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1. I - Etablering af skoler med idrætsprofil og idræts-SFOer - ISU,
FKU
Sagstype: Åben
Type:
Institutions- og Skoleudvalget, Fritids- og Kulturudvalget I
Sagsnr.: 12/30978

Sagsfremstilling
Byrådet besluttede 18-09-12 at oversende forslag fra C om skoler med idrætsprofil og tilhørende SFO i Høje-Taastrup Kommune til behandling i Institutions- og Skoleudvalget og Fritidsog Kulturudvalget.
Det grundlæggende formål med etablering af skoler med idrætsprofil og tilhørende SFO er at
forbedre elevernes faglige og sociale kompetencer, idet undersøgelser dokumenterer sundhedsaspekters betydning for læring. Eksempelvis viser forsøg i både Danmark og Sverige
(Svendborg og Bunkeflostrand udenfor Malmø), at øget idrætsaktivitet giver forbedret motorik,
som styrker elevernes evne til at koncentrere sig, bedre karakterer samt en øget andel af elever der kvalificerer sig til en videregående uddannelse.
Etablering af skoler med idrætsprofil understøtter derved Udviklingsstrategien 2012-2024 samt
visionen og for Morgendagens dagtilbud skole og klub 2012-2014 om, at:
”Høje-Taastrup Kommune skal være en uddannelseskommune, hvor der sættes ind tidligt med
tværgående og engagerede læringsmiljøer, hvor vi har en af Danmarks bedste folkeskoler, og
hvor unge gennemføre en ungdomsuddannelse og så vidt muligt videre uddannelse”
Visionen understøttes af de strategiske indsatsområder i Morgendagens dagtilbud, som har fokus på følgende:

•
•

Samarbejde om børns læring og udvikling i hverdagen
Fagfagligt kompetenceløft og fokus på ungdomsuddannelse

Samtidig imødekommer etableringen af skoler med idrætsprofil og tilhørende SFO HøjeTaastrup Kommunes idræts- og bevægelsespolitiks mål om at styrke idræt og bevægelse i institution og skole.
Udvikling og etablering af skoler med idrætsprofil
Som inspiration for det videre arbejde med at udvikle Høje-Taastrup Kommunes egen model
fremlægger administrationen fire forskellige modeller for skoler med idrætsprofil. De fire modeller Model 1 ATK (Aldersrelatret træningskoncept), Model 2 (Bevægelsesmodel), Model 3
(Torstorpmodel) og Model 4 (DGI Certificering) er beskrevet i bilaget.
Alle skoler i Høje-Taastrup Kommune skal have mulighed for at søge om at blive skole med
idrætsprofil. Valget af en af de fire modeller skal derfor ses som retningsgivende, idet administrationen efterfølgende, med udgangspunkt i den valgte model, vil indgå i dialog med de relevante skoler, om at udarbejde deres konkrete model for skole med idrætsprofil og tilhørende
SFO.
Den videre proces
Procesplan:
• Februar 2013 – byrådet vedtager, at der kan etableres skoler med idrætsprofil.
• Marts 2013 - idrætsskoleprojektet præsenteres for skolelederne.
- Efterfølgende dialog mellem skoler og administration.
• Maj 2013 – ansøgningsfrist for folkeskoler om at blive idrætsskole.
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•
•

Juni 2013 – en eller flere idrætsskoler udvælges på baggrund af ansøgning, forudsætninger og udviklingsmuligheder.
September 2013 – en eller flere idrætsskoler starter op med de første tiltag.

Økonomi
Model 1 ATK (Aldersrelatret træningskoncept)
Vil udvide timetallet fra 2-6 lektioner. Skolerne kan klare til og med 4 lektioner, det betyder at
alle klasser fra 4.-9. klasse skal have tilført to lektioner ugentlig. Det koster 250.000 kr. pr.
spor, et spor er fra BH-klasse til og med 9. klasse. En tosporet skole koster således 0,5 mio.
kr., en tresporet skole 750.000 kr. og en firesporet skole 1 mio. kr. årligt. Hvis alle skoler deltager bliver udgiften 6,5 mio. kr. årligt.
Model 2 (Bevægelsesmodel)
Vil udvide timetallet med en lektion. Det kan skolerne rumme indenfor deres timefordelingsplan på baggrund af Byrådets beslutning om det ugentlige antal lektioner på de respektive årgange jævnfør Skolestyrelsesvedtægten ”Elevernes undervisningstimetal”.
Model 3 (Torstorpmodel)
Praktiseres i dag på Torstorp skole inden for skolens rammer. Dette kan kopieres til andre interesserede skoler.
Model 4 (DGI Certificering)
Handler alene om uddannelse, og kan rummes indenfor den ramme, der er afsat til efter/videre
uddannelse på henholdsvis skole- og SFO-området.
Retsgrundlag
Ingen bemærkninger.
Politik/Plan
Morgendagens dagtilbud skole og Klub 2012-2014 og Idræts- og Bevægelsespolitikken.
Information
Ingen bemærkninger.
Høring
Ingen bemærkninger.
Vurdering
På baggrund af de eksisterende positive erfaringer anbefaler administrationen Model 1 ATK
(Aldersrelatret træningskoncept), som er beskrevet i bilaget eller Model 3 (Torstorpmodel). Siden 2008 har model 1 været gennemført med gode dokumenterede resultater og i dag har
10.492 danske børn fordelt på 38 skoler glæde af at gå i skoler med idrætsprofil og tilhørende
SFO. Model 3 på Torstorp Skole tager afsæt i erfaringerne fra Bunkeflostrands dokumenterede
positive resultater og har eksisteret siden 1997.
Det skal bemærkes, at Model 1 ikke uden alternative besparelser kan finansieres indenfor
rammerne af det eksisterende budget 2013. Ved et evt. valg af Model 1 foreslås det derfor, at
udskyde en endelig beslutning til efterårets budget 2014 forhandlinger. Det kan i praksis ske
ved, at der udarbejdes en Model 1 udvidelsesblok, der indgår i forhandlingerne.
Model 2 (Bevægelsesmodel) består foruden de to ugentlige idrætslektioner af en lektion bevægelse hver dag. Fokus er således alene på bevægelse og ikke idræt og har ikke specifikke krav
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til kvaliteten og indholdet af bevægelsen, hvorfor administrationen ikke anbefaler denne model.
Model 4 (DGI Certificering) kan kun anbefales såfremt den kombineres med en af de øvrige
modeller, idet model 4 alene er et uddannelsesforløb for skolens personale og derfor ikke i sig
selv igangsætter aktiviteter, der øger det fysiske niveau.
Indstilling
Administrationen indstiller, at

1. Det besluttes hvilken model for skoler med idrætsprofil, der skal tages afsæt i.
a) Ved valg af model 1 afventer en konkret igangsættelse af modellen, om der kan findes finansiering i forbindelse med budgetforhandlingerne for budget 2014.
b) Den fremlagte procesplan godkendes.
Beslutning i Institutions- og Skoleudvalget den 06-02-2013
Fraværende: Ekrem Günbulut
Sag nr. 7
Sagen udsættes.
Beslutning i Fritids- og Kulturudvalget den 06-02-2013
Fraværende: Ekrem Günbulut
Sagen udsættes.
Bilag:
1 Åben Bilag: De fire modeller for skoler med idrætsprofil

321166/12
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2. I - Midsommerarrangement i Hedeland - FKU
Sagstype: Åben
Type:
Fritids- og Kulturudvalget I
Sagsnr.: 13/2239

Sagsfremstilling
Byrådet bemyndigede borgmester Michael Ziegler og formanden for Fritids- og Kulturudvalget,
Merete Scheelsbeck til at tage en drøftelse med initiativtagerne bag en Sankt Hans Koncert i
Hedeland med henblik på fastlæggelse af et sådant tilbagevendende arrangement.
På baggrund af en drøftelse foreslår de, at der afholdes et koncertarrangement enten dagen før
Sankt Hans eller lørdagen efter Sankt Hans. Koncertarrangementets placering signalerer, at
dette er et Midsommerarrangement. Såfremt Byrådet beslutter, at der skal afholdes et Midsommerarrangement, vil det kunne realiseres fra 2014 og frem. Praktiske forhold vil spille ind
på, hvorvidt Midsommerarrangementet kan afholdes lørdag den 21. juni eller lørdag den 28.
juni 2014.
De relevante samråd og parter er blevet hørt om Midsommerarrangementet.
Børne- og Ungdomsorganisationernes Samråd er blevet hørt, men har ikke svaret.
Arrangørerne bag den tilbagevendende musikfestival for børn og unge, Hedelandsfestivalen,
bakker op om Midsommerarrangementet, idet de helst ser det afholdt lørdagen efter Sankt
Hans.
Kulturelt Samråd tilslutter sig også Midsommerarrangementet, som de gerne ser gennemført
lørdagen efter Sankt Hans.
Idrættens Samråd anbefaler, at Midsommerarrangementet ikke afholdes og anfører følgende
argumenter imod:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Det er ganske enkelt diskriminerende i forhold til alle de frivillige, at HTK støtter med
en garanti på 75.000.
Der er ingen, der har støttet de sidste 30-40 års arrangementer, som frivillige har stablet på benene.
Hvor er forskellen – HTK kunne jo komme med forslag om at støtte de frivilliges indsats
og få noget, der svarer hertil.
Der har altid været gode arrangementer med fuldt hus til lokale Skt. Hans arrangementer – lad os støtte dem og udvikle disse arrangementer.
Datoerne lige før Skt. Hans eller ugen efter – er med til at ødelægge det hele.
Vi forstår ikke, at man kan få den tanke f.eks. at lægge det dagen før.
Arrangørerne må vel tro på deres tiltag og ellers selv dække underskud.
Det må andre foreninger jo selvom vi til daglig er en del af fællesskabet i kommunen.
Vi finder det betænkeligt, at der bruges kommunale skattekroner til kommercielle foretagender, når disse penge kan hjælpe lokale betrængte arrangementer.
Hvis de ønsker et arrangement må de gøre det på helt privat basis.

Økonomi
Der stilles med en underskudsgaranti på 75.000 kr. fra Fritids- og Kulturudvalgets ramme.
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Retsgrundlag
Byrådets beslutning.
Politik/Plan
Udviklingsstrategi, brandingstrategi og kulturpolitik.
Information
Ingen bemærkninger.
Høring
Følgende parter og samråd er blevet hørt: arrangørerne bag Hedelandsfestivalen, Børne- og
Ungdomsorganisationernes Samråd, Kulturelt Samråd og Idrættens Samråd.
Vurdering
Administrationen vurderer, at der kan afholdes et tilbagevendende Midsommerarrangement i
Hedeland med professionelle musikere. Midsommerarrangementet understøtter målsætninger
og indsatser, der er formuleret i kommunens udviklingsstrategi, brandingstrategi og kulturpolitik, herunder:
1. at udvikle nye koncepter for aktiviteter, oplevelser og rekreation i fri natur (Udviklingsstrategien)
2. at realisere det fulde potentiale af Hedeland (Brandingstrategien)
3. at gennemføre større begivenheder, som også appellerer til borgere udenfor HøjeTaastrup Kommune. (kulturpolitik)
Administrationen vurderer, at Midsommerarrangementet ikke kommer til at ødelægge det frivillige initiativ og arbejde.
Midsommerarrangementet kommer til at ligge den 21. eller den 28. juni 2014, og kommer derfor ikke til at kollidere med de lokale Sankt Hans arrangementer.
Midsommerarrangementet vil være et supplement til de arrangementer, som udelukkende er
drevet på frivillig basis, idet de primære aktører her er professionelle.
Afholdelsen af et tilbagevendende Midsommerarrangement understøtter kommunens udviklingsstrategi, brandingstrategi og kulturpolitik i forhold til at gennemføre større begivenheder,
som både har et lokalt og regionalt sigte.
Midsommerarrangementets lokale forankring sikres ved, at Høje-Taastrup Kommune stiller en
prøvefacilitet til rådighed for de professionelle musikere i Taastrup Teater, og at administrationen sikrer koordineringen af frivillige aktører til de opgaver, der måtte være i forbindelse med
afholdelse af arrangementet.
De frivillige foreninger i Høje-Taastrup Kommune får i forvejen deres faste tilskud, og har derudover mulighed for at søge om støtte til deres egne kulturelle arrangementer. De frivillige foreninger kommer derfor ikke til at være stillet dårligere økonomisk, fordi der gives en underskudsgaranti på 75.000 kr. til Midsommerarrangementet fra Fritids- og Kulturudvalgets samlede ramme.
Andre relevante dokumenter
Ingen bemærkninger.
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Indstilling
Administrationen indstiller:
1. at der afholdes et Midsommerarrangement i Hedeland enten den 21. juni eller den 28.
juni 2014 med henblik på, at arrangementet bliver tilbagevendende.
2. at der gives en maksimal underskudsgaranti på 75.000 kr. fra Fritids- og Kulturudvalgets samlede ramme til Midsommerarrangementet.
Beslutning i Fritids- og Kulturudvalget den 06-02-2013
Fraværende: Ekrem Günbulut
Sagen udsættes.
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