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Sagstype.: Institutions- og Skoleudvalget M

Sagsid.: 3079544

Dok.nr.: 3170165

Åben sag

1. Meddelelser - maj
Oversigt:
Ankesager fra Det Sociale Nævn 1. kvartal 2011 (3165218)
Orientering om anvendelse af forældre og ungepålæg 1. kvartal 2011 (3165385)
Referat af dialogmødet 11.04.2011 om ny klubstruktur
Status på klubstrukturen
Indskrivning af tosprogede småbørn i netværksområderne i marts 2011 (3159731)
Resultat af screening af de kommende tosprogede børnehaveklassebørn 2011 (3169917)
Referat af dialogmødet på Institutions- og Skoleområdet den 12. april 2011 (3180526)
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Sagstype.: Institutions- og Skoleudvalget A

Sagsid.: 3118504

Dok.nr.: 3126219

Åben sag

2. Kvalitetskontrakt - overordnet målsætning og statusredegørelse
Sagsfremstilling:
Af kommuneaftalen 2009 og Folketingets ændring af lov om kommunernes styrelse fremgår det,
at kommunerne skal udarbejde kommunale kvalitetskontrakter senest samtidig med vedtagelsen
af årsbudgettet. Denne erstatter kommunens servicestrategi. Kvalitetskontrakten er et kort dokument, som på en enkel og overskuelig måde giver borgerne viden om, hvilke service- og kvalitetsmål kommunalbestyrelsen arbejder hen imod.
Derudover skal der hvert år redegøres for, hvordan kommunalbestyrelsen følger op på kommunens kvalitetskontrakt. Denne opfølgningsredegørelse skal indeholde oplysninger om, hvor langt
kommunen er kommet med opfyldelsen af de opstillede mål, samt hvordan kommunen følger op
i forhold til eventuelle ikke realiserede mål.
Kvalitetskontrakten er ikke bundet op på en bestemt tidsperiode (som det var tilfældet med servicestrategien, der fulgte valgperioderne). Således kan kvalitetskontrakterne løbende tilpasses fx
nye politiske beslutninger eller ændrede forudsætninger.
HTK offentliggjorde i oktober de første kvalitetskontrakter for 2010/11 på
www.brugerinformation.dk
Tidsplan
På møderækken i maj fremsætter administrationen forslag til overordnede målsætninger for kvalitetskontrakten 2012 og opfølgningsredegørelse på kvalitetskontrakten 2010/11. Disse er specificeret de enkelte serviceområder og udsendes til de relevante fagudvalg. De fulde kvalitetskontrakter fremlægges på august-møderækken (hvorefter de endeligt vedtages i forbindelse med
byrådets budgetvedtagelse i oktober).
Målsætninger
Forslag til overordnede målsætninger for kvalitetskontrakter 2012 på Institutions- og skoleudvalgets område er:
Kontrakt

Overskrift

Overordnet målsætning

Fritids- og ungdomsklubber

1. Øget inklusion i klubtilbud

Der skal fortsat arbejdes på at så mange børn som muligt,
kan inkluderes i klubtilbuddene, i det omfang det gavner
dem.

2. Fokus på udvikling af læsekompetence
i dagtilbud, jf. kommunens Læsepolitik

Klubberne vil fortsat arbejde på, at børn og unges læsevaner styrkes.

3. Forbedring af børns sundhed og begrænsning af sygdom i dagtilbud og i fritids- og ungdomsklubber

Der er fortsat behov for at have fokus på børn og unges
kostvaner, da sundhedstilstanden i Høje-Taastrup ikke er
optimal.

4. Øget viden om fritids- og ungdomsklubberne og øget videndeling mellem
klubberne med fokus på at få mere tilfredse klubbørn

Det er klubbernes mål, at bevidstgøre flere af deres mulige samarbejdspartnere, om de tilbud klubberne kan give,
om de ressourcer og kompetencer de har og de samarbejdsrelationer de kan indgå i.

Overskrift

Overordnet målsætning

Kontrakt
Daginstitutioner

1. Kvalitetssikring af det pædagogiske

Borgere i Høje Taastrup Kommune skal møde dagtilbud
med et kvalificeret pædagogisk funderet pasningstilbud
set i forhold til kommunens børnepolitik og grundlæggen-
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miljø i samtlige dagtilbud.

de værdier.

2. Kvalitetssikring af læringsmiljøet gennem arbejdet med udarbejdelse af pædagogiske læreplaner i samtlige dagtilbud.

Alle Høje Taastrup Kommunes dagtilbud skal arbejde
med Pædagogiske Læreplaner, som det er lovbestemt i
forhold til § 8 stk. 2-4.

Kontrakt

Overskrift

Overordnet målsætning

Børn og unge med særlige behov

1. Forældresamarbejde
Børn og unge skal være så selvstændige og selvhjulpne
som overhovedet muligt, når de en gang bliver voksne.



Kontrakt

Nærhedsprincippet: Styrke nærhedsprincippet om, at
børn og unge med særlige behov i videst muligt omfang bevares i det lokale nærområde.
Forældresamarbejde og medinddragelse: Styrket
forældresamarbejde og dialog mellem forældre og
fag-professionelle i indsatsen for at hjælpe det enkelte barn eller den enkelte ung.

Overskrift

Overordnet målsætning

1. Sund opvækst som forudsætning for
en sund voksentilværelse.

Børn og unge skal sikres en sund opvækst og dermed gives gode forudsætninger for en sund voksentilværelse.

Sundhed Børn

Kontrakt

Overskrift

Overordnet målsætning

Skole

1. Fokus på den enkelte skoles og det
samlede skolevæsens karaktergennemsnit.

Som led i at udvikle det faglige niveau, er det et politisk
fokusområde, at karaktergennemsnittet for eleverne i Høje-Taastrup skolevæsen stiger de kommende år. Der vil
derfor blive sat fokus på dels den enkelte skoles karaktergennemsnit og dels det samledes skolevæsens karaktergennemsnit.

2. Trivsel og nedbringelse af elevernes
fravær

En vigtig forudsætning for at læring kan finde sted er, at
eleverne trives ved at gå i skole. Skolerne gennemfører
undersøgelser af elevernes undervisningsmiljø, der dækker over elevernes fysiske, psykiske og æstetiske undervisningsmiljø. De seneste års opgørelser i Kvalitetsrapporten for Høje-Taastrup kommune viser samlet set et
højt fraværsniveau blandt eleverne, og der er med dette
mål fokus på at komme bag om dette tal.

Opfølgningsredegørelse
Opfølgningsredegørelse på kvalitetskontrakter 2010
Kontrakt
Fritids og ungdomsklubber

Overordnet målsætning
1.

Øget inklusion i dagtilbud

Status
Antallet af klubber der forsøger, at inkludere børn med diagnoser eller særlige sociale vanskeligheder, er steget i
2010 og antallet af børn i særlige vanskeligheder, er i stig-
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ning i klubberne.
Klubberne søger i stigende grad efteruddannelse i områderne børnerådgivere og familiebehandling.
Det ses som en indikator på, at klubberne forsøger at løfte
opgaven.
For at måle om vi har nået målsætningen, vil det være
nødvendigt at gennemføre interviewundersøgelser blandt
alle børn og forældre før de meldes ind, når de har gået
der et stykke tid og når de melder sig ud igen. Kun de der
skal inkluderes kan svare på om det er lykkes.
2. Fokus på sproglig udvikling og udvikling af læsekompetence i dagtilbud, jf.

Klubberne arbejder i det daglige med børn og unges

kommunens Læsepolitik

sprogbrug, og arbejder med at opsætte etiske retningslinjer for, at børn og unge taler ordentligt og anerkendende til
hinanden.
Flere klubber er gået i gang med oprettelsen af læsegrupper. I eksempelvis Gadehaven er det en fast aktivitet om
tirsdagen, at medlemmerne går på biblioteket, sammen
med en pædagog. Efterfølgende samles gruppen og læser
sammen hjemme i klubben.

3.Forbedring af børns sundhed og be-

Klubberne sælger i stigende omfang, sund og nærende

grænsning af sygdom i dagtilbud og i fri-

mellemmåltider til medlemmerne frem for slik, kage og so-

tids- og ungdomsklubber

davand. Der sælges stort set ikke sodavand i klubberne,
undtagen ved særlige lejligheder.
3 ud af 10 mulige klubber er blevet eller er i gang med at
blive idrætscertificeret i et samarbejde med Danmarks
Idræts-Forbund og deres nærmeste samarbejdspartner
sfo’erne.

4. Øget viden om fritids- og ungdomsklubberne og øget videndeling mellem
klubberne med fokus på at få mere tilfredse klubbørn

Øget viden om fritids- og ungdomsklubberne og øget videndeling mellem klubberne med fokus på at få mere tilfredse klubbørn
Fritids- og ungdomsklubberne er kendt af brugerne og
forældrene, men har et udviklingsområde i forhold til at gøre andre bekendt med hvilke opgaver de løser og hvilke
værdi deres arbejde har.
Klubberne efterspørger i stigende grad, muligheden for at
indgå i partnerskab med skolerne om at udvikle nye metoder i undervisningen, der kan bidrage til at undgå eksklusion af børnene.
Der arbejdes på at klubberne overalt i kommunen, blive en
ligeværdig partner i samarbejdet med skolerne, med inspiration hentet fra de vellykkede samarbejder i Torstorp og
Charlotteager.
Målet er nået, når der er indgået et ligeværdigt og tæt
samarbejde, om de udsatte, børn imellem alle skoler og
klubber i kommunen.
Der er en begyndende tendens til, at klubberne udarbejder
brugertilfredshedsundersøgelser, blandt klubbens medlemmer.
Der vil blive arbejdet på at flere klubber følger disse eksempler.

Kontrakt

Overordnet målsætning

Status
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Kontrakt
Daginstitutioner

Overordnet målsætning
1. Øget inklusion i dagtilbud

Status
Personalet i dagtilbuddene arbejder kontinuerlig med at
udvikle inkluderende pædagogiske miljøer, som imødekommer børnenes behov, i den udstrækning at det er til
gavn for både fællesskabet og det enkelte barn. Det opleves, at færre børn segregeres til særlige tilbud på dagområdet.
Opfølgning på målopfyldelse:
Eventuelt behov for revision af målet

2. Fokus på sproglig udvikling og udvik-

Der er sat yderligere fokus på sprog og skriftstimulering

ling af læsekompetencer i dagtilbud jfr.

gennem den kommunale LÆSEPOLITK, der grundlæg-

Kommunens LÆSEPOLITIK

gende handler om at give børn og unge de samme muligheder for at opnå et liv som læsende og skrivende individer. I enkelte af dagtilbuddene arbejdes der med Dialogisk læsning som pædagogisk metode.

Opfølgning på målopfyldelse:
Eventuelt behov for revision af målet. Den kommunale
handleplan for kommunens LÆSEPOLITIK udsendes i
foråret 2011.
3. Forbedring af børns sundhed og be-

I samarbejde med SUNDSPLEJEN har der været iværk-

grænsning af sygdom i dagtilbud

sat en kampagne omkring håndhygiejne, for at forbedre
sundhed og sygdom. Samtlige dagtilbud har modtaget
bogen *Buster Baktus* til understøttelse.
Flere dagtilbud og et enkelt område, har arbejdet med det
fysiske miljø og er blevet Idrætscertificeret.
Samtlige dagtilbud har tilbud om en kommunal frokostordning, i 2011 starter 5 dagtilbud op med denne ordning.

Opfølgning på målopfyldelse:
Eventuelt behov for revision af målet

Kontrakt
Børn og unge med særlige behov

Overordnet målsætning
Nærhedsprincippet: Styrke nærhedsprincippet om, at børn og unge med særlige

Status
Nærhedsprincippet

Der er i efteråret 2010 oprettet ungehybler i Torstorp.

behov i videst muligt omfang bevares i



Støttekontakt-korpset blev i december 2010 udvidet
med 2 medarbejdere til 8.

det lokale nærområde.


Der er sket en effektivisering af Familieplejen. Enheden har med de samme ressourcer opnået at nyrekruttere flere plejefamilier.



Kvalitetssikringen af handleplaner sker gennem arbejdet i Familieafdelingens kvalitetssikringsteam og
den faglige konsulents understøttelse af rådgiverne

Forældresamarbejde: Styrket forældre-

Forældresamarbejde

samarbejde og dialog mellem forældre

Der er fra ultimo 2010 indledt etablering af et fast tværpro-

og fag-professionelle i indsatsen for at

fessionelt samarbejde mellem sundhedsplejersker, social-
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hjælpe det enkelte barn eller den enkelte

rådgivere og psykologer. Samarbejdet er under etablering

ung.

i 1. kvartal 2011.
Der er som led i BURC’s aftalestyring for 2010 foretaget
en række forældreinterviews

Kontrakt
Sundhed Børn

Overordnet målsætning

Status

1. Indsatsen for kvinder med

Sundhedsplejerskernes indsats varetages siden oktober 2010 af to

fødselsreaktion styrkes med

administrative enheder, hvor denne kontrakt var indgået, mens sund-

henblik på, at kvinderne får

hedsplejerskerne var organiseret ét sted.

hjælp hurtigst muligt, og barnet

Den kommunale sundhedspleje og dens 23 medarbejdere er anno

således får så gode betingelser

2011 organiseret i Børne- og Ungerådgivningscentret og har fokus på

som muligt for en god opvækst

gravide, de mindste børn og de fleste skoleelever. Andre fire sundhedsplejersker er organiseret i Sundheds- og Omsorgscentrets Sund-

2. Forbedring af børnenes hygi-

hedsfremmeteam og tager sig af udskolingsundersøgelser af de aller-

ejne i dagsinstitutioner med

største skoleelever og den kommunale hygiejneindsats.

henblik på at forebygge sygdom
hos børnene

Kontrakt
Skole

Der er generelt arbejdet med de overordnede målsætninger.

Overordnet målsætning
1. Øget inklusion: At børn ikke eksklude-

Status
1. Administrationen har arbejdet på at kortlægge økono-

res fra fællesskaber men støttes i almen-

mien på det specialiserede område. Dette med henblik på

området.

at mindske ekskluderende tiltag og i højere grad at anvende resurser på at fastholde elever i almenområdet, i
de tilfælde hvor det er muligt.

2. Tilegnelse af færdigheder: At eleverne

2. Administrationen har i forlængelse af arbejdet med

udvikler såvel deres faglige, sociale og

Kvalitetsrapporten iværksat et projekt med fokus på ele-

personlige kompetencer, gennem deres

vernes engagement og læringsudbytte. Konkret har der

iboende motivation for at lære.

været gennemført et uddannelsesforløb målrettet kommunens lærere i metoden Cooperative Learning (CL).
Uddannelsesforløbet er afsluttet, og nu arbejdes der på at
udbrede erfaringer og kendskab til metoden i en praksisnær kontekst. Det betyder, at lærere underviser og vejleder andre lærere i kommunen

3. Læsepolitik: At eleverne udvikler deres

3. Byrådet har afsat en fireårig læseudviklingspulje på

læsekompetencer gennem en målrettet

skoleområdet, hvor der er iværksat en række tiltag. 2 sko-

og veltilrettelagt undervisning, der tager

ler uddanner lærere inden for læsemetoden Reading Re-

højde for elevernes forskellige måder at

covery, der er afholdt kursus målrettet lærere på 8. år-

lære på.

gang i faglig læsning, vi har deltaget i et forskningsprojekt

Administrationen har udarbejdet en læ-

med Nationalt Videnscenter for Læsning om læseudvik-

sepolitik for 0-18 årsområdet, med en til-

lingen på mellemtrinnet, der skal danne baggrund for en

hørende handleplan.

indsats for kommende 4. årgangslærere.

Økonomi:
Ingen bemærkninger.
Retsgrundlag:
Lov om ændring af lov om kommunernes styrelse og lov om regioner og om nedlæggelse af
amtskommunerne, Hovedstadens Udviklingsråd og Hovedstadens Sygehusfællesskab (lov nr.
136 af 24. februar 2009).
Plangrundlag:
Ingen bemærkninger.
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Information:
Kvalitetskontrakten skal ifølge Bekendtgørelsens § 6 (BEK nr. 1309 af 15/12/2009) offentliggøres på www.brugerinformation.dk.
Kvalitetskontrakterne foreslås endvidere offentliggjort på kommunens hjemmeside.
Høring:
Ingen bemærkninger.
Vurdering:
Det er administrationens vurdering, at de foreslåede målsætninger giver et godt afsæt for efterfølgende at formulere kvantificerbare mål på hvert serviceområde.
Andre relevante dokumenter:
Kvalitetskontrakter - forventningsafstemning med borgerne i kommunen, dok. nr. 2723138.
Indstilling:
Administrationen indstiller, at udvalget drøfter og godkender opfølgningsredegørelsen 2010 samt
forslag til overordnede målsætninger til kvalitetskontrakter for:
1. Fritids og ungdomsklubber
2. Daginstitutioner
3. Børn og unge med særlige behov
4. Sundhed børn
5. Skole
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Sagstype.: Institutions- og Skoleudvalget I

Sagsid.: 3172511

Dok.nr.: 3172515

Åben sag

3. Regnskabsbemærkninger 2010
Sagsfremstilling:
Regnskab 2010 for Institutions- og Skoleudvalget omhandler kun det udgiftsbaserede regnskab,
idet det omkostningsbaserede regnskab er indeholdt i kommunens samlede regnskab.
Det udgiftsbaserede regnskab svarer til tidligere regnskabsaflæggelser.
Driftsresultat 2010
Bevilling
(Netto 1.000 kr.)
660 Dagpleje- og
daginstitutioner
661 Handicappede
og sårbare børn og
unge
662 Fritids- og
ungdomsklubber
665 Folkeskolen
Hovedtotal

Oprindeligt
budget
2010
(1)

Tillægsbevillinger
2010
(2)

Omplaceringer 2010
(3)

Korrigeret
Budget
2010
(4) =
1+2+3

Regn
skab
2010
(5)

Afvigelse1
(6) = 4-5

243.211

-1.573

2.048

243.685

241.733

1.920

241.106

22.096

-3.326

259.877

261.328

-1.451

46.446
523.069
1.053.831

1.289
8.741
30.554

-498
-15.986
-17.761

47.237
515.824
1.066.624

46.107
511.366
1.060.567

1.130
4.458
6.057

Økonomi:
Ingen bemærkninger.
Retsgrundlag:
Høje-Taastrup Kommunes regnskab 2010 aflægges i henhold til den kommunale styrelseslovs §§
45 og 57 og i henhold til bestemmelser og regler mv., der i øvrigt er gældende for kommunens
regnskabsaflæggelse.
Årsregnskabet skal, i henhold til Lov om kommunernes styrelse aflægges af Økonomiudvalget til
Byrådet, således at regnskabet afgives til revisionen inden 01.06.2011 i det efterfølgende regnskabsår. Revisionsberetningen skal være afgivet inden 12.08. 2011 Regnskab og revisionsberetning med Byrådets afgørelser skal indsendes til tilsynsmyndigheden inden udgangen af september måned.
Plangrundlag:
Ingen bemærkninger.
Information:
Kommunens regnskab kan efter vedtagelsen læses på kommunens hjemmeside. Endvidere husstandsomdeles årsberetning 2010 med de væsentligste resultater.
Høring:
Ingen bemærkninger
Vurdering:
Det samlede regnskabsresultat for 2010 er udtryk for merforbrug på nogle områder og mindreforbrug på andre.
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Det samlede regnskabsresultat på udvalgets bevillingsområder viser et nettomindreforbrug på
ca. 6 mio. kr.
I forhold til regnskab 2009 er der tale om en positiv afgivelse, idet regnskab 2009 udviste et
samlet nettomerforbrug på 28 mio. kr.
Nettomindreforbruget dækker dog over tillægsbevillinger på ca. 30,6 mio. kr., hvoraf de ca. 24,1
mio. kr. er finansieret af kassebeholdningen, som konsekvens af merforbrug der ikke kunne finansieres inden for udvalgets budget. Uden de kassefinansierede tillægsbevillinger havde der
været et merforbrug på ca. 18 mio. kr., der dog stadig er en forbedring i forhold til regnskabsresultatet for 2009. De resterende tillægsbevillinger er primært overførsler fra 2009.
Herudover dækker nettomindreforbruget over omplaceringer af ca. 18 mio. kr. til økonomiudvalgets ressortområde som konsekvens af ændret opgavefordeling vedr. ejendomsdrift.
Andre relevante dokumenter:
Ingen bemærkninger
Indstilling:
Administrationen indstiller, at regnskab 2010 godkendes.
Bilag:
Institutions- og Skoleudvalget (Politiske regnskabsbemærkninger 2010) (3111620)
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Sagstype.: Institutions- og Skoleudvalget I

Sagsid.: 3040006

Dok.nr.: 3167645

Åben sag

4. 2. Budgetopfølgning og regnskabsprognose 2011 for Institutionsog Skoleudvalget
Sagsfremstilling:
I henhold til den af Økonomiudvalget godkendte budgetopfølgningsprocedure, skal der fremlægges 2. budgetopfølgning for fagudvalg og økonomiudvalg i maj 2011. Budgetopfølgningen følger
op på udgifter under fagudvalget, herunder ydelsernes priser og mængder.
Budgetopfølgningen indeholder et forventet regnskab – også kaldet regnskabsprognose. Alle
tekniske korrektioner i budgettet i løbet af året (i forbindelse med omplaceringer på tværs af politikområder, inden for politikområder og fejlrettelser) behandles særskilt i de fire årlige tekniske
budgetopfølgninger.
Økonomi:
Institutions- og Skoleudvalget har ved 2. budgetopfølgning et korrigeret budget på 1.044 mio.
kr., jf. tabel 1.
Siden budgetvedtagelsen i oktober 2010 er udvalgets budget reduceret med ca. 3 mio. kr. grundet budgetomfordeling inden for det specialiserede socialområde.
Tabel 1: Budgetoversigt
Politikområde
1.000 kr.

660 Institutioner for børn og
unge
661 Børn og
unge med særlige behov
663
Undervisning
I alt

Opr.
budget
2011

Korr.
budget
2011

Forbrug
pr. 31/32011

Forbrugspct
pr. 31/32011

Ansøgt
tillægsbevilling

Korr.
budget
2011 (inkl.
ansøgt
tillægsbevilling)

Regnskabs
prognose
2011

276.360

276.324

69.023

25

0

276.324

276.324

247.809

244.355

56.557

23

0

244.355

244.355

499.649
1.023.817

491.349
1.012.028

99.990
225.570

20
22

0
0

491.349
1.012.028

491.349
1.012.028

Politikområde 660 Institutioner for børn og unge
Daginstitutioner
På baggrund af regnskab 2010 må der forventes et merforbrug på ca. 0,5 mio. kr. i 2011 vedrørende Frit valg af daginstitutionspladser over kommunegrænserne, efter at budgettet er opjusteret fra områdets kapacitetstilpasningspulje. Det forudsætter dog, at der ikke sker ændringer i
det forventede børnetal samt ændringer i efterspørgsel på fritvalgspladser.
Den nye befolkningsprognose for 2012 og frem viser en stigning i antallet af 0 – 5 årige i forhold
til tidligere prognose. Ændringen i prognosetallet vedrører også 2011. Det kan betyde, at der vil
være behov for en opjustering af områdets kapacitetstilpasningspulje til flere institutionspladser.
Det mere præcise behov kendes først i forbindelse med overflytning af børn til SF0 i maj måned,
men vurderes på nuværende tidspunkt at kunne blive på 0,7 mio. kr. mere i forhold til budgetlagt. I forbindelse med 3. budgetopfølgning 2011 vil det blive vurderet, om der inden for udvalgets område kan findes finansiering.
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I 2. budgetopfølgning 2011 forventes en samlet balance vedrørende reduceret normering og de
øgede udgifter til fripladser og søskendetilskud på grund af en forældrebetalt frokostordning. Der
vil i 3. budgetopfølgning 2011 blive fulgt op herpå.
Klubber

Det vil til 3. budgetopfølgning 2011 blive vurderet, om et forventet merforbruget på de 0,3
mio. kr. i forbindelse med klubsammenlægning kan finansieres af klubbernes kapacitetstilpasningspulje.
Politikområde 661 Børn og unge med særlige behov
Der er ved 2. budgetopfølgning 2011 inden for anbringelsesområdet opmærksomhedspunkter på
ca. 6,1 mio. kr.
Administrationen vil i forbindelse med 3. budgetopfølgning for 2011 pege på besparelsesforslag
med henblik på at opnå budgetoverholdelse.
Politikområde 663 Undervisning
Inden for undervisningsområdet forventes der ved 2. budgetopfølgning 2011 et nettomerforbrug
på centrale poster, som primært vedrører kalkulatorisk/lovbundne områder. Det estimerede
regnskabsresultat for 2011 er dels baseret på regnskab 2010, dels elevtallet pr. 5. september
2010 og takster for 2011.
Samlet set er der ved 2. budgetopfølgning 2011 økonomiske udfordringer på ca. 4,8 mio. kr. Det
vil dog først til 3. budgetopfølgning 2011 blive vurderet, om de økonomiske udfordringer kan finansieres inden for områdets kapacitetstilpasningspulje, idet finansieringsmuligheden afhænger
af, hvor stort et træk der bliver på denne som konsekvens af søskendegaranti og overflytning af
hele klasser i forbindelse med implementering af ny skolestruktur. Der kan således ikke som lagt
op til i 1. budgetopfølgning 2011 peges på finansieringsmuligheder ved 2. budgetopfølgning
2011.
Opmærksomhedspunkter
I bilag til mødesagen fremgår det seneste års opmærksomhedspunkter.
Økonomi:
Ingen bemærkninger
Retsgrundlag:
Byrådets beslutning
Plangrundlag:
Ingen bemærkninger
Information:
Ingen bemærkninger
Høring:
Ingen bemærkninger
Vurdering:
Af opmærksomhedspunkterne kan det ses, at der inden for Institutions- og Skoleudvalgets ansvarsområde er en række poster, hvor der forventes mer- eller mindreforbrug.
Administrationen har igangsat tiltag og handleplaner for at opbremse og nedbringe merforbruget. Der vil i forbindelse med 3. budgetopfølgning 2011 blive fremlagt forslag til finansiering af
nettomerforbruget, jf. Byrådets 4 – trins model i relation til den langsigtede økonomiske politik.
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Andre relevante dokumenter:
Ingen bemærkninger
Indstilling:
Administrationen indstiller, at 3. budgetopfølgning og regnskabsprognose 2011 tages til efterretning.
Bilag:
2. budgetopfølgning 2011 ISU, bilag 1 (3154380)
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Sagstype.: Institutions- og Skoleudvalget I

Sagsid.:

3175657

Dok.nr.: 3177598

Åben sag

5. 1. Kvartal 2011 - Regnskabsprognose for det specialiserede socialområde for børn og unge
Sagsfremstilling:
1. De væsentligste informationer
Sagen er en del af den løbende opfølgning på området. Udover de månedlige meddelelsessager
præsenteres status på økonomien tillige i kvartalssagerne og i fire årlige budgetopfølgninger.
I denne sag præsenteres økonomien på det specialiserede socialområde for børn og unge opgjort pr.
31-03-2011.

Som led i den økonomiske genopretningsplanen implementeres en række initiativer med henblik
på budgetoverholdelse. Justering af serviceniveauet til lovens minimum på områderne: § 41
Merudgifter ifm funktionsnedsættelse samt § 42 Tabt arbejdsfortjeneste kan iværksættes med
det samme, fordi der er tale om en justering inden for den gældende lovgivning.
Brug af kost/efterskoler som anbringelsesform er blevet mulig som følge af ændret lovgivning.
Administrationen kan imidlertid ikke gøre dette uden at Byrådet ændrer en ca. 10 år gammel beslutning. Administrationen fremsætter derfor forslag om, at Høje-Taastrup Kommune fra og med
2011 kan bruge kost/efterskoler som (en af flere) anbringelsesformer.
2. Overblik over økonomien på området
Figur 1 viser årets korrigerede budget (292,2 mio.) sammenholdt med årets forventede forbrug
(295,5 mio.). Der vurderes at være behov for yderligere tiltag svarende til 3,3 mio. kr. opgjort
pr. 31-03-2011. Administrationen vil derfor fremlægge yderligere besparelsestiltag i de kommende måneder.
Figuren viser, at der i perioden har været bogført for 58,2 mio. kr. Bemærk, at de fakturerede
udgifter er akkumuleret, dvs. at forbruget i marts består af det samlede forbrug i hele perioden
januar – marts 2011.
Figur 1: Udvikling i faktureret forbrug samt opgørelse over årets forventede forbrug
sammenholdt med årets budget i perioden januar – marts 2011. Børne- og rådgivningscenteret.
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I figur 1 er 88 pct. af udgifterne disponeret på faktiske cpr-numre. De resterende 12 pct. er udtryk for
forventede aktiviteter resten af året, aktivitetstilgang m.v. Dermed er langt størstedelen af de forventede udgifter disponeret til igangværende ydelser. Råderummet til nye ydelser resten af året på 12
pct. er administrationens aktuelle vurdering af et realistisk minimum.
Tabel 1 viser økonomien på de enkelte områder. Farven angiver i, hvor høj grad målet om budgetoverholdelse forventes opnået på de enkelte områder. Farverne dækker over følgende vurderinger:

Budgettet forventes overholdt.
Der er usikkerhed om budgettet overholdes.
Budgettet forventes ikke overholdt.
Det skal bemærkes, at det korrigerede budget i figur 1 og tabel 1 er tilrettet i forhold til oprindelige budget, som følge af, at Byrådet i januar 2011 vedtog en ændret fordeling af budgettet for
2011. Derved er der opnået en bedre overensstemmelse mellem budget og forventede forbrug
området.
Tabel 1: Overblik over økonomien (1.000 kr.) pr. 30. marts 2011
Politisk
bevilling
6-60

Område/Funktion

6-60

Vuggestuer

20

0

0

0

6-60

Børnehaver

168

0

0

0

6-60

Int. Daginst.

6-61

Pædagogisk psykologisk
rådgivning m.v.
Social.pæd. Fripladser

6-61
6-61

Dagpleje

Fritidsaktiviteter uden for
folkeoplysningsloven

”VedtaKorrigeret
Regnskabs- Aktuel
get” budbudget
prognose
udget 20111 20112
20113
fordring4
18
0
0
0

382

393

393

0

7.396

7.414

7.414

0

0

1.109

1.109

0

-5

-9

-9

0
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6-61
6-61

Kommunal sundhedstjeneste
Fælles formål

6-61

Dagpleje

0

18

18

0

6-61

Vuggestuer

0

20

20

0

6-61

Børnehaver

0

168

168

0

6-61

Int. Daginst.

0

382

382

0

6-61

Klubber mv.

0

320

320

0

6-61

Særlige dagtilbud og særlige klubber

17.481

17.497

17.743

-246

6-61

Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge

82.683

82.612

77.730

4.882

6-61

Forebyggende foranstaltninger for børn og unge

24.213

24.380

26.067

-1.687

6-61

29.127

29.282

41.398

-12.116

1.300

1.300

1.300

0

13.706

13.675

14.594

-919

6-61

Døgninstitutioner for børn
og unge
Sikrede døgninstitutioner
for børn og unge
Rådgivning og rådgivningsinstitutioner
Sociale formål

11.439

11.104

3.701

7.403

6-61

Øvrige sociale formål

106

105

705

-600

6-61

Sekretariat og forvaltninger
Folkeskoler

0

0

0

0

33.190

41.496

41.496

0

537

621

621

0

1.109

0

0

0

4.331

4.311

4.311

0

35.363

35.363

35.363

0

0

0

0

0

286.186

292.250

295.533

-3.283

6-61
6-61

6-63
6-63
6-63
6-63
6-63
6-63
I alt

Pædagogisk psykologisk
rådgivning m.v.
Skolefritidsordninger
Specialundervisning i regionale tilbud
Kommunale specialskoler
Efterskoler og ungdomskostskoler

12.325

10.624

10.624

0

11.297

10.065

10.065

0

1: Budget som det fremgår af budgetsagen vedtaget januar 2011
2: Årets korrigerede Budget pr. 30-03-2011.
3: Regnskabs prognose ud fra aktuelle viden pr. 30-03-2011.
4: Afvigelse mellem korrigerede budget 2011 og årets forventede regnskab 2011 (opgjort pr. 30-03-2011). Udgangspunktet ved årets start (01-01-2011) var budgetoverholdelse, dvs. året udfordring var på det tidspunkt sat
lig nul.

2. Kommentering (på tabel og handleplaner/indsatser)
Som nævnt i indledningen er der på det specialiserede socialområde for børn og unge iværksat
en række initiativer med henblik over at opnå budgetoverholdelse. Der vil i de kommende månedssager blive præsenteret yderligere besparelsesinitiativer, herunder indregnet en eventuel effekt af at kunne bruge kost/efterskole som (en af flere) anbringelsesformer.
Tiltag på § 41-42 området (merudgiftsydelse og udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste)
Der gennemføres som led i administrationens genopretningsarbejde en gennemgang af alle sager på § 41-42 området (merudgiftsydelse ifm handicap og udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste). Der er orienteret om denne indsats i kvartalssag, november 2010 og på mødet i Institutions- og Skoleudvalget i marts. Gennemgangen har vist en række ydelsesområder, hvor der er
mulighed for at nedjustere ydelserne til lovens minimum. Dette arbejde er igangsat og effekten
er indregnet i det forventede regnskabsresultat.
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Gennemgangen har også resulteret i, at flere sager vedr. udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste er
sendt videre til Kontrolafdelingen til videre undersøgelse af, om borgerne reelt er berettiget til at
få denne samtidig med andre forsørgelsesydelser.

Arbejdet § 41-42 området forventes at kunne have følgende budgetmæssige effekter
Område

§ 41 – Merudgifter
§ 42 – Tabt arbejdsfortjeneste
§ 42 – bagudrettede tilretninger Tabt arbejdsfortjeneste
I alt

Netto-effekt
(efter tilbagebetaling af allerede modtaget statsrefusion)
1,5 mio. kr.
4,0 mio. kr.
1,5 mio. kr.
7,0 mio. kr.

Administrationen vurderer, at problemstillingen i en række sager er af en sådan karakter, at der
mulighed for at bede borgerne om at tilbagebetale de allerede udbetalte ydelser. Det er tilfældet,
hvor borgerne må siges at være i ond tro over modtagelsen. I tabellen er dette med et konservativt skøn anført til 1,5 mio. kr. i netto-effekt.
Etablering af Flønghjem
Administrationen er i færd med at forberede ibrugtagningen af Flønghjemmet, jf. byrådets beslutning i januar om at samle Bredebjerggård og Bøgeskolen på Flønghjemmet. Stedet tages i
brug pr. 1. august 2011.
Økonomi:
Se ovenstående sagsfremstilling.
Retsgrundlag:
Ingen bemærkninger.
Plangrundlag:
Tiltagene i administrationens genopretningsarbejde sker i overensstemmelse med kommunens
børne- og ungepolitik, princippet om nærhed og mindsteindgreb samt Barnets reform.
Information:
Ingen bemærkninger.
Høring:
Ingen bemærkninger.
Vurdering:
Det forventes pr. 31-03-2011 et merforbrug på ca. 3,3 mio. kr. Der vil i de kommende måneder
indarbejdes yderligere besparelsesinitiativer. I det omfang, at disse vil kunne summe til 3,3 mio.
kr. vil der opnås budgetoverholdelse. Der må i den forbindelse tages højde for at nogle af de
fremtidige initiativer pga. det sene starttidspunkt muligvis kun vil have delvis effekt i 2011. Til
gengæld må initiativer forventes at have fuld gennemslagskraft i 2012 og overslagsår.
Den igangsatte ambitiøse genopretningsplan medfører blandt andet, at serviceniveauet på § 4142 området (merudgiftsydelse ifm. handicap og udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste) nedjusteres til lovens minimum. Der er mulighed for at tilpasse kommunens serviceniveau på flere punkter.
Brug af kost/efterskoler som anbringelsesform er blevet mulig som følge af ændret lovgivning.
Byrådet forholdt sig til dette i 2002, hvor benyttelsen kun skulle anvendes i begrænset omfang.
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Administrationen fremsætter derfor forslag om, at Høje-Taastrup Kommune fra og med 2011 kan
bruge kost/efterskoler som (en af flere) anbringelsesformer.
Andre relevante dokumenter:
Ingen bemærkninger

Indstilling:
Administrationen indstiller, at
1. status på økonomien for det specialiserede socialområde for ”Sårbare børn og unge” tages til efterretning
kommunen fra og med 2011 kan bruge kost/efterskole som en mulig anbringelsesform.
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Sagstype.: Institutions- og Skoleudvalget I

Sagsid.: 2648186

Dok.nr.: 3176080

Åben sag

6. Status på handleplan for Uddannelse Til Alle (UTA) 2011
Sagsfremstilling:

Høje-Taastrup Kommune skal ligesom landets øvrige kommuner nå de fælles nationale mål,
hvor 85 pct. og 95 pct. af en ungdomsårgang i hhv. 2010 og 2015 skal gennemføre en ungdomsuddannelse.
Tabellen nedenfor viser udviklingen i andelen af unge uden tilknytning til uddannelse.
HøjeTaastrup

01.10.08

15.04.09

%
16
17
18
19
20
21
22
23
24

år
år
år
år
år
år
år
år
år

15.09.09

%

15.04.10

%

15.10.10

%

7
12
17
28

6
14
17
21

9
13
16
20
25

-

-

-

%
5
12
15
20
21
25
-

6
14
16
21
22
22
28
35

Høje-Taastrup Kommune har siden 2009 arbejdet med udgangspunkt i en UTA-handleplan, vedtaget af Byrådet i juni 2009. Handleplanen indeholder initiativer, som på forskellig vis understøtter, at unge i Høje-Taastrup Kommune får en ungdomsuddannelse.

I vedlagte ”Statusnotat for UTA-indsatsen 2011” gøres status på initiativerne, samtidig med
at det kort præsenteres, hvilke nye initiativer som UTA-arbejdet har ført med sig. Statusnotatet skal dog ikke ses som en udtømmende liste over alle de aktiviteter, som kommunen
udfører for at få flere unge til at gennemføre en ungdomsuddannelse.
Af tal fra Undervisningsministeriet/Uni-C fra 2008 fremgik det, at cirka 71 pct. af de 16-24årige bosiddende i Høje-Taastrup Kommune i 2008 var i gang med eller havde gennemført
en ungdomsuddannelse. Uni-C laver ikke den samme type opgørelse i dag, men Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) Vestegnen oplyser ud fra deres tal, at 77,5 pct. af de 1624-årige bosiddende i Høje-Taastrup Kommune pr. april 2011 er i gang med eller har gennemført en ungdomsuddannelse. Tallet fortæller, hvordan situationen ser ud på den dag,
hvor tallet trækkes. Det skal bemærkes, at der i Høje-Taastrup Kommune er en nettofraflytning af unge med uddannelse, dvs. der er flere unge bosiddende i HøjeTaastrup Kommune, som gennemfører en ungdomsuddannelse og derefter flytter ud af kommunen, end
der er unge med gennemført ungdomsuddannelse, som flytter ind i kommunen.
UU Vestegnen opgør som udgangspunkt deres statistikker over de unge opdelt i enkelte årgange, da det giver et mere reelt billede at se på de enkelte aldersgrupper for sig i stedet
for en akkumulation af den samlede ungegruppe. Derfor fremlægges kun tal for hver enkelt
årgang for sig i vedlagte statusnotat.
Sagen behandles sideløbende i Social- og Sundhedsudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget.
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Økonomi:
Ingen bemærkninger.
Retsgrundlag:
Ingen bemærkninger.
Plangrundlag:
Ingen bemærkninger.
Information:
Ingen bemærkninger.
Høring:
Ingen bemærkninger.
Vurdering:
Administrationen vurderer, at 95 pct.-målsætningen er ambitiøs for en kommune som HøjeTaastrup, men at arbejdet med handleplanens initiativer, herunder en øget dialog mellem parterne på området, har været med til og fortsat kan være med til at løfte andelen af unge i uddannelse. Dertil kommer den brede palet af vejledningsindsatser og andre aktiviteter, der foregår i UU-Vestegnens regi, samt kommunens arbejde med blandt andet integration af tosprogede
børn og indsatsen for alle elevers faglige niveau i folkeskolen.
Andre relevante dokumenter:
Handleplan Uddannelse til alle - Høje-Taastrup Kommune, dok. 2334268 (fra 2009)
Indstilling:
Administrationen indstiller, at statusnotatet drøftes og godkendes.
Bilag:
Statusnotat for UTA-indsatsen 2011 (3133198)
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Sagstype.: Institutions- og Skoleudvalget I

Sagsid.: 2959498

Dok.nr.: 3174265

Åben sag

7. Oprettelse af Familiens Hus i Høje-Taastrup Kommune
Sagsfremstilling:
Arbejdsmarkedsudvalget, Institutions- og Skoleudvalget og Social- og Sundhedsudvalget fik på
januar-møderækken meddelelse om, at Børne- og Ungerådgivningscentret og Jobcentret forhandler med Socialministeriet om deltagelse i projekt ”Målrettet indsats overfor unge, sårbare
mødre”. Fagudvalgene, Økonomiudvalget og Byrådet anmodes hermed om, at tage stilling til,
om Familiens Hus ønskes oprettet i Høje-Taastrup Kommune.
Projektet, som Høje-Taastrup Kommune forhandler med Socialministeriet om, handler om at oprette et tværfagligt hus, Familiens Hus, for gravide og mødre/familier i Høje-Taastrup Kommune
i alderen op til 25 år. Huset skal drives i samarbejde med en frivillig organisation. Socialministeriet har bevilget 12,040 mio. kr. til Høje-Taastrup Kommune over en fireårig periode.
Det overordnede formål med huset er at:
 nedbringe andelen af sårbare unge mødre ved, at de unge mødre gennemfører/påbegynder
uddannelse eller opnår fast tilknytning til arbejdsmarkedet, får styrket deres netværk og deres forældrekompetencer,
 afprøve nye modeller for partnerskaber mellem kommuner og frivillige organisationer i indsatsen for sårbare unge mødre.
Forankringen af Familiens Hus
Familiens Hus styres af en bestyrelse, hvor Høje-Taastrup Kommune er formand. Familiens Hus
forankres i Børne- og Ungerådgivningscentret, der bl.a. leverer sundhedsplejeydelser i huset.
Der ansættes en leder til den daglige drift af huset. Jobcentret vil fungere som leverandør af
ydelser til huset bl.a. uddannelsesvejledning og beskæftigelsesfremmende indsatser.
Frivillig organisation
Familiens Hus drives som et partnerskab mellem Høje-Taastrup Kommune og en frivillig organisation. Socialministeriet sender opgaven, som skal varetages af den frivillige organisation i udbud og udvælger derefter den frivillige organisation. Der vil indgå repræsentanter fra den frivillige organisation i husets bestyrelse.
Evaluering
Indsatsen i Familiens Hus evalueres ved Rockwoolfondens Forskningsenhed.
Indsatsen i Familiens Hus
Indsatsen i Familiens Hus vil bestå af gruppeforløb og individuelle forløb, som er målrettet de udfordringer, som den enkelte gravide eller den enkelte mor står overfor. Der vil være særlig fokus
på uddannelse, tilknytning til arbejdsmarkedet, forældrekompetence og sociale netværk. Alt
sammen indsatser, der skal gøre den unge mor/familie i stand til at blive selvforsørgende og
bryde den negative sociale arv. Der er mulighed for, at børnenes fædre kan inddrages i indsatsen, hvis der er behov herfor. Målsætningen er, at indsatsen skal være helhedsorienteret.
Målgruppen
Målgruppen er alle unge gravide og mødre til og med 21 år, samt sårbare gravide og mødre fra
22-25 år. Ifølge Socialministeriet er der i Høje-Taastrup Kommune ca. 170 gravide eller mødre i
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målgruppen (tal fra Danmarks Statistik). Dertil kommer mødrenes eventuelle kærester eller ægtefæller.
Placering
Administrationen har udpeget det tidligere Familiehus, Taastrup Hovedgade 184 som egnet lokalitet til Familiens Hus.
Sagen behandles sideløbende i Arbejdsmarkedsudvalget og Social- og Sundhedsudvalget.
Økonomi:
Socialministeriet har bevilget i alt 12,040 mio. kr. over en fireårig periode. Høje-Taastrup Kommunes medfinansiering vurderes af Socialministeriet til 4,214 mio. kr. over de fire år. Medfinansieringen vil blive dækket ved at omlægge eksisterende indsatser til Familiens Hus og vil blive
holdt inden for Børne- og Ungerådgivningscentrets og Jobcentrets eksisterende budgetramme.
De skønnede forbrugsudgifter på 312.400 kr. til Familiens Hus finansieres af projektmidlerne fra
Socialministeriet.
Retsgrundlag:
Ingen bemærkninger.
Plangrundlag:
Ingen bemærkninger.
Information:
Der er indlagt formidlingsaktiviteter i budgettet for Familiens Hus således, at huset bliver kendt
af alle gravide og mødre/familier i målgruppen.
Høring:
Ingen bemærkninger.
Vurdering:
Det er administrationens vurdering, at der er behov for en målrettet og helhedsorienteret indsats
overfor de unge sårbare mødre i kommunen, hvis de skal blive i stand til at bryde den negative
sociale arv og blive selvforsørgende.
På baggrund af flere evalueringer og cost-benefit-analyser, som er udarbejdet af Socialministeriet som forberedelse af projektet, der også rummer Esbjerg Kommune, er det administrationens
vurdering, at Familiens Hus udgør en god model for en sådan målrettet og helhedsorienteret indsats overfor målgruppen.
For hver sårbar gravid og ung mor, der kan hjælpes til uddannelse og selvforsørgelse, og til at
skabe gode rammer for sig selv og sit barn, er der udover de positive menneskelige gevinster
betydelige økonomiske gevinster for kommunen på længere sigt.
Andre relevante dokumenter:
Meddelelse om ansøgning om puljemidler fra Socialministeriet til en udvidet tværfaglig indsats
overfor unge sårbare gravide og mødre (dok.nr. 3037548)
Indstilling:
Administrationen indstiller, at administrationen indgår kontrakt med Socialministeriet om oprettelse af Familiens Hus i Høje-Taastrup Kommune.
Der forelægges en ny sag, når de endelige betingelser vedr. økonomi og rammer for huset er
færdigforhandlet med Socialministeriet.
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8. Indstilling vedr. socialministeriets projekt forebyggelseskommuner
Sagsfremstilling:
Høje-Taastrup Kommune er på baggrund af en interessetilkendegivelse blevet udvalgt til at deltage i Socialministeriets Projekt Forebyggelseskommuner om udviklingen af en forebyggelsesstrategi, som kan sikre en målrettet og tidlig indsats over for udsatte børn og unge. Projektperioden løber fra medio 2011 og afsluttes ultimo 2012. Påbegyndelse af projektet afventer politisk
godkendelse.
Baggrund for deltagelse i projektet
Socialministeriet har skrevet ud til i alt 20 kommuner, der har oplevet et stort fald i antallet af
nyanbringelser udenfor hjemmet, og opfordret disse kommuner til at ansøge om deltagelse i forebyggelsesprojektet. Heraf er 5 kommuner blevet udvalgt til at indgå i projektet – herunder Høje-Taastrup Kommune.
I Socialministeriets forebyggelsesprojekt fokuseres på to aspekter af forebyggelse:
1) Forebyggelse af udskillelse fra normalsystemet
2) Forebyggelse af anbringelse uden for hjemmet
Høje-Taastrup Kommunes indsendte interessetilkendegivelse fokuserer på at målrette indsatsen
indenfor det aspekt der handler om forebyggelse af udskillelse fra normalsystemet. Gennem egne erfaringer samt nyere forskningsresultater er det kendt, at det er i starten af skolelivet, at
forløberne til udskillelse fra almenområdet sker. Derfor vil dette projekt sætte fokus på overgangen fra dagtilbud til skoleliv og den tidlige skolealder. Indsatsen vil således være målrettet børn i
aldersgruppen 5-9 år, så udsatte børn fra begyndelsen oplever at få et godt og inkluderende
skoleliv.
Der vurderes at være behov for en ekstra indsats indenfor netop dette område, og projektet giver mulighed for, at der kan bygges videre på de indsatser, som findes i kommunen i forvejen
overfor målgruppen. Det er således målsætningen at udarbejde en forebyggelsesstrategi der
bringer indsatserne sammen til en systematisk helhed og understøtter de tiltag vi allerede arbejder hen imod.
Projektet involverer Børne- og Ungerådgivningscentret (tovholder), Institutions- og Skolecentret
og Fritid og Kultur.
Projektbeskrivelse
Projektet består af en grundlæggende del, hvor kommunen, i samarbejde med en evaluator fra
Socialministeriet, udarbejder en social profil, der skal danne afsæt for forebyggelsesstrategien.
Den sociale profil indeholder eksempelvis nøgletal om kommunen i forhold til udgifter til - og antal af børn i specialundervisning, særlige undervisnings- og dagtilbud, forebyggende foranstaltninger, enlige forsørgere m.m. Disse nøgletal sammenholdes med landsgennemsnittet og lignende kommuners nøgletal. Parallelt hermed udarbejdes en overordnet og sammenhængende forebyggelsesstrategi målrettet mod forebyggelse af udskillelse fra almenområdet med fokus på
overgangen fra dagtilbud til skoleliv.
For at forebygge udskillelse fra almenområdet sættes fokus på følgende indsatsområder;
 Undervisning
 Familie
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I projektet arbejdes der målrettet mod at sikre tværfagligt samarbejde, således at alle relevante
faggrupper indgår aktivt i den tidlige forebyggende indsats. Projektets indsatsområder vil blive
teoretisk forankret og tilrettelagt med inspiration fra nyere forskning fra Det nationale forskningscenter for velfærd (SFI) vedr. risiko- og beskyttelsesfaktorer for børn i alderen 5-9 år samt
forskning fra Roskilde Universitetscenter om overgangen fra dagtilbud til skole.
Projektet evalueres undervejs samt ved en afsluttende evaluering.
Socialministeriets Projekt Forebyggelseskommuner skal ses som en del af en større indsats i
Børne- og Ungerådgivningscentret for at styrke den tidlige og helhedsorienterede indsats overfor
udsatte børn og unge i Høje-Taastrup Kommune.
Høje-Taastrup Kommune har fået bevilget 1 mio. kr. af Socialministeriet over en toårig periode.
Der er ingen krav om medfinansiering fra kommunen.
Høje-Taastrup Kommune har endnu ikke har modtaget et tilskudsbrev fra Socialministeriet med
de nærmere retningslinjer for projektmidlernes anvendelse. Derfor kan administrationen endnu
ikke oplyse udvalgene og Byrådet om, hvor stor en del af projektmidlerne, der vil blive bevilget i
henholdsvis 2011 og 2012.
Institutions- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget samt Byrådet vil blive orienteret herom, når tilskudsbrevet fra Socialministeriet er underskrevet.
Økonomi:
Ingen bemærkninger.
Retsgrundlag:
Ingen bemærkninger.
Plangrundlag:
Ingen bemærkninger.
Information:
Ingen bemærkninger.
Høring:
Inge bemærkninger.
Vurdering:
Det er administrationens vurdering, at der er behov for en sammenhængende forebyggelsesstrategi på området for at skabe bedre koordinering og sammenhæng på tværs af børneområdet.
Andre relevante dokumenter:
Interessetilkendegivelse til Socialministeriets projekt forebyggelseskommuner dok. nr. 3076897,
Bilag 1 til interessetilkendegivelsen dok nr. 3091647
Bilag 2 Risiko- og beskyttelsesfaktorer dok nr. 3102553,
Indstilling:
Administrationen indstiller, at der indgåes kontrakt med Socialministeriet om deltagelse i Projekt
Forebyggelseskommuner.
Der vil blive forelagt en ny sag, når de endelige betingelser vedrørende økonomi og rammer for
projektet er færdigforhandlet med Socialministeriet.
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