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BU - Godkendelse af dagsorden
Åben sag

Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den 01-10-2019
Godkendt

Side 1
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BU - Orienteringssager - oktober
00.22.04.G01

18/13723

Åben sag

Resumé
A. Mundtlig orientering af behandling af Folkeskolelovens § 16b ansøgninger
B. Skriftlig orientering om skolernes brug af Folkeskolelovens § 16d
Der er ikke modtaget orientering fra skolerne om brug af Folkeskolelovens § 16d siden
sidste udvalgsmøde.
C. Kommunale kerneværdier på børne- og ungeområdet
KL har efter drøftelser med politiske udvalg i kommunerne mv. formuleret 10 kommunale
kerneværdier. KL opfordrer forvaltninger og politiske udvalg på børne- og
undervisningsområdet til at drøfte værdierne og deres betydning lokalt. KL’s brev til
udvalgsformanden med de 10 kommunale kerneværdier, er vedlagt som bilag.
D. Vores Makerspace
Center for Børn & Læring og folkeskolerne i Lejre Kommune søger Villum Fondens pulje
”Makerspaces som læringslaboratorier”. Villum Fonden ønsker med puljen at understøtte
styrket teknologiforståelse hos alle børn og unge i Danmark, samt at børn og unge skal
kunne bruge, skabe, forstå og forholde sig til digitale teknologier, og de skal kunne
handle konstruktivt og ansvarligt i en digitaliseret verden
Vi ønsker med puljemidlerne at åbne et Makerspace på hver skole - som hjørnestenen for
udviklingen af den teknologiske forståelse, gerne så motiverende og selvstændiggørende,
at eleverne også benytter faciliteterne i deres fritid. De lokale makerspaces samtænkes
med de eksisterende kommunale initiativer, og skal gennem den 3-årige projektperiode
udvikles til brug både af skoler, fritidstilbud, foreninger, kulturinstitutioner og
ungdomsuddannelser.
Målgruppen er Lejre Kommunes børn og unge. Samarbejdspartnerne er
professionshøjskolen Absalon, Roskilde Tekniske Skole, lokale kulturinstitutioner,
virksomheder samt frivillige borgere. Udvælger Villum Fonden vores ansøgning, bliver
projekt ”Vores Makerspace” gennemført i årene 2020-2023.
E. Tilsyn med undervisningen i dagbehandlingstilbud
Der foreligger tilsynsrapporter fra det 1. og 2. undervisningstilsyn i 2019 for de interne
skoler i dagbehandlingstilbud, der har undervisningsoverenskomst med Lejre Kommune.
Det drejer sig om Dagskolen i Karleby, Fjordskolen, den interne skole på Himmelev
Behandlingshjem og Specialskolen Bramsnæsvig. Rapporterne er vedlagt som bilag.
Dagskolen i Karleby har tidligere over en periode haft under 10 elever, hvilket gav
anledning til, at vi fra Center for Børn & Læring i maj måned afholdt et møde med
ledelsen fra Dagskolen om elevtallet og ledelsens forventninger til elevtallet i fremtiden.
Ledelsen fortalte, at de har taget initiativer til at få flere elever, de har blandt andet
udarbejdet en folder. Ledelsen fortalte, at Dagskolen pr. 1. juni 2019 ville have et elevtal
på 11 elever.
D. Anbringelsessager siden sidste orientering
Det er besluttet, at udvalget orienteres om anbringelsessager. Der har været 4
anbringelser siden udvalget blev orienteret sidst. Udvalget vil blive orienteret på mødet.
E. Børnekulturprogrammet Drontens samarbejde med Aalborg Universitet
Aalborg Universitets forskningsenhed ”Den kreative Platform” har siden efteråret 2018
fulgt udviklingen af børnekulturprogrammet Dronten med fokus på, hvordan de kreative
processer og metoder fra kulturforløbene kan overføres til andre læringssammenhænge
end de kunstrelaterede.
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Forskere fra Aalborg Universitet deltog og observerede i maj 2019 kulturforløbet ”Trut og
Trommer”. Der blev efterfølgende holdt sparringssamtale mellem klassens musiklærer og
trompetunderviser fra Lejre Musikskole.
I november 2019 vender de to forskere tilbage og følger fortælleforløbet på 5. klassetrin
på Trællerupskolen med efterfølgende samtale med skuespiller og lærere. Her deltager
både en dansk- og en matematiklærer for at undersøge, hvordan man konkret kan
arbejde med overførsel af de kreative læringsprocesser fra kulturforløbene til andre
faglige sammenhænge.
Samtidig undersøges mulighederne for at samarbejde med Aalborg Universitet i
udbredelsen af den børnekulturelle indsats til Kulturregion Midt- og Vestsjælland.
F. Benchmark og udvikling af enhedspriser på familieplejeområdet
Tilbagemelding på spørgsmål om enhedspriser på familieplejeområdet, der blev stillet på
udvalgets møde i august 2019.
Der henvises til vedlagte bilag med oversigter over enhedspriser på familieplejeområdet.

Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den 01-10-2019
Taget til efterretning.

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

Åben
Åben
Åben
Åben
Åben
Åben
Åben
Åben
Åben
Åben
Åben

KL Brev til udvalgsformænd om kommunale kerneværdier
KL Kommunale kerneværdier
Undervisningstilsyn nr. 1 2019, Dagskolen i Karleby
Undervisningstilsyn nr. 2 2019, Dagskolen i Karleby
Undervisningstilsyn nr. 1 2019, Fjordskolen
Undervisningstilsyn nr. 2 2019, Fjordskolen
Undervisningstilsyn nr. 1 2019, Himmelev Behandlingshjem
Undervisningstilsyn nr. 2 2019, Himmelev Behandlingshjem
Undervisningstilsyn nr. 1 2019, Specialskolen Bramsnæsvig
Undervisningstilsyn nr. 2 2019, Specialskolen Bramsnæsvig
Bilag benchmark og enhedsprisudvikling vedr. plejefamilier

70080/19
70076/19
70201/19
70115/19
70510/19
70116/19
70204/19
70085/19
70200/19
70536/19
71854/19
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BU - Skolevision - Fortsættelse af temadrøftelse om ny skolevision
17.01.10.P22

19/6263

Åben sag

Resumé
Udvalget for Børn & Ungdom skal drøfte og aftale hvordan udvalgets skolevisionsdrøftelser præsenteres på Kommunalbestyrelsens temamøde den 31. oktober 2019.

Indstilling
Direktionen indstiller:
1. at udvalget drøfter og aftaler, hvad kommunalbestyrelsen skal præsenteres for og
hvordan fremlæggelsen skal foregå.

Beslutningskompetence
Udvalget for Børn & Ungdom

Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den 01-10-2019
Sagen drøftet.

Sagsfremstilling
Udvalget fortsætter drøftelsen om den nye skolevision. Med udgangspunkt i drøftelserne
fra seneste møde gennemføres på mødet en konkretisering og udfoldelse af de centrale
temaer.
Drøftelsen sker med henblik på, at udvalget aftaler, hvad de gerne vil fremlægge for
kommunalbestyrelsen på Kommunalbestyrelsens temamøde den 31. oktober 2019.
På Kommunalbestyrelsens temamøde vil Lektor Hans Henrik Knoop fra Aarhus Universitet
supplere udvalgets fremlæggelse med en times fagligt oplæg, således at fremlæggelse
og oplæg danner udgangspunkt for kommunalbestyrelsens temadrøftelse.
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JA/BU - Status på visitationer til FGU
54.18.00.G01

19/7002

Åben sag

Resumé
De første elever er 1. august 2019 startet på den nye Forberedende GrundUddannelse
(FGU), der er blevet implementeret som følge af loven ”Bedre veje til uddannelse og
job”. Optagelse på FGU’en sker på baggrund af en indstilling foretaget af UU-vejleder
og/eller rådgiver i jobcenteret og godkendelse af indstillingen i et nedsat
visitationsudvalg.
Med henblik på at styrke visitationsprocesserne har Center for Job & Social foretaget en
analyse af de unge, der hidtil er visiteret til FGU.
Analysens hovedkonklusioner præsenteres i bilag.

Indstilling
Direktionen indstiller:
1. at udvalget tager analysen af visitationer til FGU til efterretning.

Beslutningskompetence
Udvalget for Job & Arbejdsmarked
Udvalget for Børn & Unge

Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den 01-10-2019
Taget til efterretning.

Sagsfremstilling
Med loven ”Bedre veje til uddannelse og job”, som trådte i kraft 1/8 2019, så en ny
uddannelse dagens lys: Forberedende GrundUddannelse (FGU). Uddannelsen er målrettet
unge, der af forskellige årsager ikke er parate til at gå i gang med eller gennemføre en
uddannelse.
Optagelse på uddannelse sker på baggrund af en målgruppevurdering. Den indledende
vurdering foretages som udgangspunkt af en UU-vejleder eller rådgiver i jobcenteret i
samarbejde med den unge. Vurderes den unge i målgruppen, udarbejdes en indstilling
som i Lejre Kommune behandles i et nedsat visitationsudvalg bestående af
repræsentanter fra social- og beskæftigelsesområderne samt PPR og skolerepræsentant i
forhold til unge, der er under 18 år.
De første fem visitationsmøder har været afholdt i juni og august 2019. I alt 38
indstillinger har været behandlet, og 32 unge er blevet vurderet i målgruppen for FGU.
For at få et overblik over, hvilke unge der er tale om, har Center for Job & Social
udarbejdet en analyse af de hidtidige indstillinger og visitationer. Analysen findes
vedhæftet som bilag.
Blandt hovedkonklusionerne er:
- Der er en overvægt af piger, der både indstilles til og vurderes i målgruppen for
FGU
- Gennemsnitsalderen for de unge, der fik godkendt deres indstilling til FGU, er 19
år, og der er en klar overvægt af unge mellem 17 og 19 år
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Lidt over en tredjedel af de unge har en diagnose, der vurderes at have betydning
for deres skolegang, og otte unge vurderes muligvis eller med sikkerhed at have
behov for særlig støtte eller hjælpemidler for at kunne gennemføre FGU’en
Størstedelen af de unge har afsluttet 9. klasse, men mere end en tredjedel af
disse unge har afsluttet uden at aflægge prøve
Mere end halvdelen af de unge har desuden afsluttet eller er på
indstillingstidspunktet i gang med at afslutte 10. klasse
En overvægt af de unge var på indstillingstidspunktet i gang med et
produktionsskoletilbud
Flest af de unge udtrykker umiddelbart ønske om at starte på FGU’ens
produktionsgrunduddannelses-spor, men også sporet almen grunduddannelse er
populært

Bilag:
1 Åben Analyse af FGU visitationer - September 2019

71225/19

Administrationens vurdering
Administrationen vurderer, at analysen giver et godt overblik over målgruppen for den
nye forberedende grunduddannelse.
Overblikket styrker vejledningsprocessen samt de tværfaglige indsatser, som skal
tilrettelægges sideløbende og kombineret dels i visitationsproces, og dels når den unge
starter på uddannelsen.

Handicappolitik
Handicappolitikken inddrages i forhold til unge med handicap i målgruppen.

Økonomi og finansiering
Ingen
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BU/JA - Den Kommunale Ungeindsats i Lejre Kommune
00.01.00.A00

19/8578

Åben sag

Resumé
På det fælles udvalgsmøde mellem Udvalget for Børn & Ungdom (UBU) og Udvalget for
Job & Arbejdsmarked (UJA) den 4. september 2019 blev en målgruppeanalyse samt en
anbefaling til organisering af den kommunale ungeindsats præsenteret. En indsats som vi
i Lejre Kommune kalder for den sammenhængende ungeindsats.
Nedenfor kan du læse mere om administrationens forslag til organisering af den
sammenhængende ungeindsats i Lejre Kommune.

Indstilling
Direktionen indstiller:
1. at administrationens forslag til organisering af den sammenhængende
ungeindsats herunder forankring af UU (Ungdommens Uddannelsesvejledning)
bliver godkendt
2. at UU-vejledningsbudgettet flyttes fra UJA og placeres på ressortområdet for børn
og unge (UBU)
3. at den kommunale ungeindsats politisk forankres i UJA og UBU

Beslutningskompetence
Økonomiudvalget

Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den 01-10-2019
Indstillingerne anbefales.

Sagsfremstilling
Med udgangspunkt i nuværende organisering og Kernevelfærdsudvalgets arbejde er det
administrationens anbefaling, at etablere den sammenhængende ungeindsats som en
netværksorganisering i den nuværende struktur.
Administrationen anbefaler, at UU organisatorisk placeres i Center for Børn & Læring
(CBL) og FGU (Den Forberedende Grunduddannelse) placeres i Center for Job & Social
(CJS). De derudover lovbundne hovedopgaver - ungeguiderne og én uddannelsesplan vil blive placeret på tværs og derved blive fællesopgaver på tværs af de to centre.
Hvordan vil Lejre Kommune organisere den sammenhængende ungeindsats?
I Lejre Kommune vil vi organisere den sammenhængende ungeindsats i en
netværksorganisering i den nuværende struktur. UU vil blive forankret i Center for Børn
& Læring.
Politisk forankring
Politiske sager om den sammenhængende ungeindsats behandles i både UJA og UBU.
Der vil blive afholdt et årligt fælles temamøde omhandlende den sammenhængende
ungeindsats. Det politiske budgetansvar følger med det administrative budgetansvar.
UBU vil dermed have budgetansvar for UU, som er forankret i CBL og UJA vil have
budgetansvar for FGU, som er forankret i CJS.
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Opgaver og ansvar

CJS:
- FGU
- STU
-Beskæftigelse
- Serviceloven

CBL:
- Udskolingselever
- UU-vejledning
Fravær/Skolevægring
- Elever på efterskole
- Praktikforløb,
Grundskolelever

Fælles:
- Ungeguiderne
-Én uddannelsesplan
- Familiedialog
- Videndeling
- Uddannelses- og
beskæftigelsesfokus

Tværfaglig styregruppe
Der etableres en tværfaglig styregruppe med ansvar for ungeguide-funktionen1 herunder
kompetenceudvikling, videndeling på tværs i organisationen og styrkelse af uddannelsesog beskæftigelsesfokus.
Centerchefen for CBL er formand for styregruppen, øvrige medlemmer er ledere og
medarbejdere fra CJS og CBL, herunder også centerchefen for CJS.
Hvilke principper vil netværksorganiseringen af den sammenhængende
ungeindsats have fokus på?
 Et tværprofessionelt samarbejde, herunder visitations- og
videndeling/udviklingsfora
 Et uddannelses- og beskæftigelsesfokus der positivt udfordrer den unges
potentialer og motivation
 En tidlig indsats tilpasset den unges udfordringer
 Entydig placering af budgetansvar
Én uddannelsesplan
Uddannelsesplanen er det centrale værktøj i den sammenhængende ungeindsats. For at
uddannelsesplanen bedst muligt understøtter, at der bliver tilrettelagt et realistisk og
sammenhængende forløb for den unge og at indsatserne er koordinerede og peger frem
mod det aftalte mål, så anbefaler administrationen at denne opgave placeres på tværs af
CBL og CJS.
Ungeguide
Lovgivningens intention med ungeindsatsens ungeguides er, at den unge skal have én
gennemgående person, som kan yde den unge personlig støtte og understøtte den unge i
at realisere sin uddannelsesplan.

1

I lovgivningen kaldet kontaktpersonsordningen.
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Det tværgående samarbejde er grundlaget for ordningen, netop fordi ungeguiden skal
kunne trække på forskellige instanser for at kunne støtte den unge bedst muligt. For at vi
netop kan koordinere og sikre sammenhæng for den unge på tværs af lovgivningen, så
vil ansvaret for ungeguiderne samt uddannelsesplanen, blive placeret som fællesopgave
på tværs af CBL og CJS.
FGU
FGU er for unge under 25 år, som har afsluttet grundskolen og som af forskellige
personlige, sociale eller faglige årsager ikke er gået den lige vej mod
ungdomsuddannelse og job. Derfor vil FGU organisatorisk blive placeret i CJS i tæt
sammenhæng med de øvrige opgaver relateret hertil.
Forankring af UU-vejlederne
UU-vejlederne forankres organisatorisk i et team i CBL. Der er her lagt vægt på at
beholde UU-vejlederne samlet og give dem mulighed for faglige sparring.
UU’s opgaver
Vigtigheden af UU’s fremtidige opgaver herunder prioritering af ressourcerne samt
opgavernes kobling til visionsarbejdet på skoleområdet blev tydelige i både
målgruppeanalysen og drøftelsen på det fælles udvalgsmøde den 4. september 2019.
Vejlederne i CBL skal eksempelvis bidrage til udfoldelsen af den ny skolevision, hvor
ambitionen bl.a. er at tilbyde eleverne andre typer af læringsforløb ude i naturen og i
virksomhederne. UU vejledningen i CJS understøtter det tværfaglige arbejde med unge
op til 25/30 år ud fra den politisk vedtagne beskæftigelsesplan. Endvidere indgår de i
samarbejde med uddannelsesinstitutioner for at forebygge frafald m.m.
For at vi kan sikre en sammenhængende ungeindsats bør vi se på omprioritering af vores
ressourcer (tidligere tilkøb) udover UU’s lovbunde opgaver. Derfor anbefaler
administrationen at UU’s fokus inkluderer alle unge, men specielt med blik for vores
sårbare unge, herunder unge i 8. klasse samt unge som går på skoler uden for
kommunegrænsen. Hvis disse tilpasninger fører til ændringer af det politisk fastsatte
serviceniveau, så vil ændringerne naturligt blive fremlagt til politisk beslutning.
Visitation til FGU
Der etableres et FGU-visitationsudvalg (herunder budgetansvar) og udpegning af
ungeguider placeres i CJS med centerchefen som formand. CBL vil ledelsesmæssigt være
repræsenteret i visitationsudvalget. Visitation til STU varetages fortsat af CJS.

Administrationens vurdering
Administrationen vurderer, at den foreslåede netværksorganisering i den nuværende
struktur, hvor UU vil blive forankret i CBL vil sikre et stærkt uddannelses- og
beskæftigelsesfokus i hele organisationen og give en høj grad af entydigt ansvar for
budget og økonomiske beslutninger.
Denne organisering vil ligeledes understøtte ”Tidlig indsats på det sammenhængende
børneområde" og derved styrke rammerne for det afgørende tværprofessionelle
samarbejde samt samarbejdet med den unge og dennes familie/netværk.

Handicappolitik
Lejre Kommunes sammenhængende ungeindsat er for alle unge i kommunen herunder
unge med handicaps. Derfor vil indsatserne og organiseringen naturligt understøtte en
helhedsorienteret tilgang og have fokus på den enkelte unges udfordringer, motivation
og potentialer.
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Økonomi og finansiering
Der er i budget 2020 – 2023 årligt afsat 3,4 mio. kr.
I nedenstående tabel 1 er vist hvordan udgifterne i 2020 og 2021 forventes fordelt. Det
er indregnet, at budgettet for 2020 og 2021 ikke pris- og lønfremskrives.
Tabel 1 – UU budgetforslag 2020 og 2021
1.000 kr.
BF2020
2.384
1
Lønudgifter
2
3
4
5
6

BF2021
2.451

Transport, PC, tlf. mv.
Møder, rejser,
repræsentation
IT, Unoung mv.
Virksomhedsoverdragelse,
herunder ledelse, afvikling
af gæld, feriepenge mv.
Kompetenceudvikling, KUI

154

157

51

52

150

153

502

(507)

Totalt

3.440

200

120
3.440
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BU - Resultat af fravalg af frokostmåltid i børnehaverne
28.09.20.G00

19/4951

Åben sag

Resumé
I henhold til Dagtilbudslovens § 16b, stk. 5 om fravalg af et sundt frokostmåltid skal
forældre med et barn i børnehave have mulighed for at fravælge et sundt frokostmåltid
mindst hvert andet år.
Da loven blev vedtaget i 2010 besluttede Lejre Kommune principper for frokostmåltidet,
herunder også principper for afholdelse af valg. Herudover blev det besluttet, at der skal
kunne laves mad lokalt i institutionen, hvilket forudsætter produktionskøkkener.
På udvalgets møde den 4. juni 2019 blev tidsplanen for gennemførelse af valget
vedtaget, og der foreligger nu resultat af afstemningen.

Indstilling
Direktionen indstiller:
1. at afstemningsresultaterne tages til efterretning
2. at der på udvalgets møde i november fremlægges plan for det fremadrettede
arbejde med etablering af eventuelle produktionskøkkener

Beslutningskompetence
Udvalget for Børn & Ungdom

Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den 01-10-2019
Indstillingerne tiltrådt.

Sagsfremstilling
I henhold til Dagtilbudslovens § 16b, stk. 5 om fravalg af et sundt frokostmåltid skal
forældre med et barn i børnehave have mulighed for at fravælge et sundt frokostmåltid
mindst hvert andet år.
Da loven blev vedtaget i 2010 besluttede Lejre Kommune principper for frokostmåltidet
herunder også principper for afholdelse af valg.
På udvalgets møde den 4. juni 2019 blev tidsplanen for gennemførelse af valget
vedtaget, og der foreligger nu resultat af afstemningen. Valget af frokostordning vil være
gældende fra 1. august 2020 med mindre der er afgivet et betinget ja i de institutioner,
der ikke i dag har produktionskøkken.
Følgende børnehaver har stemt ja til frokostordning fra 1. august 2020:
Lærkereden, Solsikken, Skjoldungerne, Osted Børnehus, Tusindfryd, Skovvejens
Børnehave, Den Grønne Kile, Møllebjerghave, Møllehuset, Fjordly, Rollingen og Hyllinge.
De selvejende institutioner Rollingen og Hyllinge har ikke produktionskøkken i forvejen.
Følgende børnehaver har stemt nej til frokostordning fra 1. august 2020:
 Myretuen og Birken
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Der vil snarest blive holdt omvalg i Hyllebjerget, da valget her blev erklæret ugyldigt på
grund af ugyldig stemmeseddel. Det forventes, at der på udvalgets møde i november, vil
kunne foreligge et afstemningsresultat fra Hyllebjerget.
Der er vedlagt bilag med oversigt over afstemningsresultaterne.

Bilag:
1 Åben Afstemningsresultat madvalg 2020

74390/19

Økonomi og finansiering
Den daglige drift af frokostordningen for børnehavebørn forudsættes finansieret af
forældrene via taktsten for frokostordningen.
I forlængelse af madvalget skal der tages stilling til behovet for anlægsmidler til
produktionskøkkener. Der afgives et betinget ja i de institutioner, der ikke i dag har
produktionskøkken. Hvis et flertal af forældrene ønsker en madordning i institutionen,
træder denne først i kraft, når der er etableret et produktionskøkken.
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BU - Frigivelse af 500.000 kr. rest af bevilling til udbygning af Den
Grønne Kile
82.20.00.P19

18/13033

Åben sag

Resumé
Byggeriet af tilbygningen til den Grønne Kile forløber planmæssigt. Det i november 2018
frigivne beløb på 9.5 mio. kr., er nu estimeret i budgettet. I denne sag anmodes om
frigivelse af de resterende 500.000 kr., der oprindeligt blev afsat til tilbygningen. Dette
beløb skal primært dække inventar, køkkenændringer og udendørsområder.

Indstilling
Direktionen indstiller:
1. at der meddeles anlægsbevilling på 500.000 kr. til anlægsprojekt 270 Den Grønne
Kile i 2019
2. at bevillingen finansieres af det i budgettet for 2019 afsatte rådighedsbeløb på
10,0 mio. kr. til anlægsprojekt 270 Den Grønne Kile
3. at de afledte bygningsmæssige driftsudgifter er indarbejdet i budget 2020-2023
som teknisk korrektion

Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen

Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den 01-10-2019
Indstillingerne anbefales.

Sagsfremstilling
Da Den Grønne Kile blev projekteret i sin tid, blev der tegnet en etape 2 udvidelse med
fire grupperum. Den blev på tidspunktet for opførelsen af Den Grønne Kile dog valgt fra,
da der ikke blev vurderet at være et behov for etape 2 på det tidspunkt. De fysiske
rammer for køkkenet blev etableret således, at der ved en senere udvidelse alene skulle
opgraderes med maskiner og hårde hvidevarer mv.
Kommunalbestyrelsen frigav den 27. november 2018 en del af anlægsbevillingen på 9.5
mio. kr. til etablering af etape 2.
Der blev udarbejdet en planskitse og et planlægningsbudget, som sandsynliggør, at
udvidelsen kan finansieres inden for de anslåede 10 mio. kr. Tilbygningen forløber
planmæssigt og det forventes færdigt til 30. september 2019, hvilket er en måned
senere end oprindeligt planlagt. Byggeriet er blevet forsinket af uforudsete
ekstraarbejder i forbindelse med omlægning af rørlagt vandløb.
Som følge af udvidelsen af Den Grønne Kile med 403 kvadratmeter, vil de afledte
bygningsmæssige driftsudgifter også stige. Da byggeriet nu forventes at stå færdigt
omkring 1. oktober forventes 3/12 af et årligt gennemslag på driftsudgifterne i 2019.
Disse udgifter er ikke pt. budgetterede, og det foreslås derfor, at de ekstra driftsudgifter
finansieres via dagtilbuds-demografireguleringsmidlerne i 2019 og derefter indarbejdes
udgifterne i budgetterne for 2020 og fremefter.
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På nuværende tidspunkt udestår indkøb af inventar, køkkentilpasninger og tilpasning af
udendørsarealerne i forlængelse af byggeriet.

Administrationens vurdering
Byggeriet estimeres samlet til at kunne gennemføres inden for de 10 mio. kr., byggeriet
er budgetteret til at koste. Inden for dette beløb afholdes omlægningen af vandløbet, og
flytning af jord.

Handicappolitik
De eksisterende regler for tilgængelighed for handicappede respekteres. Der er udført en
tilgængelighedsgranskning af tredje part. Forbedringsforslag er indarbejdet i relevant
omfang.

Økonomi og finansiering
Der er afsat i alt 10 mio. kr. i 2019 til gennemførelsen af byggeriet. De 9.5 mio. kr. er
frigivet til gennemførelse af byggeriet.
Midlerne blev frigivet fra det i budgettet for 2019 afsatte rådighedsbeløb på 10 mio. kr.
til Dagtilbud kapacitetstilpasning.
Vedr. budgetlægning af driftsudgifter i 2019 og 2020:
Lejre Kommune har ikke haft en fast praksis for udregning af de afledte
bygningsmæssige driftsudgifter ved udvidelser eller indskrænkninger af arealforbruget.
Dette vil være hensigtsmæssigt at få lavet fremadrettet. Nedenfor er udgifterne
estimeret med afsæt i enten konkrete vurderinger vedrørende Den Grønne Kile, eller de
kendte/estimerede nøgletal for daginstitutions-drift, og udgør således (på årsbasis):
 Rengøring: 93.000 kr. (nøgletal)
 Bygningsvedligeholdelse: 50.000 kr. (nøgletal)
 Energi (el, vand varme, spildevand): 64.000 kr. (konkret vurdering ift hidtidigt
forbrug)
 Grønne områder: Ingen væsentlige ændringer, da tilbygningen lægges hvor der i
dag er terrasser (konkret vurdering på stedet)
 Indvendig vedligeholdelse og teknisk service: Der foreligger ikke i dag et nøgletal,
og dele af udgifterne har hidtil ligget i budgettildelingen til institutionerne.
Lønudgifterne til teknisk service kan opgøres forholdsmæssigt til ca. 17.000 kr.,
hvortil kommer udgifter til håndværkerydelser og varekøb/materialer (som ikke
indregnes pt).
Uden håndværkerudgifter og varekøb/materialer udgør de samlede estimerede udgifter
således 224.000 kr. på årsbasis i 2019 tal. Udgifterne i 2019 forudsættes således at
være 56.000 kr. svarende til at bygningen bliver ibrugtaget den 1. oktober 2019.
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BU - Lovpligtig revision af beredskabsplan vedrørende seksuelt
misbrug/vold mod børn
27.24.45.A26

19/8605

Åben sag

Resumé
Siden 1. oktober 2013 har det været et lovkrav, at kommunerne har et lokalt beredskab
til forebyggelse, tidlig opsporing og behandling af sager om overgreb mod børn og unge.
Beredskabet skal udformes skriftligt, vedtages politisk og offentliggøres. Derudover skal
beredskabet løbende revideres efter behov, men minimum hvert fjerde år. Lejre
Kommunes første beredskabsplan blev godkendt 1. december 2015.
Mistanke om seksuelt misbrug og vold mod børn og unge vil ofte blive opfanget af
pædagoger, lærere eller dagplejere, hvorefter Børn & Ungerådgivningen har ansvar for at
undersøge og følge op, hvis barnet eller den unge har behov for særlige indsatser.
Beredskabsplanen skal særligt sikre den rette faglige indsats.
Kommunalbestyrelsen skal godkende Beredskabsplanen, som efterfølgende skal
offentliggøres og kunne findes på kommunens hjemmeside.

Indstilling
Direktionen anbefaler:
1. at den reviderede beredskabsplan vedr. seksuelt misbrug/vold mod børn
godkendes

Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen

Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den 01-10-2019
Indstillingen anbefales.

Sagsfremstilling
Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til den lovpligtige reviderede beredskabsplan
vedr. seksuelt misbrug/vold mod børn. Det er lovpligtigt at revidere beredskabsplanen i
Lejre kommune minimum hvert 4 år.
Den første beredskabsplan blev vedtaget i udvalget for Børn & Ungdom 1. december
2015.
Beredskabsplanen er specifikt målrettet de tilfælde, hvor der er mistanke om overgreb
mod et barn eller en ung. Overgreb defineres som vold (fysisk eller psykisk) eller
seksuelle overgreb. Ved alle andre former for bekymringer for et barn eller en ung
bruges de eksisterende vejledninger og retningslinjer.
Beredskabsplanen indeholder også et grafisk overblik over, hvad man som leder og
medarbejder skal gøre, hvis man har mistanke om overgreb mod et barn eller en ung.
Lejre Kommunes ”Beredskabsplan vedr. seksuelt misbrug/vold mod børn” henvender sig
til alle medarbejdere og ledere, som i det daglige er i kontakt med børn og unge under
18 år. Beredskabet skal fungere som handleguide på tværs af faggrupper, institutioner
og i samarbejdet med andre sektorer, således at de fagpersoner, der skal være de aktive
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handleparter i beredskabet, oplever at have enkle, klare og overskuelige procedurer som
hjælp til at huske alt det, der har betydning for handleprocessen. Beredskabsplanen skal
være tilgængelig for alle skoler, dagtilbud m.m. Udover at den skal være tilgængelig på
hjemmeside vil den også blive lagt i Lejre Kommunes værktøjskasse for tidlig opsporing,
der benyttes i det sammenhængende børneområde.
Beredskabsplanen understøtter fagpersoner med redskaber og faglig bistand, så de er
bedre rustet til at opdage børns mistrivsel og sætte tidligt ind med den rette indsats.
Beredskabsplanen indeholder: en model for hvordan medarbejdere i Lejre Kommune skal
agere ved seksuel misbrug/vold mod børn, lovgrundlag og en ….
Den nuværende beredskabsplan er blevet evalueret i Frontteamet i Familieafdelingen, i
almenområdet, PPR, tandplejen og sundhedstjenesten.
Evalueringerne pegede på: Samlet set stor tilfredshed med hele beredskabsplanen. Fra
almenområdet er der kommet få rettelser primært i forhold til sprog. Almen området
finder det relevant og hjælpsom at beredskabsplanen er konkret og med
kontaktoplysninger til Frontteamet. Almenområdet er blevet gode til at kontakte
Frontteamet for sparring og er gode til at stille med tryghedspersoner til
børnesamtalerne.
Guiden er suppleret med tekst om hvordan man som … underretter, forud for
underretningen, kan stille spørgsmål til barnet, der kan kvalificere underretningen uden
at politiets arbejde bliver forstyrret.
Justeringer er tilrettet i den reviderede beredskabsplan.

Bilag:
1 Åben NOTAT Beredskabsplan vedr. seksuelt misbrug/vold mod børn 17. 73170/19
september 2019

Administrationens vurdering
Det er administrationens vurdering, at beredskabsplanen har været en god plan for
understøttelse af relevante handlinger og tværfagligt samarbejde omkring børn og unge i
målgruppen. Evalueringen af beredskabsplanen har bidraget til yderligere oplysning og
implementering i organisationen på tværs.

Handicappolitik
Beredskabsplanen vedr. seksuelt misbrug/vold mod børn, retter sig mod alle 0-18 årige
og handicappolitikken drages i anvendelse, når det handler om handicappede børn og
unge.

Økonomi og finansiering
Ingen konsekvenser.
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BU - Temadrøftelse - Dagtilbudskapacitet
28.00.00.P10

19/2957

Åben sag

Resumé
I forlængelse af udvalgets møde i september uddybes administrationens analyse af
dagtilbudskapaciteten, med udgangspunkt i befolkningsprognosen. Dette omfatter data
om borgernes nuværende søgemønstre til daginstitutioner og andre pasningsordninger, i
forhold til kommunens eksisterende distrikter og dagpasningstyper samt Ventelistens tal,
netop nu opskrevne børn og forventningerne til de kommende fire år.
Målet med drøftelsen er, at udvalget får en uddybende beskrivelse af behov og kapacitet
på dagtilbudsområdet.

Indstilling
Direktionen indstiller:
1. at udvalget tager uddybningen af kapacitetsprognosen til efterretning

Beslutningskompetence
Udvalget for Børn & Ungdom

Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den 01-10-2019
Taget til efterretning.

Sagsfremstilling
Ved udvalgets møde i september behandlede udvalget, udbygningen af kapaciteten på
dagtilbudsområdet.
Til dette møde bliver der mulighed for at gå dybere i den viden vi har om borgernes
nuværende søgemønstre til daginstitutioner og andre pasningsordninger, i forhold til
kommunens eksisterende distrikter og dagpasningstyper.
Udvalget vil få forelagt, hvordan ventelisten virker og hvilken betydning, det har for den
kapacitet den viser, der er behov for nu og på længere sigt. Endeligt vil disse tal blive
sammenholdt med dagtilbudsprognosen.
Målet med temadrøftelsen er, at udvalget kommer endnu tættere på de faktorer og
elementer, der er med til at beskrive behov og kapacitet på dagtilbudsområdet.

Handicappolitik
Handicappolitikken har ingen indflydelse på temadrøftelsen.

Økonomi og finansiering
Ingen
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10. BU - Årsplan 2019, status
00.15.01.A21

18/14639

Åben sag

Resumé
På sit møde den 29. januar 2019 godkendte Udvalget for Børn & Ungdom årsplan 2019. I
denne sag præsenterer administrationen ved direktionen en kort status på arbejdet med
årsplanen.

Indstilling
Direktionen indstiller:
1. at status for årsplan 2019 godkendes med givne kommentarer

Beslutningskompetence
Udvalget for Børn & Ungdom

Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den 03-09-2019
Sagen blev udsat.
Udvalget bad om, at status på årsplanerne bliver sat på dagsorden til næste møde i
udvalget.

Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den 01-10-2019
Indstillingen tiltrådt.

Sagsfremstilling
Årsplan 2019 tager udgangspunkt i:
 Budgetaftale 2019-2022
 Vores Sted og kernevelfærdsudvalgets anbefalinger
 Politiske målsætninger og tegn på succes
 Lovgivning/reformer og nationale mål
 Videre implementering af tiltag, som er iværksat i 2018 eller tidligere.
Større indsatser, som udvalgene skal samarbejde om, er nævnt i de relevante udvalgs
årsplaner med en angivelse af, hvilket udvalg der er tovholder for indsatsen.
Indsatser og aktiviteter, som fremgår af budgetaftalen eller som følger af andre, allerede
vedtagne politiske beslutninger, er medtaget i årsplanerne.
Følgende indsatser fremgår af årsplanen men er enten forsinkede eller anbefales at udgå
helt af årsplanen. Begrundelse herfor fremgår nedenfor:
Mål 24 Bibliotek/Folkeskole – det undersøges, om der kan skabes synergi ved
et tættere samarbejde mellem skolebibliotek og Folkebibliotek
Konkret undersøges og beskrives potentialet i første omgang på Osted
Skole/Folkebiblioteket i Osted.
Indsatsen er forsinket, idet indsatsen på grund af pres på ressourcer er udskudt til 2020,
hvor der udarbejdes en egentlig procesplan for indsatsen i tæt samarbejde mellem Osted
Bibliotek og Osted Skole.
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Mål nr. 4 Analyse af specialundervisningstilbud Lejre Kommune bruger
I forlængelsen af analysen er tilbuddenes indhold og placering revideret i forhold til de
specialiseringsbehov nogle elever har brug for. Et tiltag, der skal styrke incitamentet til
at flere børn undervises på folkeskolerne forventes først behandlet ultimo 2019.
Status på årsplan 2019 er vedlagt som bilag.

Bilag:
1 Åben Status 2019, årsplaner UBU

65430/19

Handicappolitik
Sagen har ingen umiddelbare handicappolitiske perspektiver.

Økonomi og finansiering
Årsplanen afspejler de politiske prioriteringer, der er besluttet med vedtagelsen af budget
2019-2022 og tilpasset i overensstemmelse med Kommunalbestyrelsens beslutning den
25. juni 2019.
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11. BU - Eventuelt
Åben sag

Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den 01-10-2019
Intet under punktet.

