i en idrætsforening
eller anden form for fællesskab.
Administrationen er nu i samarbejde med DGI og DIF i gang med den sidste justering af
aftaleteksten, som efter planen skal behandles og endeligt godkendes på ØU-mødet den
20. marts 2019 samt på KB-mødet den 26. marts 2019. Herefter kan arbejdet med at
udmønte, implementere og konkretisere aftalen om Bevæg dig for Livet i Lejre Kommune
gå i gang henover foråret 2019 i et tæt tværfagligt samarbejde og partnerskab med de
lokale foreninger og øvrige interessenter.
E. Den 1. januar 2019 trådte lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet i kraft
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Formålet med loven er at forebygge ungdomskriminalitet ved at etablere et
Ungdomskriminalitetsnævn, der skal fastlægge målrettet og individuelle indsatser for
børn og unge i alderen 10-17 år.
Loven gælder for unge i alderen 15-17 år, som har opholdstilladelse eller i øvrigt fast,
lovligt ophold i Danmark og som er idømt fængselsstraf for personfarlig kriminalitet, eller
idømt fængselsstraf for anden alvorlig kriminalitet ved overtrædelse af straffeloven, lov
om euforiserende stoffer, våbenloven eller knivloven, og som samtidig vurderes at være i
særlig risiko for at begå yderligere kriminalitet.
Loven gælder også for børn og unge i alderen 10-14 år, som har opholdstilladelse eller i
øvrigt fast, lovligt ophold i Danmark, og som er mistænkt for personfarlig kriminalitet,
eller mistænkt for anden alvorlig kriminalitet ved overtrædelse af straffeloven, lov om
euforiserende stoffer, våbenloven eller knivloven, og som samtidig vurderes at være i
særlig risiko for at begå yderligere kriminalitet.
Ungdomskriminalitetsnævnet vil kunne fastsætte en straks reaktion af opdragende og
genoprettende karakter over for børn og unge, der er omfattet af loven. Nævnet vil
endvidere kunne fastsætte et skræddersyet forbedringsforløb for barnet eller den unge af
op til to års varighed med henblik på at få barnet eller den unge ud af kriminalitet. I
særlige tilfælde kan der for 10-14 årige fastsættes et forbedringsforløb på op til fire år.
Nævnets afgørelser vil være bindende for kommunerne
Desuden oprettes en Ungekriminalforsorg, som i samarbejde med kommunen skal føre
tilsyn med, at barnet eller den unge efterlever Ungdomskriminalitetsnævnets afgørelser.
I Børn- og Ungerådgivningen er der udarbejdet en procedure, som beskriver hvordan
sagerne skal håndteres.
I Lejre Kommune forventer vi kun få sager om året.
F. Justeringer af folkeskolen ”Folkets skole: Faglighed, dannelse og frihed –
justeringer af folkeskolen til en mere åben og fleksibel skole”
Den 30. januar 2019 har regeringen indgået aftale med Socialdemokratiet, Dansk
Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om justeringer af folkeskolen.
Aftaleteksten er vedlagt som bilag. De vigtigste initiativer i aftalen er:
 Skoleugens længde (bl.a. afkortning af skoleugen for indskolingen, ændringer i
brug af § 16 b)
 Øget faglighed og kvalitet (bl.a. 90 timer ekstra til sprog, billedkunst og historie,
ny læseindsats)
 Skolebestyrelser (bl.a. valgperiode på 2 år, deltagelse af skolebestyrelsesmedlem
ved ansættelse af skoleleder)
 Øget frihed og lokal fleksibilitet (bl.a. forenkling af elevplan, nemmere at følge
den enkelte elevs udvikling).
Flere initiativer vil skulle være på plads allerede fra skoleåret 2019-2020, og det
forventes at der inden for et par uger vil komme en lovtekst. Når lovteksten er
offentliggjort vil der snarest efter komme en sag på udvalgsmøde.
G. Analyse af fravær og ungeledighed fra UU Roskilde/Lejre
Ungdommens Uddannelsesvejledning Roskilde/Lejre har udarbejdet en analyse af
udviklingen i frafaldet fra ungdomsuddannelserne i Roskilde og Lejre Kommuner fra 2017
til 2018. Analysen viser følgende tendenser:
 Mindre frafald på ungdomsuddannelserne
 Kortere uddannelsespauser hos de unge
 Ungdomsledigheden falder
Mindre frafald på ungdomsuddannelserne
Blandt de unge fra Lejre Kommune ses en lille stigning i frafaldsprocenten i samme
periode fra 11,4 pct. til 11,6 pct. Andelen af unge fra Lejre Kommune, der falder fra
uddannelsen mere end én gang, er dog faldet fra 4,9 pct. i januar 2017 til 4,7 pct. i
januar 2018.
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Der er mindre frafald på ungdomsuddannelserne blandt unge fra Roskilde Kommune,
hvor frafaldsprocenten samlet set er faldet fra 15,1 pct. i januar 2017 til 14 pct. i januar
2018.
Kortere uddannelsespauser blandt de unge
De unge holder kortere uddannelsespauser, idet andelen af unge fra Lejre Kommune
med anden aktivitet end gymnasium og erhvervsuddannelse er faldet fra 5,8 pct. i 2017
til 4,1 pct. i 2019.
På samme vis ses et fald blandt unge fra Roskilde Kommune, hvor andelen af unge med
anden aktivitet end gymnasium og erhvervsuddannelse er faldet fra 6,9 pct. i 2017 til 4,7
pct. i 2019.
I begge kommuner er andelen af unge med forberedende og udviklende aktiviteter i en
uddannelsespause steget og andelen af unge uden aktivitet faldet i samme periode.
Ungdomsledigheden falder
Der ses en nedgang i ungdomsledigheden i Lejre såvel som i Roskilde Kommuner og
både blandt de 16-24 årige og de 25-29 årige.
 I Lejre Kommune er antallet af bruttoledige mellem 16-29 år faldet fra 82 unge i
3. kvartal 2017 til 71 unge i 3. kvartal 2018, hvilket svarer til et fald på 14 pct.
 Antallet af bruttoledige mellem 16 og 29 år i Roskilde Kommune er faldet fra 406
unge i 3. kvartal 2017 til 347 unge i 3. kvartal 2018, hvilket svarer til et fald på
15 pct.
Uddrag af præsentation er vedlagt som bilag.

Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den 05-03-2019
Taget til efterretning.
Udvalget ønsker at blive orienteret, når Lejre Kommune har konkrete sager i
Ungdomskriminalitetsnævnet.

Bilag:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Åben
Åben
Åben
Åben
Åben
Åben
Åben
Åben
Åben
Åben
Åben
Åben
Åben
Åben

Partner i Røgfri Fremtid.PDF
Undervisningstilsyn nr. 3 2018, Fjordskolen
Undervisningstilsyn nr. 4 2018, Fjordskolen
Undervisningstilsyn nr 3 2018, Dagskolen i Karleby
Undervisningstilsyn nr. 4 2018, Dagskolen i Karleby
Undervisningstilsyn nr. 3 2018, Specialskolen Bramsnæsvig
Undervisningstilsyn nr. 4 2018, Specialskolen Bramsnæsvig
Undervisningstilsyn nr. 3 2018, Himmelev Behandlingshjem
Undervisningstilsyn nr. 4, 2018 Himmelev Behandlingshjem
Ekstraordinært tilsynsbesøg, september 2018, Fjordskolen
10 veje til en røgfri fremtid.pdf
Aftaletekst - Faglighed, dannelse og frihed
Analyse frafald - UU RoskildeLejre.PDF
Ungdomskriminalitetsnævnet.ppt

1013/19
105971/18
13829/19
106324/18
13843/19
106252/18
14125/19
14152/19
14191/19
14260/19
1011/19
15603/19
16245/19
17293/19
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BU - +DIG status
00.01.00.A00

19/1422

Åben sag

Resumé
Udvalget har ønsket en løbende status på +DIG-indsatsen. Som opfølgning på tidligere
drøftelser om bl.a. hovedresultater fra VIVE’s trivselsmåling ”Hvordan har børn og unge
det?” præsenteres her en status på igangværende indsatser og en plan for aktiviteter,
der i regi af +DIG fokuseres på i den resterende projektperiode: Læseheste/Læseleg,
ungeinddragelse i lokalområderne, VIVE’s trivselsmåling, ”Boost trivslen” i foreningerne
og samarbejde med forældre i skolebestyrelser og områdebestyrelser.

Indstilling
Direktionen indstiller:
1. at sagen tages til efterretning.

Beslutningskompetence
Udvalget for Børn & Ungdom

Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den 05-03-2019
Taget til efterretning.

Sagsfremstilling
+DIG-indsatsen blev i 2015 vedtaget og godkendt som et partnerskabsprojekt mellem
Lejre Kommune, Helsefonden og Socialt Udviklingscenter (SUS). Formålet var og er at
styrke børn og unges trivsel gennem samarbejder på tværs af sektorer (Collective
Impact). Socialt Udviklingscenter (SUS) har på baggrund af erfaringer fra bl.a. +DIG
udarbejdet en webguide, der beskriver metode, arbejdsformer og cases –
www.collectiveimpact-guide.dk
+DIG bygger på, at alle kan bidrage til at skabe øget trivsel for børn og unge i Lejre. Og
at vi alle kan blive endnu bedre til at få øje på de børn og unge, der har brug for en hånd
for at tage del i og blive en del af fællesskaberne. Initiativet er lokalt forankret i et
sekretariat bestående af en projektleder samt en projektmedarbejder 12 timer ugentligt.
Socialt Udviklingscenter (SUS) leverer konsulentstøtte til udvikling af konkrete indsatser
samt procesunderstøttende evaluering. Projektlederen er forankret i Center for
Sekretariat & Implementering (CSI). Indsatsen følges af en ’alliancegruppe’, der består af
godt 20 medlemmer fra henholdsvis Lejre Kommune og civilsamfundet. Gruppen
etablerede sig i 2016 og har gennemført 13 møder til dato.
+DIG’s vision er udviklet af og besluttet i alliancegruppen. Den lyder: ”Alle børn og unge
skal føle sig set, hørt og anerkendt og positivt udfordret og som en del af fællesskabet i
alle de sammenhænge, de færdes i”. Indsatsen bidrager til kerneopgaven Trivsel &
læring, som bl.a. rummer følgende beskrivelse: ”Børn og unge i Lejre Kommune skal
opleve tydelige voksne, der skaber gode rammer for læring og sikrer, at børn og unge
føler sig set, hørt og anerkendt”.
I efteråret 2016 besluttede Alliancegruppen, udover visionen, 5 strategiske spor for
arbejdet:
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Relationer i den tidlige barndom
Trivsel i skole og institutioner
Inkluderende fritidsaktiviteter
De unge Viser vej (ungemobilisering)
En ekstra hånd (til børn og unge)

Gennemførte aktiviteter
+DIG har i projektperioden igangsat en række aktiviteter, hvoraf nogle nævnes her:
 Kunstprojekter på to skoler – malerier, foto og tegninger om ensomhed
 Et online trivselskatalog, der deler erfaringer med konkrete trivselsfremmende
aktiviteter, som skoler, SFO’er og dagtilbud i hele Lejre arbejder med –
www.trivselilejre.dk
 Ungebussen, der i kampagneperioden var i dialog med mere end 500 børn og
unge på kommunens folkeskoler om fællesskaber, ensomhed og ungeliv
 ”Hackaton” – en hel dag, hvor 110 udskolingselever på Kirke Såby Skole med
afsæt i input og viden fra Ungebussen arbejdede med at konkretisere
fællesskabsfremmende aktiviteter på nye kreative måder
 Frivillige læseheste i 9 daginstitutioner og 2 af dagplejens legestuer i kommunen
 Kurser, hvor frivillige læseheste, bibliotekarer og dagtilbudspersonale er på
skolebænken sammen, hvor de uddannes i LæseLeg – et koncept for dialogisk
læsning udviklet af Mary Fonden. LæseLeg er et pædagogisk redskab, der gør det
let at arbejde med at understøtte børns sprogtilegnelse og nysgerrighed i
vuggestuer, dagpleje, børnehaver og indskoling. Gennem dialogisk læsning og leg
øges børnenes ordforråd, og deres kommunikative kompetencer styrkes. Samtidig
får børnene appetit på ord og bøger, og de bliver bedre til at udtrykke sig med
deres egne ord. På den måde øger LæseLeg børnenes trivsel og deres evne til at
indgå i fællesskabet
 Initiativ til foreningssamarbejde om børn og unge med handicap (”Boost trivslen”kursus tilbydes gratis til foreningerne i samarbejde med DGI)
 Tæt samarbejde med VIVE (Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for
Velfærd) om gennemførsel af trivselsmålinger i alle 5.-8. klasser på Lejres
folkeskoler i årene 2017, 18 og 19
Fokus for +DIG indsatsen i 2019
I 2019, som er det sidste projektår (forlænget med 5 måneder fra august til og med
december 2019) fokuseres der især på at forankre viden og opmærksomhed omkring
fællesskabsfremmende tiltag, samt videreførelse af de mest bæredygtige indsatser:
 Læseheste. Der er pt. 14 aktive frivillige Læseheste og flere undervejs. De dækker
tilsammen alle områder i kommunen (område A-C). Der læses pt. op i både
vuggestuer, børnehaver og dagplejens legestuer
 LæseLeg. I løbet af foråret udbydes to uddannelsesdage for Læseheste,
bibliotekarer og dagtilbudspersonale. Der er pt. aftale om i alt 40
uddannelsespladser
 ”Boost trivslen”. Som opfølgning på VIVE undersøgelsen der viser, at de børn og
unge der føler sig ensomme i mindre grad end andre går til fritidsaktiviteter, har
+DIG i 2018 været i dialog og samarbejde med idrætsforeninger. På den
baggrund tilbydes forældre og foreningsfrivillige i 2019 et gratis kursus om ”Boost
Trivslen”. Kurset er udviklet i et samarbejde mellem DGI og Psykiatrifonden, og
giver konkret viden og værktøjer til at inkludere sårbare børn og unge i
foreningslivet som både deltagere og som frivillige
 Samarbejde med fyrtårnsforeninger om at sætte inklusion på dagsordenen.
Samarbejdet udspringer af dialogen med foreninger om, hvordan man kan
arbejde med og kommunikere om inklusionstiltag i foreninger. Bestyrelser og
trænere i foreninger i Lejre tilbydes et ’gratis kit’ til at sætte fokus på trivsel og
inklusion for alle børn og unge
 VIVE’s trivselsmåling 2019. I foråret 2019 gennemføres målingen som planlagt for
tredje og sidste gang for alle 5.-8. klasser på alle folkeskoler – inkl.
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Firkløverskolen. Resultaterne af målingen foreligger efter planen i september
2019. Hovedresultater fra undersøgelses præsenteres for UBU i
september/oktober
Evaluering af +DIG indsatsen 2015-2019. I samarbejde med Socialt
Udviklingscenter SUS gennemfører +DIG-sekretariatet i løbet af forår og sommer
2019 en evaluering af indsatsen. Dette sker gennem bl.a. interviews med den
brede aktørkreds fra både kommunale og civile aktører
Ungemobilisering i lokalområderne. Vi arbejder videre med børn og unges input
fra Ungebussen og ”hackatonen”, og +DIG-sekretariatet arbejder på at skabe en
platform for at understøtte de unge i at opbygge relationer med fx seniorer i deres
eget lokalområde. De unge ønsker at have flere forskellige fritidsaktiviteter at
vælge imellem og gerne i relation med voksne, der kan ”dele deres passion” for fx
strikning, madlavning, genbrugstøj mm. Vi er pt. i dialog med lederen af
aktivitetscentrene i Lejre om et samarbejde
To foredrags- og debatarrangementer for forældre med fokus på, hvordan man
som forældre og i forældregruppen kan bidrage til at styrke trivsel og
fællesskaber for små børn (daginstitutioner) og for de lidt ældre børn/teenagere
(skoler).
+DIG hjemmesiden, som findes på www.plusdig.dk. Formålet med hjemmesiden
er at inspirere alle, der kan og vil gøre en ekstra indsats for børn og unges trivsel
gennem fortællinger om andre mennesker, der gør en forskel. Det er personlige
beretninger i form af citater, film og billeder fra frivillige Læseheste, frivillige i
foreninger eller unge, der tager et ansvar for andre unges trivsel. Hjemmesiden
forankrer de indsatser og aktiviteter, der er sat i gang i regi af +DIG-indsatsen.
Siden drives af +DIG-sekretariatet.

Bilag:
1 Åben Sag til BU marts - Status Helsefonden januar 2019 SUS.pdf
2 Åben Sag til BU marts - DIG nyhedsbrev januar 2019.pdf
3 Åben Sag til BU marts - Opsamling læsehesteLejre Dec. 06.12.18 (1).pdf

14161/19
14159/19
14158/19

Administrationens vurdering
Det er administrationens vurdering, at +DIG-indsatsen i det sidste projektår (2019)
fortsat skal omfatte indsatser, der rækker ud til både kommunale og frivilligt aktører
foruden at omfatte en større opgave med evaluering af den samlede indsats fra 20152019.

Handicappolitik
Sagen har ikke direkte konsekvenser for kommunens handicappolitik, men det skal
bemærkes, at der i regi af +DIG er igangsat et samarbejde med en række foreninger i
Lejre om lettere adgang til deltagelse i aktiviteter for børn og unge med handicap og et
øget fokus på trivsel for alle børn og unge i de deltagende foreninger.

Økonomi og finansiering
Sagen har ingen umiddelbare økonomiske konsekvenser, idet aktiviteter i regi af +DIG
finansieres af projektmidler.

Lejre Kommune
Udvalget for Børn & Ungdom

4.

05-03-2019

Side 8

BU - Ledelsesinformation fra det specialiserede børneområde
27.00.00.G00

18/5075

Åben sag

Resumé
Ledelsesinformation på det specialiserede børneområde præsenterer udviklingen i
budget, regnskab, gennemsnitspriser og mængder. Herudover præsenteres udviklingen i
antal underretninger og i sagstal. Disse data giver samlet set et billede af, hvordan
området udvikler sig. Ledelsesinformationen bliver præsenteret for udvalget fire gange
årligt og følger forventet regnskab.

Indstilling
Direktionen indstiller:
1. at ledelsesinformationen tages til efterretning.

Beslutningskompetence
Udvalget for Børn & Ungdom

Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den 05-03-2019
Taget til efterretning.

Sagsfremstilling
Den nuværende ledelsesinformation tager udgangspunkt i en matrix, der omfatter:
- regnskabstal
- budgettal
- disponerede tal, fordelt på aktivitetstal som helårspersoner (disponeret udgifter til
børn/unge i foranstaltning, der sammenlagt forventes at have et års varighed) og
gennemsnitspriser
Da Økonomi- og Indenrigsministeriets kontoplan er ændret fra 1. januar 2018 betyder
det, at det i 2018 ikke var muligt at sammenligne med tidligere år. På sigt vil vi være i
stand til at få flere år med.
Præsentationen er delt op i to hoveddele, som har fokus på dels udviklingen i typer af
foranstaltninger og tilhørende økonomi, dels på antal underretninger, sager og processer.
Udviklingen i helårspersoner (disponeret udgifter til børn/unge i foranstaltning,
der sammenlagt forventes at have et års varighed) og gennemsnitspriser
På baggrund af ledelsesinformationen, som er udarbejdet for pr. 31. april, pr. 31. juli, pr.
30. september og pr. 31. december 2018, kan nedenstående hovedtendenser for det
specialiserede børne- og ungeområde fremdrages:
Udvikling i antallet af disponerede helårspersoner (disponeret udgifter til
børn/unge i foranstaltning, der sammenlagt forventes at have et års varighed)
Ændring fra
ledelsesinformation
Antal disponerede helårspersoner
pr. 31/4 til 31/12
2018
Pr. 31/4 Pr. 31/7 Pr. 30/9 Pr. 31/12
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57,6

53,7

54,9

57,2

-0,4

119,8

151,3

150,2

161,5

41,7

3,4

5,5

6,5

6,5

3,1

180,8

210,4

211,6

225,2

44,4

Total

Udvikling i gennemsnitspris pr. helårsperson (disponeret udgifter til børn/unge i
foranstaltning, der sammenlagt forventes at have et års varighed)
Pr. 31/4 Pr. 31/7 Pr. 30/9 Pr. 31/12
Ændring fra
ledelsesinformation
Gennemsnitspris pr. helårsperson (1 kr.)
pr. 31/4 til 31/12
2018
Anbringelsesområdet
451.839 523.719
526.137
505.036
53.197
Forebyggelsesområdet
155.306 183.984
190.943
187.826
32.520
Øvrige-området
(bl.a. STU,
336.844 302.077
338.133
320.277
-16.567
særlige
dagtilbud)
Total

253.17 273.761
282.381
272.282 19.103
9
*Ændringen i perioden er differencen fra årets første ledelsesinformation pr. 31. april til
årets fjerde og sidste ledelsesinformation pr. 31. december. En stigning er udtrykt ved
(+) plus, mens et fald er udtrykt ved (-) minus.
Ved en sammenligning af ledelsesinformationen pr. 31. april med ledelsesinformationen
pr. 31. december, kan det konstateres, at der er sket en samlet stigning i antallet af
disponerede helårspersoner (disponeret udgifter til børn/unge i foranstaltning, der
sammenlagt forventes at have et års varighed) svarende til 44,4. Dertil er
gennemsnitsprisen pr. helårsperson, totalt set, steget med samlet 19.103 kr.
Anbringelsesområdet
Dette område vedrører foranstaltningsudgifter til børn og unge foranstaltet til:
- et opholdssted
- en plejefamilie
- en døgninstitution
- en sikret døgninstitution
Ved en sammenligning af ledelsesinformationen pr. 31. april med ledelsesinformationen
pr. 31. december, kan det konstateres, at der er sket et fald i antallet af disponerede
helårspersoner (disponeret udgifter til børn/unge i foranstaltning, der sammenlagt
forventes at have et års varighed) svarende til -0,4 helårspersoner. Til gengæld er
gennemsnitsprisen pr. helårsperson steget med 53.197 kr.
Forebyggelsesområdet
Dette område vedrører foranstaltningsudgifter til børn og unge foranstaltet til:
- et forebyggende tiltag
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Når ledelsesinformationen pr. 31. april sammenlignes med ledelsesinformationen pr. 31.
december, kan det konstateres, at der er sket en markant stigning i antallet af
disponerede helårspersoner svarende til 41,7. Hertil er der sket en stigning i
gennemsnitsprisen på 32.520 kr. pr. helårsperson.
Den markante stigning i henholdsvis antallet af helårspersoner (disponeret udgifter til
børn/unge i foranstaltning, der sammenlagt forventes at have et års varighed) og
gennemsnitsprisen pr. helårsperson, er hovedsagligt drevet af familiebehandling og
dagbehandling med intern skole.
Øvrige-området
Dette område vedrører udgifter til børn og unge visiteret til:
- en særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU)
- at få dækket forældrebetaling i tværgående institutioner
- at få dækket forældrebetaling i daginstitutioner
- et særligt dagtilbud eller klubtilbud
- at få dækket udgifter til køb af træningsredskaber, kurser, hjælpere mv. ved
hjemmetræning
Ved en sammenligning af ledelsesinformationen pr. 31. april med ledelsesinformationen
pr. 31. december, kan det konstateres, at der en stigning i antallet af disponerede
helårspersoner (disponeret udgifter til børn/unge i foranstaltning, der sammenlagt
forventes at have et års varighed) svarende til 3,1. Til gengæld er gennemsnitsprisen pr.
helårsperson faldet med -16.567 kr. pr. helårsperson.
Udviklingen i underretninger
Overordnet kan det, når ledelsesinformationen pr. 31. april sammenlignes med
ledelsesinformationen pr. 31. december, konstateres at der indgår markant flere
underretninger til Familierådgivningen i 2018 end i 2016/2017. Således er der i 2018
indgået 136 flere underretninger sammenlignet med 2017.
Perioder
1. kvartal 2016
2. kvartal 2016
3. kvartal 2016
4. kvartal 2016
Total 2016
1. kvartal 2017
2. kvartal 2017
3. kvartal 2017
4. kvartal 2017
Total 2017
1. kvartal 2018
2. kvartal 2018
3. kvartal 2018
4. kvartal 2018
Total 2018

Total, antal underretninger
142
100
81
90
413
54
93
86
106
339
99
141
132
103
475

Udviklingen i sagstal
Overordnet kan det, når ledelsesinformationen pr. 31. april sammenlignes med
ledelsesinformationen pr. 31. december, konstateres at der i januar 2018 var 508 sager,
mens der i december 2018 var 514 sager.
Sammenlignes det gennemsnitlige antal sager for 2017 med 2018, er der sket et fald fra
2017 til 2018 svarende til gennemsnitligt 8 sager. Det gennemsnitlige antal sager var:
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i 2017: 545
i 2018: 537

Bilag:
1 Åben Ledelsesinformation politisk for december.docx

14217/19

Administrationens vurdering
Ledelsesinformationen kan bruges som grundlag for dialog om udviklingen i priser og
mængder, samt om de sociale tilbud som Lejre Kommune tilbyder børn, unge og deres
familier. Ledelsesinformationen, herunder matrix’en som ledelsesinformationen er
opbygget efter, giver mulighed for, at identificere væsentlige ændringer i antallet af
helårspersoner og gennemsnitsprisen pr. helårspersoner (disponeret udgifter til
børn/unge i foranstaltning, der sammenlagt forventes at have et års varighed) inden for
navnlig anbringelse- og forebyggelsesområdet.

Handicappolitik
Ledelsesinformationen omfatter delvist tilbud til handicappede og deres familier, hvorfor
handicappolitikken kommer i anvendelse.

Økonomi og finansiering
Ingen direkte afledte konsekvenser. Ledelsesinformationen skal ses i sammenhæng med
Forventet regnskab.
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BU - Midtvejsevaluering af kvalitetsrapport - status for
folkeskolerne i Lejre Kommune 2018
17.01.10.P05

18/12624

Åben sag

Resumé
Kvalitetsrapporten for folkeskolerne skal udarbejdes i henhold til Folkeskoleloven og skal
fremlægges for Kommunalbestyrelsen i ulige år.
På Kommunalbestyrelsesmødet den 29. marts 2016 blev det besluttet, at
kvalitetsrapporten i Lejre Kommune skal suppleres med en midtvejsevaluering i alle lige
år, som fremlægges for Udvalget for Børn & Ungdom.
Midtvejsevalueringen er således ikke en komplet kvalitetsrapport, men en status på de
indsatsområder, som er besluttet lokalt i Lejre Kommune. På baggrund af
midtvejsevalueringen, kan de igangsatte indsatser eventuelt justeres, der igangsættes
ikke nye indsatser.
De data, som femlægges i midtvejsevalueringen for 2018, er offentligt tilgængelige data
fra skoleåret 2017-2018.
Resultaterne fra de nationale tests, er i henhold til Folkeskolelovens § 55b omfattet af
bestemmelser om fortrolighed. Disse data fremstår i et selvstændigt fortroligt bilag, som
er lukket. Det lukkede bilag skal behandles i henhold hertil i den politiske behandling af
sagen.
På udvalgets møde den 6. november 2018 blev arbejdsprocessen for udarbejdelsen af
midtvejsevalueringen besluttet.

Indstilling
Direktionen indstiller:
1. at midtvejsevalueringen af kvalitetsrapport for folkeskolerne i Lejre Kommune
2018 tages til efterretning.

Beslutningskompetence
Udvalget for Børn & Ungdom

Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den 05-03-2019
Taget til efterretning.
Udvalget bemærker og anerkender, at skolebestyrelserne har forholdt sig aktivt til deres
skoles handleplan.

Sagsfremstilling
Midtvejsevalueringen for 2018 i Lejre Kommune er udarbejdet efter følgende proces:
 Undervisningsministeriet offentliggør primo december 2018 skolernes resultater i
ledelsesinformationssystemet LIS
 Resultaterne bliver samlet i en nøgletalsoversigt for hver skole, og fremsendt på
mail til skolelederen
 Primo januar 2019 gennemføres udviklingsmøder, hvor de tilgængelige data
danner baggrund for en drøftelse mellem den enkelte skoles ledelse, skolechef
samt relevante konsulenter. Mødet følger op de planlagte indsatser på skolen, og
det aftales, hvis de skal justeres
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Skolerne beskriver efter udviklingsmødet status på igangsatte indsatser, og
behandler opfølgningen i skolebestyrelsen inden den fremsendes til at indgå i
midtvejsevalueringen

Midtvejsevalueringen består først af en samlet kommunefremstilling for Lejre Kommunes
skolevæsen.
Her præsenteres de obligatoriske indikatorer, som blev besluttet i Udvalget for Børn &
Ungdom den 6. november 2018 og der knyttes en kort kommentar til de nye nøgletal.
Derudover gives også en status på de tre kommunale indsatsområder:
 Øget faglig udvikling for alle elever
 Antallet af uddannelsesparate i 8. og 9. klasse skal øges
 Øget trivsel for alle elever
Herefter følger skolernes eget bidrag med en statusbeskrivelse af de indsatser, som blev
besluttet i sidste års kvalitetsrapport. Skolebestyrelsen har haft mulighed for at udtale
sig om skolens seneste nøgletal og der vil ligeledes fremgå en nøgletalsoversigt for den
enkelte skole med de data, som er offentligt tilgængelige.
Midtvejsevalueringen for 2018 fremlægges til politisk behandling i Udvalget for Børn &
Ungdom i marts 2019.

Bilag:
1
2

Åben
Lukket

Udkast - Midtvejsevaluering 2018 rapport1.pdf

17141/19

Administrationens vurdering
For afgangskaraktererne 2017-2018 konstateres:
 Karaktergennemsnittet for de bundne prøver ligger på samme niveau som sidste
år, og Lejre Kommunes gennemsnit ligger 0,3 over landsgennemsnittet
 Karaktergennemsnittet i dansk er faldet 0,1 i forhold til året før, men ligger 0,4
over landsgennemsnittet, som også har været faldende
 Efter nogle år med faldende karaktergennemsnittet i matematik er gennemsnittet
steget med 0,6. Og Lejre Kommunes gennemsnit er hele 0,5 højere end
landsgennemsnittet
For de nationale tests 2017-2018 konstateres:
 Lejre Kommunes folkeskoler opfylder målet om, at 80 % skal være gode til at
læse og regne for læsning på 8. klassetrin og for matematik på både 3. og 6.
klassetrin, og også i den nye nationale test i matematik i 8. klasse er målet
opfyldt
 Spredningen mellem skolerne på målopfyldelsen er, som tilfældet også har været
alle øvrige år, stor. To skoler har opfyldt seks ud af de syv delmål, en skole har
opfyldt fem ud af syv, tre skoler har opfyldt to og endelig har en enkelt skole kun
opfyldt et af målene
For data om søgning til ungdomsuddannelserne, trivsel og kompetencedækning
konstateres:
 Der har været et fald i andelen af unge, som er påbegyndt en
ungdomsuddannelse 15 måneder efter endt 9. klasse efter, at kommunen samlet
nåede de 95 % sidste år. Knap 91 % af de unge påbegyndte således en
ungdomsuddannelse i 2016
 Der har igen i år været en stigning i kompetencedækningen, så 85,4 % af de
planlagte timer nu undervises af lærere med undervisningskompetence eller
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tilsvarende kompetencer. Lejre Kommunes gennemsnit ligger stadig lidt under
landsgennemsnittet.
Elevernes trivsel i 4.-9. klasse er faldet 0,1 for indikatoren støtte og inspiration i
undervisningen samt for ro og orden, mens de to øvrige indikatorer er uændret i
forhold til undersøgelsen sidste år.

Kommunale indsatsområder
De tre kommunale indsatsområder, der særligt arbejdes med frem til næste
kvalitetsrapport er:
 Øget faglig udvikling for alle elever
 Antallet af uddannelsesparate i 8. og 9. klasse skal øges
 Øget trivsel for alle elever
Der er i løbet af foråret 2018 fremlagt og besluttet kommunale planer i Udvalget for Børn
& Ungdom for alle tre områder. Center for Børn & Læring og de enkelte skoler arbejder i
dette skoleår i henhold til planerne. Skolerne har derudover selv formuleret mål og
planer for den udvikling, som skolens bestyrelse og skolens ledelse anser som de
vigtigste indsatsområder helt lokalt.
På baggrund af de afholdte udviklingsmøder mellem skolernes ledelser og skolechefen,
suppleret med de beskrivelser, som skolernes bestyrelser og ledelser har udarbejdet i
forlængelse heraf, vurderer centerchefen, at der på alle skoler arbejdes målrettet i
henhold til de planer, der er lagt.
Arbejdet på at øge fagligheden, øge andelen af uddannelsesparate og øge elevernes
trivsel foregår forskelligt på skolerne, men de fælles planer følges, og der er en
systematisk opfølgning på både klassers og de enkelte elevers resultater.
Administrationen vurderer, at dette systematiske arbejde vil bidrage til, at skolernes
resultater for trivsel, faglighed og uddannelsesparathed forbedres.
De data der fremlægges i midtvejsevalueringen er fra skoleåret 2017-2018, og det vil
derfor først være i kvalitetsrapporten for 2019, at data kan afspejle de igangværende
indsatser på skolerne.
Administrationen finder på den baggrund ikke anledning til at anbefale, at de igangsatte
indsatser justeres.

Handicappolitik
Der er ingen direkte konsekvenser fra denne sag i forhold til handicappolitikken.

Økonomi og finansiering
Ingen
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BU - Lukning af Avnstrup Børnegård
03.09.18.G00

17/4166

Åben sag

Resumé
Lejre Kommune har siden 1979 lejet Avnstrup 7 i Hvalsø til brug for Avnstrup Børnegård.
Udlændingestyrelsen har opsagt lejemålet, da de selv ønsker at gøre brug af
bygningerne.
På baggrund af børnetallet pr. 1. april og personalets nye arbejdssituation i Avnstrup
Børnegård foreslår administrationen, at institutionen lukkes pr. 1. april 2019.

Indstilling
Direktionen indstiller:
1. at Avnstrup Børnegård lukkes pr. 1. april 2019.

Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen

Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den 05-03-2019
Indstillingen anbefales.
Formanden for udvalget foreslog, at der bliver holdt et åbent afslutningsarrangement på
Avnstrup Børnegård.

Sagsfremstilling
Udlændingestyrelsen varslede i foråret 2017 opsigelse af lejemålet Avnstrup 7 i Hvalsø,
Avnstrup Børnegård, da Udlændingestyrelsen selv ønskede at gøre brug af bygningerne.
På den baggrund er Avnstrup Børnegård fastsat til at skulle lukke den 31. juli 2019.
I perioden efter udlændingestyrelsens opsigelse af lejemålet har forældregruppen i
Avnstrup Børnegård arbejdet med muligheder for at etablere en privatinstitution.
Administrationen har i perioden flere gange været i dialog med forældrene om deres
behov for support. På et forældremøde den 6. februar 2018 nåede forældregruppen frem
til, og konkluderede, at det ikke var muligt for dem at oprette en privatinstitution.
Børnetallet i Avnstrup Børnegård har henover de sidste måneder været faldende, og der
er ikke indmeldt nye børn siden november 2018.
I 2019 ser udviklingen således ud:
 den 1. februar er der indmeldt 15 børn i Avnstrup Børnegård
 den 28. februar er 3 ud af de 15 børn udmeldt
 den 31. marts stopper yderligere 2 børn
Samlet set vil det sige, at der den 1. april 2019 er 10 børn indmeldt i Avnstrup
Børnegård.
Forældrene til alle de 10 børn, der går i Avnstrup Børnegård pr. 1. april har valgt en
anden institutionsplads i kommunen, som de alle vil få tilbudt og overgå til fra den 1.
april 2019.
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Udtalelser
Alle medarbejdere i Avnstrup Børnegård har fået ansættelse i andre stillinger i Lejre
Kommune, og de kan alle starte i deres nye stillinger fra det tidspunkt, det besluttes, at
Avnstrup Børnegård skal lukkes. Det er blevet sådan, at der vil være ansatte fra
Avnstrup Børnegård i de institutioner, hvor forældrene til børnene har ønsket at få plads.
20. februar 2019 har forældrene i Avnstrup Børnegård modtaget en orienteringsskrivelse
om status på børnetal og personalesituationen og muligheden for eventuelt at lukke
institutionen tidligere end planlagt. I orienteringsskrivelsen er forældrene blevet inviteret
til et forældremøde den 26. februar, for at få en orientering om den samlede situation,
hvor medarbejdere, områdeleder og Centerchef også ville deltage for at svare på
spørgsmål omkring en lukning af Avnstrup Børnegård tidligere end planlagt.
Der var ingen forældre, der tilmeldte sig eller kom til mødet, hvor man kunne
kommentere og stille spørgsmål til en tidligere lukning. Der er heller ingen af de
nuværende forældre til børn i institutionen, der har henvendt sig på anden måde om den
fremrykkede lukning.

Administrationens vurdering
Intentionen med forældremødet den 26. februar 2019, var at tale sammen med
forældrene om en fremrykket lukning. Forældrene kunne have ønsker til situationen, som
administrationen ikke havde taget højde for.
Der var ingen forældre til mødet, og der er ikke indkommet ønsker eller kommentarer fra
nuværende forældre, der giver anledning til, at administrationen skal beholde
lukningsdatoen helt hen til 31. juli 2019.
På baggrund den samlede situation, børnetal pr. 1. april og personalets mulighed for at
overgå til nye ansættelser i andre institutioner i område B i Lejre Kommunes dagtilbud,
anbefaler administrationen, at Avnstrup Børnegård lukkes den 31. marts 2019.

Handicappolitik
Der er ingen direkte konsekvenser fra denne sag i forhold til handicappolitikken.

Økonomi og finansiering
I budgettet for 2019, er Avnstrup Børnegård forudsagt lukket medio 2019. Såfremt
institutionen lukker før, vil lejekontrakten på ejendommen blive opsagt pr. 30. april,
desuden vil driftsudgiften på ejendommen forventeligt blive mindre end budgetteret.
Endelig opgørelse af en evt. besparelse på ejendom og driften af børnegården, forventes
at kunne indgå i kommunalbestyrelsens behandling af ”Forventet Regnskab 2”.
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JA - Implementering af elementerne i ny Ungereform
17.27.12.A00

19/1982

Åben sag

Resumé
Aftalen om bedre veje til uddannelse og job pålægger kommunerne at etablere en ny
kommunal ungeindsats, som skal rumme elementer fra både beskæftigelsesindsatsen,
socialindsatsen og uddannelsesvejledningen (UU).
Ny Forberedende Grunduddannelse (FGU) er ved at blive etableret og Roskilde Kommune
har besluttet at hjemtage Ungdommens Uddannelsesvejledning og opsige nuværende
samarbejdsaftale om fælles UU-Center Roskilde/Lejre.
Lejre Kommune skal tage stilling til organisering af Ungdommens Uddannelsesvejledning,
fremtidig politisk forankring samt etablering af en sammenhængende Ungeindsats.
En tids- og handleplan for etablering af en sammenhængende ungeindsats i Lejre
Kommune forelægges Udvalgene for Job & Arbejdsmarked, Børn & Ungdom samt
Økonomiudvalget.

Indstilling
Direktionen indstiller:
1. at det tages til efterretning, at Roskilde Kommune har besluttet at hjemtage
Ungdommen Uddannelsesvejledning og opsige nuværende samarbejdsaftale om
fælles UU-Center Roskilde/Lejre
2. at tids- og handleplan for etablering af en sammenhængende ungeindsats i Lejre
Kommune godkendes
3. at det godkendes, at Lejre Kommune fortsætter i Uddannelsessamarbejdet med
Roskilde Kommune og Uddannelsesinstitutionerne

Beslutningskompetence
Økonomiudvalget

Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den 05-03-2019
Indstillingen anbefales.

Beslutning Udvalget for Job & Arbejdsmarked den 06-03-2019
Ad 1: Taget til efterretning.
Ad 2-3: Indstillingerne anbefales.

Sagsfremstilling
I oktober 2017 blev der indgået en national reformaftale om Bedre veje til uddannelse og
job, som blev udmøntet i lovgivning i maj 2018. Aftalen indebærer fastsættelsen af en ny
uddannelsespolitisk målsætning om at alle unge skal i uddannelse eller job, etablering af
en ny forberedende grunduddannelse (FGU) og en række krav til en sammenhængende
kommunal ungeindsats.
Kommunerne får med reformen det fulde ansvar for at gøre alle unge under 25 år parate
til at gennemføre en ungdomsuddannelse eller komme i beskæftigelse.
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En ny Forberedende Grunduddannelse er ved at blive etableret i samarbejde mellem Høje
Taastrup, Greve, Roskilde, Solrød og Lejre kommuner. Søren Elnebo Lau er ansat som
direktør for den nye Forberedende Grunduddannelse.
Lejre får sin egen filial på nuværende produktionsskole Kohinoor.
Reformens elementer træder i kraft 1. juli 2019.
Ud fra et ungeperspektiv skal en sammenhængende ungeindsats tage udgangspunkt i tre
overskrifter:
 Folkeskolen og overgang til ungdomsuddannelse
 Ungdomsuddannelse og tværgående samarbejde
 Fastholdelse i uddannelse og job
Sammenhængende ungeindsats
Et centralt element i reformen er at skabe sammenhæng i indsatserne og give
kommunerne et klart ansvar for at sikre, at alle unge kommer i uddannelse eller job. Det
er endvidere en central opgave at sikre, at unge, der er i risiko for at falde fra en
ungdomsuddannelse, eller som er faldet fra, får tæt opfølgning med henblik på hurtig
tilbagevenden til uddannelse eller job.
Formålet med en samlet organisering er at skabe sammenhæng i indsatser, der handler
om at gøre unge klar til en ungdomsuddannelse eller beskæftigelse. Det gælder lige fra
arbejdet med uddannelsesparathed i grundskolen samt uddannelsesvejledning og
beskæftigelsesrettede tiltag. De unge skal opleve en endnu større sammenhæng i
opgaveløsningen, uanset om deres henvendelse handler om uddannelse, forsørgelse,
beskæftigelse, personlige eller sociale problemstillinger.
Unge, der af personlige eller sociale årsager har behov for støtte fra flere instanser, kan
efter reformen tildeles en kontaktperson fra 8. klasse. Der skal ske en koordination af
tildeling af en kontaktperson, så den unge primært har én kontaktperson i kommunen.
Den unge får efter reformen én samlet uddannelsesplan, der skal fungere som
omdrejningspunktet for den unges forløb på tværs af kommunale enheder. Dermed
styrkes muligheden for, at medarbejdere på tværs af uddannelses- og
beskæftigelsesområderne kan koordinere tværfaglige indsatser og give de unge
indsatser, der understøtter deres behov.
Ungdommens uddannelsesvejledning
Med reformaftalen er det op til kommunerne at afgøre, om de ønsker at bibeholde,
oprette eller nedlægge det lokale UU-center. Uddannelses- og erhvervsvejledning, som
tager afsæt i UU’s opgaveportefølje, vil fortsat skulle varetages af personer, der har en
uddannelses- og erhvervsvejlederuddannelse, som er godkendt af
Undervisningsministeriet, eller som kan dokumentere et tilsvarende vejledningsfagligt
kompetenceniveau. Uddannelseskravet gælder, uanset om der vælges at bibeholde,
oprette eller nedlægge UU-centret.
Kommunerne har fortsat pligt til at opretholde en fagprofessionel uddannelses- og
erhvervsvejledning, der er uafhængig af sektor- og institutionsinteresser.
Vejledningsopgaverne, som i dag varetages af UU-Center Roskilde/Lejre, besluttede
Byrådet i Roskilde Kommune 30. januar 2019 at hjemtage. Samtidig blev det besluttet,
at Roskilde ville starte hjemtagelsesproces i dialog med Lejre Kommune.
Uddannelsessamarbejdet Roskilde/Lejre
Lejre Kommune deltager i uddannelsessamarbejdet sammen med Roskilde Kommune,
UU Roskilde/Lejre og uddannelsesinstitutionerne i Roskilde. Uddannelsessamarbejdet
bidrager til at forebygge frafald på uddannelserne.
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Lejre Kommune skal tage stilling til fremtidig organisering af Ungdommens
Uddannelsesvejledning. Herunder plan for organisering af Ungdommens
uddannelsesvejledning samt politisk forankring.
Der henvises til bilag med tids- og handleplan.

Bilag:
1 Åben Brev fra borgmester Joy Mogensen.pdf
16122/19
2 Åben Tids- og handleplan for etablering af sammenhængende ungeindsats 16795/19

Administrationens vurdering
Tids- og handleplanen indeholder overordnede processer og skønnes realistisk.

Handicappolitik
En sammenhængende ungeindsats vil styrke overgangen for ung til voksen for
handicappede.

Økonomi og finansiering
Ingen budgetmæssige konsekvenser.
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BU - Eventuelt
Åben sag

Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den 05-03-2019
Aftalt møder i kalenderen med alle skolebestyrelserne i dette kalenderår.
Der blev aftalt 2 aftenmøder med fire skoler før sommerferien, og tilsvarende 2
aftenmøder med fire skoler i 2. halvår.

