Bilag C

Børne- og Skoleudvalget
Forslag til råderum
Nr.
Politikområde
BSU 1
30
BSU 2
30
BSU 3
31
BSU 4
31
BSU 5
31
BSU 6
31
BSU 7
31
BSU 8
31
BSU 9
31
BSU 10
31
BSU 11
31
BSU 12
34
BSU 13
34
BSU 14
34
I alt

Bestilling
Reducere børnerammen i dagtilbud
Nedjustere uforbrugt ressource til dagplejen
Hæve antallet af børn pr. medarbejder i SFO (0.-3. klasse)
Hæve antallet af børn pr. medarbejder i SFO (4.-6. klasse)
Reducere ressource til puljetimer og supplerende undervisning
Reducere ressource til undervisningsmidler, central pulje
Reducere børnerammen i SFO
Reducere børnerammen i skoler
Afvikle resterende ressource til inklusionsstrategi
Fremrykke tidspunkt for start i SFO
Reducere ressource til børnehaveklasser
Reduktion i familiebehandlerteamet i Familiehuset
Servicereduktion i Sprog- og motorikteamet
Fortsat omlægning af indsatsen på det udsatte børne- og ungeområde.

Forslag til driftsønsker
Nr.
Politikområde
BSU 1
30
BSU 2
34
BSU 3
34
I alt

Bestilling
Minimumsnormeringer
Personalenormering Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR)
Udvidelse af Anonym Ungerådgivning

Forslag til anlægsønsker
Nr.
Politikområde Bestilling
Helhedsplaner for dagtilbud (fysiske læringsmiljøer, bygningstilstand, kapacitet og
BSU 1
30
udearealer)
BSU 2
31
Helhedsplaner for skoler, læringsmiljøer
I alt

Bilag

Budget 2022-2025

2022
-500.000
-1.804.000
-937.000
-269.000
-464.000
-600.000
-632.000
-1.255.000
-267.000
-472.000
-180.000
-125.000
-205.000
-1.000.000
-8.710.000

2023
-500.000
-1.804.000
-1.249.000
-358.000
-1.113.000
0
-484.000
-701.000
-267.000
-472.000
-432.000
-125.000
-205.000
-1.000.000
-8.710.000

2024
-500.000
-1.804.000
-1.249.000
-358.000
-1.113.000
0
-484.000
-701.000
-267.000
-472.000
-432.000
-125.000
-205.000
-1.000.000
-8.710.000

2025
-500.000
-1.804.000
-1.249.000
-358.000
-1.113.000
0
-484.000
-701.000
-267.000
-472.000
-432.000
-125.000
-205.000
-1.000.000
-8.710.000

2022
3.000.000
650.000
650.000
4.300.000

2023
3.000.000
650.000
650.000
4.300.000

2024
3.000.000
650.000
650.000
4.300.000

2025
3.000.000
650.000
650.000
4.300.000

2022

2023

2024

2025

10.300.000
5.808.000
16.108.000

10.000.000
8.020.000
18.020.000

10.000.000
7.233.000
17.233.000

10.000.000
11.959.000
21.959.000

Råderumsforslag
Titel:

Politikområde:

Nr.:

Reducere børnerammen i dagtilbud

30 Institutioner

BSU 1

for børn og unge
Nuværende budget (afrundet til nærmeste 1.000 kr.):
3.304
Nærmere beskrivelse af forslaget:
Med dette notat foreslås en generel besparelse på børnerammen i dagtilbud.
Børnerammen benyttes til indkøb af materialer, legetøj mv. til dagtilbud samt til det
pædagogiske personales kompetenceudvikling – herunder kurser, efteruddannelse,
mødeforplejning og befordringsgodtgørelse.
Børnerammen er 6.776 kr. pr. vuggestuebarn og 3.176 kr. pr. børnehavebarn. En
opgørelse over tilsvarende udgifter i en række kommuner peger på, at Hørsholm
Kommunes budget til børnerammen generelt ligger højere end andre sammenlignelige
kommuner.
På den baggrund foreslås derfor to scenarier til reduktion af børnerammen:


Scenarie 1: Med en besparelse på 300.000 kr. vil børnerammen blive sænket til
hhv. 6.161 kr. pr. vuggestuebarn og 2.888 kr. pr. børnehavebarn. Det svarer til
en besparelse på 9,08% af det samlede budget.



Scenarie 2: Med en besparelse på 500.000 kr. vil børnerammen blive sænket til
hhv. 5.751 kr. pr. vuggestuebarn og 2.695 kr. pr. børnehavebarn. Det svarer til
en besparelse på 15,13% af det samlede budget.

En reduktion i børnerammen vil betyde, at forældrebetalingen og tilskud til private
institutioner nedjusteres forholdsmæssigt. Besparelsen foreslås udlagt til
daginstitutionerne.
Forudsætninger for realisering af forslaget:
Besparelsen kan realiseres fra 1. januar 2022.
Konsekvenser for borgerne:
Besparelsen vil primært medføre en serviceforringelse i form af færre budgetmidler til
indkøb målrettet børnene.
Konsekvenser for personale:
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Besparelsen vil medføre færre budgetmidler til indkøb målrettet pædagogiske aktiviteter
med børnene. Derudover vil besparelsen begrænse dagtilbuddenes mulighed for fx at
benytte eksterne leverandører og lokationer til kurser, efteruddannelse og
mødevirksomhed.
Konsekvenser for budget:
Scenarie 1)
Afrundet til

2022

2023

2024

2025

-300.000

-300.000

-300.000

-300.000

-300.000

-300.000

-300.000

-300.000

nærmeste 1.000 kr.

Reduktion (-)
Investering
Netto reduktion
Scenarie 2)
Afrundet til

2022

2023

2024

2025

-500.000

-500.000

-500.000

-500.000

-500.000

-500.000

-500.000

-500.000

nærmeste 1.000 kr.

Reduktion (-)
Investering
Netto reduktion
Råderumsforslag
Titel:

Politikområde:

Nr.:

Nedjustere uforbrugt ressource til dagplejen

30 Institutioner

BSU 2

for børn og unge
Nuværende budget (afrundet til nærmeste 1.000 kr.):
4.699
Nærmere beskrivelse af forslaget:
Hørsholm Kommune har en række forskellige pasningsmuligheder, herunder
daginstitutioner og kommunal og privat dagpleje. Derudover giver kommunen tilskud til
privat pasningsordning samt pasning af eget barn. De forskellige pasningsmuligheder
tilgodeser forældre og børns behov på hver deres måde.
Ifølge Dagtilbudsloven kan dagtilbud fx etableres som dagpleje, og drives enten af
kommunen som kommunal dagpleje eller som privat dagpleje efter aftale med
Kommunalbestyrelsen. I Hørsholm Kommune er der pt. én privat dagplejer. Dette
budgetnotat handler om den kommunale dagpleje, og har således ikke indflydelse på
den private dagpleje.
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Den kommunale dagpleje i Hørsholm Kommune består på nuværende tidspunkt af 6
dagplejere, hvoraf 1 pt. er sygemeldt og 1 er opsagt med udgangen af september 2021.
Jf. Budgetaftale 2021-2024 er der arbejdet på at styrke dagplejen ved at fastholde
nuværende og rekruttere nye dagplejere. Det har imidlertid vist sig meget svært, og der
er ikke kvalificerede ansøgere, når stillingerne slås op. Derudover er flere dagplejere
stoppet.
På nuværende tidspunkt er der afsat budget til, at dagplejen har en samlet normering på
30 børn fordelt på 11 dagplejere. Pga. de færre dagplejere er der dog i praksis alene
(maj 2021) indmeldt 12 børn fordelt på 5 dagplejere.
Medregnet i budgettet til dagplejen er løn til dagplejere, løn til ledelse,
forsyningsudgifter og aktivitetsrelaterede udgifter.
Budgetmæssigt foreslås en nedjustering af det nuværende budget fra 11 dagplejere til
fremadrettet 6 dagplejere fra 1. januar 2022.
Administrationen foreslår derudover, at der fremadrettet arbejdes på at etablere et
tættere samarbejde mellem dagplejere og daginstitutioner, herunder ved sygdom og
afholdelse af dagplejerens ferie mv.
En alternativ mulighed for at styrke dagplejen kan være, at undersøge nærmere, om det
er muligt at oprette en såkaldt flerbørnsdagpleje, som fx Københavns Kommune har.
Den består i, at fire dagplejere sammen passer et antal børn i kommunale lokaler. Det er
muligt, at der vil være ansøgere til denne form for dagpleje i Hørsholm Kommune, da
det foregår uden for dagplejens private hjem. Umiddelbart er der pt. ikke egnede, ledige
lokaler, men det kan undersøges nærmere, om det er muligt at arbejde videre med i
Hørsholm Kommune.
Forudsætninger for realisering af forslaget:
Nedjusteringen af ressourcerne til dagplejen vil kunne træde i kraft 1. januar 2022.
Konsekvenser for borgerne:
Råderummet er en tilpasning af et fast tildelt budget til det faktiske forbrug. Der er
således ingen konsekvenser for borgerne.
Konsekvenser for personale:
De nuværende dagplejere fortsætter i deres stillinger. De nuværende dagplejere skal
etablere et tættere samarbejde med daginstitutioner.
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Konsekvenser for budget:
2022

2023

2024

2025

-1.804.000

-1.804.000

-1.804.000

-1.804.000

-1.804.000

-1.804.000

-1.804.000

-1.804.000

Afrundet til
nærmeste 1.000 kr.

Reduktion (-)
Investering
Netto reduktion

Råderumsforslag
Titel:

Politikområde:

Nr.:

Hæve antallet af børn pr. medarbejder i SFO

31 Undervisning

BSU 3

(0.-3. klasse)
Nuværende budget (afrundet til nærmeste 1.000 kr.):
17.667
Nærmere beskrivelse af forslaget:
I Hørsholm Kommunes skolefritidsordninger (SFO) for 0.-3. klasse er der på nuværende
tidspunkt en normering på 14,75 børn pr. voksen. Det er Kommunalbestyrelsen, der
fastsætter antal børn pr. voksen i kommunens SFO-tilbud.
Administrationen foreslår, at barn pr. voksen-faktoren ændres, så antallet af børn pr.
voksen hæves. I nedenstående tabel vises, hvilken besparelse der opnås ved at ændre
barn pr. voksen-faktoren:
Tabel 1: Reduktion ved ændring af antallet af børn pr. voksen
Barn pr. voksen faktor

Besparelse i kr.

14,75 (Nuværende)

0

15,00 (+0,25)

-327.700

15,25 (+0,50)

-644.800

15,50 (+0,75)

-951.500

15,75 (+1,00)

-1.248.700

Kilde: Hørsholm Kommune, Center for Dagtilbud og Skole
Det skal bemærkes, at forældres tilvalg af fritidstilbud til deres børn er baseret på dels
behovet for pasning samt takstniveau og dels på faktorer, der gør tilbuddet attraktivt for
barnet f.eks. venskaber og aktiviteter mv.
Forudsætninger for realisering af forslaget:
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Dette forslag kan realiseres 1. april 2022, da personalemæssig tilpasning skal varsles
efter gældende regler.
Konsekvenser for borgerne:
Reduktionen vil betyde ændret service- og kvalitetsniveau.
Hvis antallet af børn pr. medarbejder hæves, kan det påvirke antallet af indmeldte børn i
nedadgående retning, da det kan opfattes som dårligere kvalitet.
Konsekvenser for personale:
Forslaget vil medføre personalemæssig tilpasning i nedadgående retning dvs., at
reduktionen vil betyde færre ansatte og formentlig deraf følgende større
opgavemængde/arbejdsbyrde for den enkelte ansatte.
En reduktion af normeringen vurderes fagligt at forringe omfang og niveau af det
pædagogiske arbejde i kommunens SFO-tilbud
Konsekvenser for budget:
Afrundet til

2022

2023

2024

2025

-937.000

-1.249.000

-1.249.000

-1.249.000

-937.000

-1.249.000

-1.249.000

-1.249.000

nærmeste 1.000 kr.

Reduktion (-)
Investering
Netto reduktion
Råderumsforslag
Titel:

Politikområde:

Nr.:

Hæve antallet af børn pr. medarbejder i SFO

31 Undervisning

BSU 4

(4.-6. klasse)
Nuværende budget (afrundet til nærmeste 1.000 kr.):
3.432
Nærmere beskrivelse af forslaget:
I Hørsholm Kommunes skolefritidsordninger (SFO) for 4.-6. klasse er der på nuværende
tidspunkt en normering på 25,75 børn pr. voksen. Det er Kommunalbestyrelsen, der
fastsætter antal børn pr. voksen i kommunens SFO-tilbud.
Administrationen foreslår, at barn pr. voksen-faktoren ændres, så antal børn pr. voksen
hæves. I nedenstående tabel vises, hvilken besparelse der opnås ved at ændre barn pr.
voksen-faktoren:
Tabel 1: Reduktion ved ændring af antallet af børn pr. voksen
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Barn pr. voksen faktor

Besparelse i kr.

25,75

0

27,75 (+2,0)

-247.300

28,25 (+2,5)

-354.900

28,75 (+3,0)

-358.200

Kilde: Hørsholm Kommune, Center for Dagtilbud og Skole
Det skal bemærkes, at forældres tilvalg af fritidstilbud til deres børn er baseret på dels
behovet for pasning samt takstniveau og dels på faktorer, der gør tilbuddet attraktivt for
barnet f.eks. venskaber og aktiviteter mv.
Forudsætninger for realisering af forslaget:
Dette forslag kan realiseres 1. april 2022, da personalemæssig tilpasning skal varsles
efter gældende regler.
Konsekvenser for borgerne:
Reduktionen vil betyde ændret service- og kvalitetsniveau.
En hævning af antallet af børn pr. medarbejder kan påvirke antallet af indmeldte børn i
nedadgående retning, da kvaliteten kan opfattes som mindre end tidligere.
Konsekvenser for personale:
Forslaget vil medføre personalemæssig tilpasning og kan betyde færre ansatte og større
opgavemængde/arbejdsbyrde for den enkelte ansatte.
En reduktion af normeringen vurderes fagligt at forringe omfang og niveau af det
pædagogiske arbejde i kommunens SFO-tilbud.
Konsekvenser for budget:
Afrundet til

2022

2023

2024

2025

-269.000

-358.000

-358.000

-358.000

-269.000

-358.000

-358.000

-358.000

nærmeste 1.000 kr.

Reduktion (-)
Investering
Netto reduktion
Råderumsforslag
Titel:

Politikområde:

Nr.:

Reducere ressource til puljetimer og

31 Undervisning

BSU 5

supplerende undervisning
Nuværende budget (afrundet til nærmeste 1.000 kr.):
18.652
Nærmere beskrivelse af forslaget:
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Med dette notat foreslås at reducere i midlerne til puljetimer og supplerende
undervisning.
Puljetimer:
Midlerne til puljetimer er en del af skolernes basisbudget og har det sigte, at skolerne
kan give alle elever et alsidigt og dækkende undervisningstilbud, samt at skolerne kan
leve op til kravene om alsidig og varieret undervisning. Puljetimerne har forskellig
anvendelse på skolerne, som kan fordele og planlægge timerne indenfor følgende
områder:
-

Deling af klasser/hold pga. faglokalernes størrelse og indretning.

-

Deling af klasser/hold af sikkerhedsmæssige årsager i fag som håndværk og
design, madkundskab m.fl.

-

To-lærertimer i børnehaveklasse – 3. kl. for at styrke indskolingen og som
forebyggende undervisning til styrkelse af faglige og trivselsmæssige
målsætninger.

-

Valgfag, så principperne for valgfag efterleves.

-

Deletimer/to-lærertimer til andre klasser, der i kraft af størrelse eller
sammenhæng nødvendiggør en særlig pædagogisk indsats.

-

Eventuel anden undervisning f.eks. svømmeundervisning og forsøgsundervisning.

-

Anden tid, der bruges på lejrskoler, ture ud af huset og pædagogiske aktiviteter.

-

Deling af klasser/hold i forbindelse med undervisningsdifferentiering.

Supplerende undervisning:
Supplerende undervisning er støtte i mindre end 9 klokketimer om ugen til elever med
særlige behov. Den kan gives både forebyggende og indgribende. Det er den enkelte
skole, der organiserer og tildeler den supplerende undervisning.
Administrationen foreslår, at det samlede budget til puljetimer og supplerende
undervisning reduceres med 1, 2, 3, 5 eller 6% jf. opgørelsen længere nede.
Forudsætninger for realisering af forslaget:
Besparelsen kan realiseres fra 1. august 2022. Reduktionen i dette forslag er lavere det
første budgetår end de efterfølgende budgetår. Dette skyldes, at skolerne budgetterer
og planlægger i skoleår (august – juli) frem for kalenderår (januar – december). Der
lægges op til, at den samlede besparelse på puljetimer og supplerende undervisning
udmøntes lokalt på skolerne. Reduktionen kan først gennemføres fra kommende skoleår,
da det drejer sig om planlagt arbejdstid hos konkrete medarbejdere.
Konsekvenser for borgerne:
En reduktion i midlerne til puljetimer vil overordnet være en serviceforringelse. Mulige
konsekvenser kan være, at børnene ikke i samme grad som i dag kan modtage
differentieret undervisning. En reduktion kan også betyde, at eleverne ikke længere kan
modtage svømmeundervisning eller tage på faglige ekskursioner samt lejrskoler. De
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enkelte skoler beslutter, hvordan midler til puljetimer anvendes, og det kan derfor også
være forskelligt, hvordan skolerne vil udmønte besparelsen.
En reduktion i midlerne til supplerende undervisning vil også være en serviceforringelse,
idet mulighederne for at tilrettelægge pædagogiske forløb til elever med særlige behov
vil blive begrænset.
Konsekvenser for personale:
En reduktion i midlerne til puljetimer og supplerende undervisning vil overordnet betyde,
at det ikke i samme grad som i dag vil være muligt for skolerne at tilrettelægge et
alsidigt, varieret og dækkende undervisningstilbud, som er hensigten med puljetimerne
og den supplerende undervisning. Konkret kan det betyde, at der vil være ringere
muligheder for at tilrettelægge fleksible og differentierede læringsforløb ud fra det
enkelte barns behov og forudsætninger.
Konsekvenser for budget:

Afrundet til

2022

2023

2024

2025

nærmeste 1.000 kr.

1%

-80.000

-191.000

-191.000

-191.000

2%

-158.000

-380.000

-380.000

-380.000

3%

-236.000

-567.000

-567.000

-567.000

5%

-474.000

-939.000

-939.000

-939.000

6%

-464.000

-1.113.000

-1.113.000

-1.113.000

Råderumsforslag
Titel:

Politikområde:

Nr.:

Reducere ressource til undervisningsmidler, central

31 Undervisning

BSU 6

pulje
Nuværende budget (afrundet til nærmeste 1.000 kr.):
4.484
Nærmere beskrivelse af forslaget:
Det samlede budget i den centrale pulje til driftsudgifter til IT på skoleområdet dækker
blandt andet:
-

Personaleudgifter til to IT-supportere, som primært løser opgaver på skolerne og
i mindre grad i dagplejen

-

IT-systemer (administrative systemer som Tabulex, Aula, mm.)

-

IT-miljø (reservedele, netværk, internet, mm.)
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-

Medarbejder-devices på skolerne

-

Elev-devices (konsekvens af mediestrategien, fx device-management)

-

Fælles undervisningsmidler (fysiske og digitale i skolerne)

Dette notat omhandler alene et forslag om at reducere ressourcerne til fælles
undervisningsmidler på skolerne – dvs. alene den andel af den centrale pulje, som angår
fysiske og digitale undervisningsmidler i skolerne. I dag er fordelingen af midlerne
nogenlunde:
-

1.000.000 kr. til digitale undervisningsplatforme

-

600.000 kr. til fysiske undervisningsmaterialer, klassesæt og bøger til
skolebibliotekerne (PLC)

I samspil med skolernes egne ressourcer til undervisningsmidler (Børnerammen)
foretages der hvert år fællesindkøb på tværs af skolerne for at fastholde kvaliteten i
undervisningsmidler og i de fysiske bogsamlinger i skolernes pædagogiske læringscentre
(PLC).
Siden 2011 er den centrale pulje i stigende grad blevet anvendt til digitale
undervisningsplatforme, som følge af KL og regeringens indsats for styrket anvendelse af
it i folkeskolen samt Hørsholm Kommunes strategiske satsning på et stærkt digitalt
undervisningsmiljø.
Forslaget lægger op til at reducere ressourcerne til undervisningsmidler for folkeskolerne
i Hørsholm Kommune i 2022. Det betyder, at der i 2022 kan købes færre bøger og/eller
digitale undervisningsmidler end normalt via den centrale pulje.
Forudsætninger for realisering af forslaget:
Besparelsen kan realiseres fra 1. januar 2022.
Konsekvenser for borgerne:
Der indkøbes færre nye bøger og klassesæt til skolebibliotekerne samt færre digitale
hjælpemidler og undervisningsforløb til undervisningen i 2022.
Konsekvenser for personale:
Ingen konsekvenser for medarbejdere.
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Konsekvenser for budget:
Afrundet til

2022

2023

2024

2025

-600.000

0

0

0

-600.000

0

0

0

nærmeste 1.000 kr.

Reduktion (-)
Investering
Netto reduktion

Råderumsforslag
Titel:

Politikområde:

Nr.:

Reducere børnerammen i SFO

31 Undervisning

BSU 7

Nuværende budget (afrundet til nærmeste 1.000 kr.):
2.639
Nærmere beskrivelse af forslaget:
Med dette notat foreslås en generel besparelse på børnerammen til SFO.
Børnerammen i SFO benyttes til indkøb af materialer, legetøj mv. samt til
kompetenceudvikling – herunder kurser, efteruddannelse, mødeforplejning og
befordringsgodtgørelse. Dette forslag omhandler primært den andel af budgetmidlerne,
som SFO’erne anvender til indkøb, målrettet børnene.
Børnerammen tildeles som et fast månedligt beløb pr. indmeldte barn i SFO.
Børnerammen er i dag 210 kr. pr. barn pr. måned for 0.-3. klasse og 120 kr. pr. barn pr.
måned for 4.-6. klasse. En opgørelse over tilsvarende udgifter i en række andre
kommuner peger på, at Hørsholm Kommunes budget til børnerammen i SFO generelt
ligger højere end andre sammenlignelige kommuner.
På den baggrund foreslås en reduktion af det samlede budget fra 2022 og fremadrettet.
Forudsætninger for realisering af forslaget:
Besparelsen kan realiseres fra 1. januar 2022, og det udlægges til SFO’erne at realisere
den.
Konsekvenser for borgerne:
Besparelsen vil medføre en serviceforringelse i form af færre budgetmidler til indkøb
målrettet børnene.
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Konsekvenser for personale:
Besparelsen vil primært medføre færre budgetmidler til indkøb målrettet pædagogiske
aktiviteter med børnene.
Konsekvenser for budget:
Afrundet til

2022

2023

2024

2025

-632.000

-484.000

-484.000

-484.000

-632.000

-484.000

-484.000

-484.000

nærmeste 1.000 kr.

Reduktion (-)
Investering
Netto reduktion

Råderumsforslag
Titel:

Politikområde:

Nr.:

Reducere ressource til børnerammen i skoler

31 Undervisning

BSU 8

Nuværende budget (afrundet til nærmeste 1.000 kr.):
6.115
Nærmere beskrivelse af forslaget:
Med dette notat foreslås en generel besparelse på børnerammen til skoler.
Skolerne tildeles hvert år en fast børneramme til indkøb af materialer, legetøj mv. i
relation til undervisningsaktiviteterne. Skolernes børneramme er i dag 2.714 kr. pr. elev
pr. år, og rammebeløbet foreslås nedsat til 2.403 kr. pr. elev pr. år fra 2022 og
fremadrettet.
Forudsætninger for realisering af forslaget:
Besparelsen kan realiseres 1. januar 2022 og udlægges til udmøntning i skolerne.
Konsekvenser for borgerne:
Besparelsen vil medføre en serviceforringelse i form af færre budgetmidler til indkøb
målrettet børnene.
Konsekvenser for personale:
Besparelsen vil primært medføre færre budgetmidler til indkøb målrettet pædagogiske
aktiviteter med børnene.
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Konsekvenser for budget:
Afrundet til

2022

2023

2024

2025

-1.255.000

-701.000

-701.000

-701.000

-1.255.000

-701.000

-701.000

-701.000

nærmeste 1.000 kr.

Reduktion (-)
Investering
Netto reduktion

Råderumsforslag
Titel:

Politikområde:

Nr.:

Afvikle resterende ressource til inklusionsstrategi

31 Undervisning

BSU 9

Nuværende budget (afrundet til nærmeste 1.000 kr.):
267
Nærmere beskrivelse af forslaget:
I takt med, at det samlede specialundervisningsområde er blevet omlagt, er midlerne til
den tidligere inklusionsstrategi på skoleområdet over en årrække blevet reduceret.
Midlerne blev tidligere anvendt til bl.a. inklusionsvejledere i skolerne, en koordinerende
funktion samt flersprogsindsatser. Disse aktiviteter er i dag omlagt, og prioritering og
planlægning af ressourcerne sker i regi af ledelsesfællesskabet (centerchef, skoleledere
og leder af PPR). Ledelsesfællesskabet træffer beslutninger og planlægger ud fra et
samlet helhedsperspektiv for alle skolerne i forhold til inklusion og specialundervisning.
Administrationen foreslår at reducere midlerne til den tidligere inklusionsstrategi med
267.000 kr. Dette er et restbeløb, som ikke er udlagt til hverken nuværende eller
planlagte aktiviteter på skolerne. Midlerne foreslås tilbageført til kommunekassen.

Forudsætninger for realisering af forslaget:
Besparelsen kan realiseres fra 1. januar 2022.
Konsekvenser for borgerne:
Omlægningen af specialundervisningsområdet sikrer en mere helhedsorienteret tilgang i
anvendelsen af ressourcer og tilrettelæggelse af specialundervisning og anden
specialpædagogisk bistand i og på tværs af skolerne.

12

Konsekvenser for personale:
Større fleksibilitet i forbindelse med tilrettelæggelse og tilpasning af støtte til elever med
særlige behov.

Konsekvenser for budget:
Afrundet til

2022

2023

2024

2025

-267.000

-267.000

-267.000

-267.000

-267.000

-267.000

-267.000

-267.000

nærmeste 1.000 kr.

Reduktion (-)
Investering
Netto reduktion
Råderumsforslag
Titel:

Politikområde:

Nr.:

Fremrykke tidspunkt for start i SFO

31 Undervisning

BSU 10

Nuværende budget (afrundet til nærmeste 1.000 kr.):
27.042
Med dette forslag lægges der op til at fremrykke tidspunktet for tidlig start i
skolefritidsordning (SFO) fra 1. maj til 1. april.
I Hørsholm Kommune starter børns skoleliv ved tidlig SFO-start i maj-måned. Ordningen
med tidlig start i SFO er, ifølge en undersøgelse af BUPL fra 2019, den mest udbredte
model i landets kommuner. Ud af undersøgelsens 59 kommuner, har 6 kommuner start i
marts, 26 kommuner start i april og 22 kommuner start i maj, mens en enkelt kommune
har start i juni. Link til rapporten: https://bupl.dk/wp-content/uploads/2019/06/filerboerneparat_skole-09.pdf
De måneder børnene går i SFO (maj, juni og juli) inden undervisningen starter i august,
er en periode, hvor børnene lærer bygningerne, klassekammerater, SFO-personale,
børnehaveklasseledere og den daglige rutine at kende, så de er klar til at gå i gang med
undervisningen, når børnehaveklassen starter i august.
Ved at fremrykke starten i SFO frigives der pladser i dagtilbud samtidig med, at der kan
ske en besparelse, da en SFO-plads koster mindre end en børnehaveplads. Normeringen
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i tidlig-SFO er 15,75 børn pr. voksen, mens normeringen i børnehaven er 8,71 børn pr.
voksen.
Forudsætninger for realisering af forslaget:
Besparelsen kan realiseres fra 1. januar 2022, og det kræver udvidet samarbejde
mellem dagtilbud og skole, hvor både ledelse og medarbejdere skal være med til at sikre
en god overgang for børnene.
Konsekvenser for borgerne:
Åbningstiden er ens for de to tilbud, men forældrene vil opleve en mindre
omkostningsforøgelse, da tidlig-SFO er 199 kr. dyrere pr. måned end en
børnehaveplads. Børnene vil opleve, at der er færre voksne i tidlig-SFO end i
børnehaven samt at de tidligere bliver skolebørn.
Konsekvenser for personale:
I SFO: Forslaget vil bevirke en opjustering af den personalemæssige kapacitet.
I dagtilbud: Forslaget vil bevirke, at dagtilbud på vanligvis får midler efter antal
indskrevne børn.
Konsekvenser for budget:
Afrundet til

2022

2023

2024

2025

-472.000

-472.000

-472.000

-472.000

-472.000

-472.000

-472.000

-472.000

nærmeste 1.000 kr.

Reduktion (-)
Investering
Netto reduktion
Råderumsforslag
Titel:

Politikområde:

Nr.:

Reducere ressourcen til børnehaveklasser

31 Undervisning

BSU 11

Nuværende budget (afrundet til nærmeste 1.000 kr.):
5.658
Nærmere beskrivelse af forslaget:
Med dette notat foreslås ressourcen til børnehaveklasser reduceret fra de nuværende
750 fagopdelte undervisningstimer (FUV) til det vejledende timetal på 600 FUV-timer pr.
børnehaveklasse.
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Historisk set har Hørsholm Kommune tildelt flere ressourcer til varetagelse af
undervisningen i folkeskolerne, end der har været vejledende fra
Undervisningsministeriet (UVM). På landsplan er der med folkeskolereformen kommet
flere reguleringer i minimumstimetal, det vejledende timetal, ligesom der er kommet en
fast længde på skoledagen for samtlige klassetrin. Hørsholm følger i dag det vejledende
timetal på alle klassetrin med undtagelse af børnehaveklassen, som har flere timer end
det vejledende timetal.
Ressourcerne til medarbejderne fordeles efter to satser: Fagopdelt Undervisning (FUV)
og Understøttende Undervisning (UUV). Den understøttende undervisning udgør den del
af den samlede undervisningstid, som er tilbage, når skolen har afsat tid til undervisning
i fagene samt til de obligatoriske emner og pauser. En FUV-time indeholder blandt andet
en større mængde forberedelse, end der er til UUV-timer.
De ekstra ressourcer, som skolerne pt. får, bruges blandt andet til at styrke det sociale
og faglige fundament, ligesom den tidlige læseindlæring startes i børnehaveklassen og
danner grundlag for den videre læse- og faglige indlæring. Endelig oplever skolerne, at
overgangen fra daginstitution til skole i stigende grad udfordrer nogle børn, og her er de
ekstra ressourcer med til at støtte børnene i overgangen.
Forudsætninger for realisering af forslaget:
Besparelsen kan realiseres fra 1. august 2022 og udlægges til udmøntning i skolerne.

Konsekvenser for borgerne:
Konsekvensen ved reduktionen er, at eleverne i børnehaveklassen er samme tid i skole,
men med flere lektioners UUV end tidligere. Derudover vil den faglige undervisning og
arbejdet med de sociale og trivselsmæssige aspekter blive berørt og kan opleves som
forringelse af kvaliteten.
Konsekvenser for personale:
Da det er lønsum, der reduceres, er det op til skolerne selv at tilrettelægge
undervisningen og den personalemæssige kapacitet.
Konkret for børnehaveklasseledere vil det betyde, at de får mindre forberedelsestid og
derfor skal undervise mere, eller at de skal have flere timer i SFO, hvilket ofte anses
som mindre attraktive stillinger.
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Konsekvenser for budget:
Afrundet til

2022

2023

2024

2025

-180.000

-432.000

-432.000

-432.000

-180.000

-432.000

-432.000

-432.000

nærmeste 1.000 kr.

Reduktion (-)
Investering
Netto reduktion

Råderumsforslag
Titel:

Politikområde:

Nr.:

Reduktion i familiebehandlerteamet i Familiehuset

34 Børn og Unge

BSU 12

med særlige
behov
Nuværende budget (afrundet til nærmeste 1.000 kr.):
5.151
Nærmere beskrivelse af forslaget:
Familiebehandlerteamet varetager råd og vejledning, pædagogisk støtte i hjemmet samt
diverse former for behandlingsopgaver i forhold til kommunens familier.
Familiebehandlerteamet varetager ligeledes undersøgelsesopgaver i forhold de mest
sårbare og udsatte familier i kommunen med henblik på en afdækning af forældrenes
forældreskab og vurdering af nødvendige foranstaltninger til barnets bedste.
Endvidere varetages gruppeforløb, som for eksempel Cool Kids, der er målrettet børn og
unge med angst, samt opgaver i forbindelse med kommunens indsats i forhold til
nybagte forældre, der har brug for en tidlig tværfaglig indsats og/eller hvor der er
efterfødselsreaktioner.
Familiebehandlerteamet er også en del af kommunens Skolefraværsprojekt 2021-2023,
hvor de indgår med ca. 2/5 fuldtidsstilling.
En stor del af familiebehandlerteamets opgaver visiteres fra Myndighedsteamet på det
udsatte børn- og ungeområde, hvorfor en besparelse på familiebehandlerteamet kan
have konsekvenser for Myndighedsteamets behov for køb af ydelser eksternt.
Med henblik på at realisere ønskede besparelser foreslås at reducere familiebehandlerteamet svarende til ca. 1/4 fuldtidsstilling. Eftersom besparelsen er budgetteret til at
have fuld effekt i 2022, vil det blive nødvendigt at foretage en noget større personalereduktion i 2022, jf. de enkelte medarbejderes anciennitet, opsigelsesvarsel mv.
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Forudsætninger for realisering af forslaget:


Revurdering af aktuelle projekter og tiltag i forhold til en bredere tilbudsvifte
inden for familiebehandlingsområdet samt kapacitetstilpasning i forhold til den
aktuelle besparelse.



Reduktion i kommunens serviceniveau på området. Dette gør sig især gældende i
2022 jf. ovenfor.

Konsekvenser for borgerne:
En smallere tilbudsvifte inden for familiebehandling samt færre eller mindre omfattende
familiebehandlingstilbud for kommunens sårbare og udsatte borgere.
Konsekvenser for personale:
Nedsættelse af beskæftigelsesgraden hos en eller flere medarbejdere.
Konsekvenser for budget:
Afrundet til

2022

2023

2024

2025

-125.000

-125.000

-125.000

-125.000

-125.000

-125.000

-125.000

-125.000

nærmeste 1.000 kr.

Reduktion (-)
Investering
Netto reduktion

Råderumsforslag
Titel:

Politikområde:

Nr.:

Servicereduktion i Sprog- og motorikteamet

34, Børn og unge

BSU 13

med særlige
behov
Nuværende budget (afrundet til nærmeste 1.000 kr.):
4.557
Nærmere beskrivelse af forslaget:
Sprog- og Motorikteamet er en del af Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) og
består af audiologopæder, fysioterapeuter og sprogpædagoger.
Sprog- og Motorikteamet tilbyder sproggrupper, stammecafe og forældrevejledning samt
motorisk udredning og træningsforløb hos børnefysioterapeuterne med udgangspunkt i
Sprog- og Motorikhuset på Ådalsparkvej 65.
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Logopæderne samarbejder med alle dagtilbud og skoler beliggende i Hørsholm
Kommune og yder råd og vejledning til personale og forældre. Logopæderne foretager
også undersøgelse af børns sproglige og kommunikative udvikling og kan visitere til
sproggruppeforløb for yngre børn og stammegruppe/cafe for ældre børn.
Både logopæder og fysioterapeuter har åben rådgivning for forældre, der er bekymrede
for deres barns sproglige eller motoriske udvikling.
Udmøntning af råderumsforslaget vil forårsage en servicereduktion i forhold til børn med
sproglige og motoriske vanskeligheder i form af færre sproggruppeforløb for førskolebørn
med specifikke sprogvanskeligheder, reduktion eller ophør af den åbne rådgivning for
forældre og børn, samt kortere interventionsforløb med dagtilbud og forældre med risiko
for, at flere børn vil starte i skole med sproglige og kommunikative vanskeligheder.
Forskning viser, at der er en sammenhæng mellem barnets tidlige sprogtilegnelse og
senere uddannelsesmæssige succes, hvorfor en tidlig opsporing af børn med sproglige
og/eller motoriske vanskeligheder er vigtig for børnenes fremtidige udvikling og trivsel.
Forudsætninger for realisering af forslaget:
Ingen
Konsekvenser for borgerne:
- Færre sproggruppeforløb for førskolebørn med specifikke sprogvanskeligheder
såsom udtale, ordforråd, sprogforståelse, ordmobilisering, sætningsdannelse, kort
hukommelsesspændvidde m.m.
- Åben rådgivning for forældre/børn vil blive reduceret eller ophøre.
- Kortere interventionsforløb, hvor forældre og dagtilbud bliver inddraget i den
motoriske og sproglige indsats, for at kunne følge op på det samlede forløb.
Konsekvenser for personale:
Reduktion i ansættelsesgraden for en eller flere medarbejdere.
Konsekvenser for budget:
Afrundet til

2022

2023

2024

2025

-205.000

-205.000

-205.000

-205.000

-205.000

-205.000

-205.000

-205.000

nærmeste 1.000 kr.

Reduktion (-)
Investering
Netto reduktion
Råderumsforslag
Titel:

Politikområde:

Nr.:

Fortsat omlægning af indsatsen på det udsatte børne- og

34, Børn og unge

BSU 14

ungeområde.

med særlige behov
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Nuværende budget (afrundet til nærmeste 1.000 kr.):
46.922
Nærmere beskrivelse af forslaget:
Det udsatte børne- og ungeområde omhandler forebyggende foranstaltninger,
anbringelser, samt merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste i forhold til udsatte og
handicappede børn og unge.
Forventningen til forbruget i 2021 er 48,6 mio.kr. primært begrundet i nye anbringelser af
unge på døgninstitutioner. Der er i enkelte tilfælde tale om meget dyre anbringelser
begrundet i de unges psykiske lidelser og sociale udfordringer.
I udgangspunktet påvirkes udgifterne af konkrete individuelle socialfaglige skøn foretaget
indenfor servicelovens rammer, og udsatte børn og unge området er således vanskeligt
styrbart set i et politisk perspektiv.
Hørsholm Kommune har implementeret TIRU (Tidlig Indsats, Rettidig Udvikling) med
henblik på at styrke den tidligt forebyggende indsats, og politisk er det vedtaget, at
administrationen skal have en øgning af forebyggelsesprocenten og ændring af
anbringelsesprofilen som pejlemærker for indsatsen.
Administrationen er lykkedes med at øge de forebyggende indsatser uden at dette alene
har givet de forventede besparelser, da der samtidig er kommet flere børn med særlige
behov for dyre foranstaltninger. Administrationen forventer dog, at et fortsat fokus på
omlægning af den socialfaglige indsats samlet set ville kunne nedbringe udgifterne i 2022
med 1 mio.kr.
Forudsætninger for realisering af forslaget:
Forudsætningen for realisering af forslaget er, at den samlede brugergruppe og deres
behov indenfor børn- og ungeområdet ikke stiger væsentligt.
Konsekvenser for borgerne:
Ingen, da der fortsat iværksættes tiltag udfra konkrete individuelle socialfaglige skøn.

Konsekvenser for personale:
Ingen udover løbende nødvendig kompetenceudvikling.
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Konsekvenser for budget:
Afrundet til

2020

2021

2022

2023

nærmeste 1.000 kr.

Reduktion (-)

-1.000.000

-1.000.000

-1.000.000

-1.000.000

-1.000.000

-1.000.000

-1.000.000

-1.000.000

Investering
Netto reduktion
Forslag til driftsønske
Titel:

Politikområde:

Nr.:

Minimumsnormeringer

30 Institutioner

BSU 1

for børn og unge

Nærmere beskrivelse af forslaget:
Forslag til driftsønske er fremsat for at sikre, at normeringerne i Hørsholm Kommunes
dagtilbud kan leve op til de kommende nationale krav om minimumsnormeringer i
dagtilbud.
Regeringen, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet har
besluttet at indføre lovbundne minimumsnormeringer for dagtilbud gældende fra 2024.
De lovbundne minimumsnormeringer betyder, at der på kommuneniveau og målt som et
årligt gennemsnit skal være 1 pædagogisk personale pr. 3 børn i vuggestuer og 1
pædagogisk personale pr. 6 børn i børnehaver.
Normeringen udtrykker antallet af fuldtidsindskrevne børn i forhold til antal
fuldtidsansatte voksne til at udføre pædagogisk arbejde. Normeringen er således et
udtryk for, hvor mange børn én fuldtidsansat passer. En normering kan beregnes på
flere forskellige måder, og pt. er det endnu ikke afklaret, hvilken model, der skal lægges
til grund for beregningen af de lovbundne minimumsnormeringer. Tilbagemeldinger fra
Børne- og Undervisningsministeriet peger på, at det vil være Danmarks Statistiks tilgang
til normering, som formentlig vil danne afsæt. Endelig national afklaring herpå afventes
pt.
Alle kommuner skal årligt indberette normeringstal til Danmarks Statistik, og her er de
seneste normeringstal for 2019 for Hørsholm Kommune:


1 pædagogisk personale pr. 3,2 børn i vuggestuerne



1 pædagogisk personale pr. 6,5 børn i børnehaverne

Når de seneste normeringstal sammenlignes med lovbundne minimumsnormeringer, er
forskellen som vist i tabellen nedenfor.
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Barn pr. voksen 2019 efter

Lovbundne minimums-

Forskel i

Danmarks Statistiks model

normeringer i 2024

normering

3,2

3,00

0,2

6,5

6,00

0,5

Kilde: Danmarks Statistik, Dagtilbudsområdet 2019 - børn og personale
Der er afsat statslige puljemidler til at understøtte, at kommunerne løbende øger
normeringerne frem mod ikrafttrædelse af lovkravet. Der er også i budgetaftalerne efter
2019 afsat kommunale midler til dagtilbudsområdet. Når der tages højde for tilførslerne,
forventes der pt. et behov på ca. 3 mio. kr. til at dække forskellen mellem faktisk
normering og lovbundne minimumsnormeringer, som træder i kraft 2024.
Det er dog meget væsentligt at understrege, at en endelig definering af en
beregningsmodel vil havde stor betydning for, hvor stor forskel der er mellem opgjort
normering og lovbundne minimumsnormeringer, og derved også den nødvendige
budgettilførsel.
Forudsætninger for realisering af forslaget:
Forældreandelen af de samlede bruttodriftsudgifter på 25% bevares.
Konsekvenser for borgerne:
Mere pædagogisk personale pr. barn i dagtilbuddene.
Konsekvenser for personale:
Øget behov for pædagogisk personale i dagtilbuddene.
Konsekvenser for budget:
Afrundet til

2022

2023

2024

2025

nærmeste 1.000 kr.

Driftsønske

3.000.000

3.000.000

3.000.000

3.000.000

Forslag til driftsønske
Titel:

Politikområde:

Nr.:

Personalenormering Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

34, Børn og unge

BSU 2

(PPR)

med særlige
behov
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Nærmere beskrivelse af forslaget:
Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) yder sparring og rådgivning til alle dagtilbud
og skoler, der er beliggende i Hørsholm kommune. Desuden foretages der udredninger
af børn og unge i dagtilbud og skoler, hvor samarbejdspartnere og/eller forældre har en
bekymring for deres barns trivsel og udvikling. På baggrund af udredningerne
udarbejdes anbefalinger til dagtilbud, skoler og forældre om hvordan barnet bedst kan
bringes i trivsel. PPR følger alle kommunens elever i specialundervisningstilbud både
indenfor og udenfor kommunegrænsen. PPR lægger vægt på kvalitetssikring af
undervisningstilbuddet og elevens fremmøde og læringsmæssige progression.
Mange borgere ønsker, at deres børn og unge kan forblive i nærmiljøet, selv om deres
barn har det svært i de almene rammer. Der er ligeledes et stort ønske i kommunen om
at kunne skabe inkluderende læringsmiljøer i både dagtilbud og skoler, så tilbuddene
kan tilgodese behovene for næsten alle børn og unge. Derfor er der de seneste år blevet
etableret forskellige specialtilbud og mellemformer, så vi i højere grad kan tilgodese
behovene lokalt. Det kan betale sig økonomisk, og det er dét, som mange forældre
efterspørger, og vi udvider og udvikler ydermere vores kompetencer som organisation,
når vi lykkes hermed lokalt.
For hvert tilbud vi laver i Hørsholm, bliver der efterspurgt flere ressourcer fra PPR, end
hvis vi havde visiteret til eksterne tilbud. Nu er det Hørsholm PPR, som deltager i møder,
skriver Pædagogiske Psykologiske Vurderinger (PPV´er), laver vurderinger af børnene,
har samtaler med forældrene, superviserer personalet på skoler og dagtilbud mv.
Hørsholm har gennem de sidste mange år løbende udviklet nye mellemformer i
Hørsholm uden at PPR-ressourcen tilsvarende er forøget - eksempler herpå er
Sproggrupper, Svalegruppen, Læseklasser, Kvist-tilbud, gruppetilbud på skolerne,
Ungehuset og senest Heltidsundervisningen. Tilbud, der allesammen tilgodeser børn, der
har behov for en specialiseret indsats, og som efterspørger udvidet psykologbetjening.
Samtidig er der et øget fokus på, at vi i Hørsholm intervenerer både rettidigt og
forebyggende. Der er en øget efterspørgsel om, at PPR skal tættere på den pædagogiske
praksis og ikke blot laver udredninger på børnene, hvorfor der både skal arbejdes med
de almene læringsmiljøer, de specialiserede tilbud og et tæt samarbejde med forældre,
medarbejdere og ledelse i skoler og institutioner.
Ved at opnormere psykologgruppen med 1 stilling vil det i højere grad være muligt for
PPR at understøtte Hørsholm kommunes ambitioner med at arbejde med inkluderende
læringsmiljøer både i dagtilbud og skoleregi. Derudover vil kvaliteten af de
specialiserede tilbud og mellemformer sikres gennem tæt faglig sparring og supervision,
hvilket bliver efterspurgt af samarbejdspartnere og borgere.
Det må antages, at en styrket indsats i sparringen af dagtilbuds- og skoleområdet
sammen med gruppeinterventioner m.v. på sigt vil få en positiv indvirkning på
udgifterne til specialundervisning og køb af eksterne specialundervisningstilbud, men da
der i forvejen er en plan for reduktion af udgifterne på dette område, er det vanskeligt at
forudsige et konkret potentiale.
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Ved en benchmark med de kommuner, vi typisk sammenligner os med, fremgår det, at
1 psykolog i Hørsholm skal dække 3.560 indbyggere, hvilket ligger langt over
gennemsnittet blandt sammenligningskommunerne, jfr. nedenfor:
Kommune

Antal

PPR

Antal

indbyggere

psykologer

borgere pr.
psykolog

Allerød

25.893

14

1.849

Halsnæs

31.420

17

1.848

Frederikssund

45.439

15

3.029

Gribskov

40.971

19

2.156

Helsingør

63.000

27

2.333

Egedal

43.696

18

2.427

Furesø

41.001

20

2.050

Fredensborg

40.998

16

2.562

Hillerød

51.528

24

2.147

Rudersdal

57.024

20

2.851

Hørsholm

24.917

7

3.560

Forudsætninger for realisering af forslaget:
Ingen
Konsekvenser for borgerne:
Borgerne vil i større grad opleve en hurtig involvering og indsats i forhold til deres barn.
Konsekvenser for personale
Større indfrielse af kerneopgaven og forbedret arbejdsmiljø.
Konsekvenser for budget:
Samlet set vurderer administrationen et behov for tilførsel af 1 medarbejderressource.
Afrundet til

2022

2023

2024

2025

nærmeste 1.000 kr.

Lønudgift

650.000

650.000

650.000

650.000

650.000

650.000

650.000

650.000

Øgede indtægter
Netto driftsønske
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Forslag til driftsønske
Titel:
Udvidelse af Anonym Ungerådgivning

Politikområde:

Nr.:

34, Børn og unge

BSU 3

med særlige behov

Nærmere beskrivelse af forslaget:
Den åbne, anonyme rådgivning, der henvender sig til unge i alderen 13-25 år, varetages
pt. af en fuldtidsansat psykolog samt af en midlertidig tilkøbt vikar på 20-25 timer
ugentligt. Den midlertidige opnormering skyldes flere henvendelser fra unge, forældre og
fagpersoner end den faste normering på én psykolog kan imødekomme, og er finansieret
ved en midlertidig omlægning af indsatserne i Familiehuset.
De unge henvender sig med yderst relevante udfordringer og har brug for hurtig hjælp, når
de henvender sig. Grundet ovennævnte kapacitetsudfordringer har det været nødvendigt at
afstå fra den planlagte løbende, brede formidling det seneste år. Vi kan derfor ikke være
sikre på, at alle unge i målgruppen der har behov for rådgivning ved, at de kan få hjælp i
Anonym Ungerådgivning.
Administrationen har forelagt udfordringen for Sundhedsudvalget, som har bedt
administrationen om at udarbejde et budgetønske, hvorfor administrationen foreslår en
opnormering på 30 eller 37 timer ugentligt for at kunne imødekomme efterspørgslen, skabe
større driftsmæssig fleksibilitet og stabilitet, samt medføre mulighed for større faglig
bredde og sparring i forhold til ungeproblematikker i tilbuddet.
En opnormering med en ekstra psykologstilling på 30 timer/ugentligt vil blandt andet
betyde:


at endnu flere unge, forældre og fagpersoner kan benytte tilbuddet



en hurtigere og mere fleksibel tilgang til rådgivningen samt



et større kendskab til Anonym Ungerådgivning i hele målgruppen på baggrund af
ressourcetilpasset løbende og bred formidling.

En opnormering med en ekstra psykologstilling på 37 timer/ugentligt vil udover
ovenstående gøre det muligt også, at:


afholde temaoplæg for udskolingsklasser, forældre mv.



afholde flere målrettede besøg i udskolingsklasser på baggrund af blandt andet
skolernes årlige trivselsmåling samt afholdelse af gruppeforløb.

Anonym Ungerådgivnings primære opgave vil også fremadrettet være psykologsamtaler
med unge i målgruppen samt rådgivning til forældre og fagpersoner. Varetagelse af andre
opgaver vil blive afstemt efter henvendelsesniveauet i rådgivningen.
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Forudsætninger for realisering af forslaget:
Det er en kendt opgave, så ingen særlige forudsætninger.
Konsekvenser for borgerne:
Ved opnormering med en ekstra 30 timers stilling:


Flere unge, forældre og fagpersoner kan benytte tilbuddet



Hurtigere og mere fleksibel tilgang til rådgivningen



Større kendskab til Anonym Ungerådgivning i hele målgruppen på grund af
ressourcetilpasset løbende og bred formidling



Mulighed for at opdele forløb med borgere i nær relation, f.eks. bedste venner,
kærester eller ung/forældre, på to psykologer, således borgeren fortsat kan få en
oplevelse af ekstra tryghed og anonymitet i deres individuelle forløb.

Ved opnormering med en ekstra 37 timers stilling:
Ovenstående, samt:


Temaoplæg til udskolingsklasser, forældre mv.



Målrettede besøg i udskolingsklasser på baggrund af bl.a. skolernes årlige
trivselsmåling



Gruppeforløb

Konsekvenser for personale:
To fastansatte psykologer i Anonym Ungerådgivning vil bl.a. skabe større driftsmæssig
fleksibilitet og stabilitet, medføre mulighed for større faglig bredde og sparring i forhold til
ungeproblematikker i tilbuddet samt mulighed for opdeling af brugere, der har tætte
relationer til hinanden, f.eks. vennepar, kærestepar samt ung/forældre, med henblik på at
opretholde den enkelte brugers oplevelse af det lukkede rum og anonymitet.
Konsekvenser for budget:
I nedenstående skema er der to linjer med budgetkonsekvenser for hhv. 30 timer/ugentligt
og 37 timer/ugentligt.
Afrundet til

2022

2023

2024

2025

nærmeste 1.000 kr.

Driftsønske:
30 timer/ugentligt:

527.000 kr.

527.000 kr.

527.000 kr.

527.000 kr.

37 timer/ ugentligt:

650.000 kr.

650.000 kr.

650.000 kr.

650.000 kr.
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Forslag til anlægsønske
Titel:

Politikområde:

Nr.:

Helhedsplaner for dagtilbud (fysiske læringsmiljøer,

30 Institutioner

BSU 1

bygningstilstand, kapacitet og udearealer)

for børn og unge

Nærmere beskrivelse af forslaget:
Der har de senere år været politisk bevågenhed omkring daginstitutionernes fysiske
rammer i Hørsholm Kommune. Ønsket er at forbedre de fysiske rammer til et udviklende
pædagogisk børnemiljø.
I Hørsholm Strategien beskrives, hvordan der ønskes et bedre samspil mellem fysiske
rammer og pædagogisk praksis: ”De fysiske rammer er afgørende for, hvilke aktiviteter,
der kan foregå og påvirker direkte børns aktivitetsniveau. Så der skal være samspil mellem
de fysiske rammer og den pædagogiske praksis – så leg og lærerige aktiviteter
understøttes – både indendørs og udendørs i dagtilbud.”
Med dette budgetønske, ønskes at:
a) Der afsættes 300.000 kr. til at udarbejde et overordnet funktionsprogram, som
rammesætter standarder og kvalitetskrav for nuværende ombygninger og
kommende nybyggeri på dagtilbudsområdet, og som tager højde for
bygningsreglementer på området. Kommunalbestyrelsen kan heri fastsætte det
ønskede kvalitetsniveau (A, B eller C). Funktionsprogrammet vil således også blive
fremlagt til politisk godkendelse.
b) Der afsættes 10 mio. kr. pr. år i en flerårig periode til at igangsætte og gennemføre
renovering samt til at udvikle det fysiske pædagogiske læringsmiljø – både inde og
ude - i den rækkefølge daginstitutionerne politisk prioriteres efter. De 10 mio. kr.
årligt dækker desuden udgifter til medarbejderressourcer i administrationen,
genhusning mv.
Baggrund
I Budgetaftale 2018-2021 blev der afsat 500.000 kr. til en masterplan for de fysiske
rammer i daginstitutionerne med særligt fokus på inventar og læringsmiljø og 2 mio. kr.
årligt i to år herefter til at realisere masterplanen. Arbejdet med masterplanen er endnu
ikke sat i værk, da der særligt har været fokus på at etablere kapacitet til det stigende
børnetal på 0-6 års området.
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Derudover kan det konstateres, at der generelt er et efterslæb på vedligehold af de
bygninger, der huser Hørsholm Kommunes daginstitutioner. Det har betydning for
bygningernes generelle stand og dermed for de tiltag, der med et pædagogisk formål
ønskes igangsat i bygningerne. Fx i forbindelse at løfte kvaliteten i de pædagogiske
læringsmiljøer og i forbindelse med kapacitetsudvidelser. Endelig er udearealerne på en
række af institutionerne generelt nedslidte og har derfor brug for renovering og
opgradering.
Bygningstand, de pædagogiske læringsmiljøer og udearealer er tre parametre, der griber
ind i hinanden og har betydning for, hvordan arbejdet med at renovere og udvikle de
fysiske rammer kan gribes an. De grundlæggende fysiske rammer skal være på plads
førend det for alvor giver mening at arbejde med (indendørs) pædagogiske læringsmiljøer.
Der ønskes derfor udarbejdet en plan for at skabe overblik og for at kunne prioritere.
Derfor foreslås det, at de allerede afsatte midler til masterplanen udvides til at omfatte en
samlet plan for bygningsstand, vedligehold og pædagogiske læringsmiljøer – inde og ude.
Administrationen vil søge om, at de allerede afsatte midler frigives snarest muligt for at
påbegynde arbejdet med en samlet plan.
Der er allerede lavet noget baggrundsmateriale, som kan indgå i den samlede plan. Det
gælder fx for udearealer og for renovering i tre konkrete institutioner:
Udearealer:
I forbindelse med anlægsfremrykninger baseret på Covid-19 erhvervspakke, i sommeren
2020, afsatte Kommunalbestyrelsen en bevilling på baggrund af indstilling fra Miljø- og
Planlægningsudvalget i 2020 til ”Opgradering og vedligeholdelse af daginstitutionernes
legepladser”. Derfor har ekstern rådgiver i foråret 2021 udarbejdet helhedsplaner for
daginstitutionernes udearealer (legeplads og kloak). Samlet set vurderes det at koste ca.
19 mio. kr. at renovere udearealerne.
Renovering i Alsvej, Hørsholm Børnegård og Jægerhuset:
Der har gennem en række år været et efterslæb på vedligeholdelsen af de kommunale
ejendomme, herunder også daginstitutionerne. Dette bl.a. på grund af kommunens store
investerings- og udviklingsprojekt Velfærd fremfor Mursten. I afdækningsperioden af
kommunens ejendomme ifm. projektet, er der generelt i kommunen foretaget begrænset
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vedligehold. Det betyder, at der alene har været foretaget akutte vedligeholdelsesarbejder
på daginstitutionerne i en længere periode.
I forbindelse med anlægsfremrykninger baseret på Covid-19 erhvervspakke, i sommeren
2020, afsatte Kommunalbestyrelsen en del midler øremærket til renovering af netop
daginstitutionerne. Der er på nuværende tidspunkt igangsat eller planlægges igangsat
renoveringsarbejder i Børnegården Alsvej, Hørsholm Børnegård og Jægerhuset, som alle
skal være gennemført i 2021.
Funktionsprogram
Administrationen foreslår, at der udarbejdes et overordnet funktionsprogram for
anlægsopgaver på dagtilbudsområdet i 2022. Funktionsprogrammet skal fastsætte
standarder og kvalitetsniveauer for fremtidigt byggeri og renoveringsarbejde, herunder
antal m2 pr. barn. Funktionsprogrammet skal politisk besluttes og udgøre den overordnede
ramme for fremtidige anlægsopgaver på området.
Økonomi:
En udvidet masterplan for både renovering, vedligehold og pædagogiske læringsmiljøer, et
funktionsprogram og konkrete midler til at gennemføre renovering for, er nødvendigt for at
skabe den ønskede kvalitet i de fysiske læringsmiljøer samt efterkomme
vedligeholdelsesefterslæbet.
Med dette budgetønske ønskes der afsat 10 mio. kr. pr. år. Midlerne skal samlet set
supplere de allerede afsatte midler til masterplanen og benyttes til:


Et overordnet funktionsprogram, som rammesætter de kommende standarder og
kvalitetskrav for nuværende ombygninger og kommende nybyggeri på
dagtilbudsområdet.

c) At igangsætte og gennemføre renovering samt til at udvikle det fysiske
pædagogiske læringsmiljø – både inde og ude - i den rækkefølge daginstitutionerne
politisk prioriteres efter. De 10 mio. kr. årligt dækker desuden udgifter til
medarbejderressourcer i administrationen, genhusning mv.
Forudsætninger for realisering af forslaget:
Det forudsættes, at der afsættes medarbejderressourcer i administrationen samt hos
eksterne leverandører til at håndtere såvel det konkrete renoveringsarbejde samt de
langsigtede afdækninger og analyser.

28

Konsekvenser for borgerne:
Målet er at højne kvaliteten af de fysiske rammer. Det kan være, at der er behov for
genhusning og der kan forekomme andre gener (støj, byggeplads mv.) i de perioder, hvor
de konkrete byggeprojekter er i gang.
Konsekvenser for personale:
Målet er at højne kvaliteten af de fysiske rammer. Det kan være, at der er behov for
genhusning og der kan forekomme andre gener (støj, byggeplads mv.) i de perioder, hvor
de konkrete byggeprojekter er i gang.
Konsekvenser for budget:
Der budgetteres med 10 mio. kr. i en pulje fra 2022 og årene fremover til alle
daginstitutionerne er dækket.
Afrundet til

2022

2023

2024

2025

nærmeste 1.000 kr.

Funktionsprogram

300.000 kr.

Renovere og

10.000.000

10.000.000

10.000.000

10.000.000

kr.

kr.

kr.

kr.

10.300.000

10.000.000

10.000.000

10.000.000

kr.

kr.

kr.

kr.

pædagogiske
læringsmiljøer
I alt

Evt. afledt drift vurderes løbende i projekterne. Der kan evt. forventes mindre forbrug pga.
forbedret bygningsstand.
Afrundet til

2022

2023

2024

2025

nærmeste 1.000 kr.

Afledt drift

Forslag til anlægsønske
Titel:

Politikområde:

Nr.:

Helhedsplaner for skoler, læringsmiljøer

31 Undervisning

BSU 2

Nærmere beskrivelse af forslaget:
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I Hørsholm Strategien er det et konkret indsatsområde at øge kvaliteten i de fysiske
rammer på skolerne, så de i højere grad understøtter den undervisning og læring som
finder sted. I fremtidens skole skal der være plads til og mulighed for andre didaktiske og
pædagogiske metoder end dem, man byggede til, da Hørsholm Kommunes skoler blev
bygget. Skolerne skal kunne tilbyde en mangfoldighed af læringsrum med mulighed for
fordybelse, aktivitet, klasseundervisning, gruppefaciliteter og med mulighed for at børn og
unge kan arbejde selvstændigt i mindre eller større grupper. Og der skal være plads til en
varieret skoledag, hvor teori og praksis kobles.
Med dette budgetønske foreslås afsat supplerende anlægsmidler til de allerede afsatte
midler i Kapacitets- og Kvalitetspuljen til udvikling af skolernes fysiske læringsmiljøer.
Budgetønsket fremlægges, da de oprindelige bevillinger til fysiske læringsmiljøer i de sidste
par år (i henhold til politiske beslutninger) også er gået til andre anlægsopgaver.
I budgetønsket fremgår to modeller med forskellig økonomi.


For model A ønskes 33 mio. kr.



For model B ønskes 15,2 mio. kr.

Baggrund
I Budgetaftale 2018–2021 er det besluttet, at skolernes fysiske læringsmiljøer skal
udvikles, så de fysiske rammer både inde og ude understøtter den læring, der finder sted i
skolerne – og peger ud i fremtidens skole. Første trin er udvikling af en helhedsplan for
skolerne. I alt blev afsat 67 mio. kr. over en fireårig periode.
I Budgetaftale 2019-2022 er det besluttet, at fremtidige anlægsinvesteringer på 0-6 årsområdet midlertidigt finansieres via puljen til udvikling af fysiske læringsmiljøer. Når der
opnås indtægter fra Velfærd frem for mursten, skal pengene anvendt på anlæg på 0-6 årsområdet lægges tilbage i puljen til forbedring af fysiske læringsmiljøer.
I Budgetaftale 2020–2024 er puljen ændret til ”Kapacitets- og kvalitetspuljen” mhp. også
at blive benyttet på dagtilbudsområdet.
Med dette budgetønske ønskes afsat midler til at realisere helhedsplanerne for at udvikle
de fysiske læringsmiljøer på folkeskolerne. De enkelte helhedsplaner er strategisk udviklet,
så de besidder den nødvendige robusthed til, at de kan realiseres i uafhængige etaper,
samt at ambitionsniveauet kan justeres afhængigt af budget og prioriteringer.
Pædagogisk kortlægning og helhedsplaner for skolerne
I samarbejde med ekstern rådgiver har alle fire skoler fra efteråret 2020 og frem til maj
2021 gennemgået en større involverende proces med deltagelse af ledere, medarbejdere
og til en vis grad elever. Resultatet er en pædagogisk kortlægning udmøntet i et
inspirations- og principkatalog og efterfølgende en helhedsplan for hver skole.
Helhedsplanerne beskriver, hvordan hver enkelt skoles fysiske rammer kan udvikles, så de
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i langt højere grad end nu understøtter og motiverer den undervisning og læring, der
ønskes.
Inspirations- og principkataloget definerer fire tværgående pejlemærker, som udgør et
fundament og en driver for udvikling af de individuelle helhedsplaner:


Skolen finder sted - mange steder!



Uderummet sættes fuldt ud i spil som læringsrum



Hjemområder med varieret indretning



Fysiske rammer til et praksisfagligt, kreativt, eksperimenterende og producerende
miljø

I alle fire helhedsplaner er der lagt vægt på at læring kan finde sted inde og ude. Der er
samtidig lagt vægt på konkrete strategier for fleksibelt inventar, hvilket også er indarbejdet
i forslag til anlægsbudget. Dette kan, i lighed med de udendørs læringsmiljøer, i vid
udstrækning realiseres uafhængigt af bygningsændringer.
Der præsenteres i det følgende korte beskrivelser af helhedsplanerne for hver enkelt skole:
Rungsted Skole
Der opføres et nyt centralt placeret Væksthus som en åben og inviterende ramme omkring
værkstedsfag for alle aldersgrupper. Herved frigøres plads til indretning af et fritliggende
musikhus, kapacitet til personaleforberedelse og et nyt årgangsmiljø. Rokaden skaber den
nødvendige luft til at klassefløjene kan organiseres med årgangsmiljøer med varieret
indretning. Der har i udviklingsprocessen været dialog med planafdelingen vedrørende
nybyggeri i forhold til skolens bevaringsværdige kvaliteter.
Hørsholm Skole
Helhedsplanen for Hørsholm Skole omfatter en større rokade, hvor administration og
personalefaciliteter flytter til parterre i Bygning A (bygning på venstre hånd, når man
kommer fra Selmersvej), hvor det ligger centralt og kan understøtte sammenhængskraft
og fælles arbejdskultur. I bygning B (nuværende bygning til administration og PLC)
etableres i stedet et nyt praksisfagligt kraftcenter med læringslaboratorie, café,
madkundskab og naturfagsområde. ”Komplexet” (beliggende overfor nuværende
administrationsbygning) udvikles med partiel fritlægning af parterre, så bygningen kan
rumme en dobbeltårgang. Indskoling og SFO opgraderes til et integreret miljø i naboskab
med kreative værksteder i bygning E.
Vallerødskolen
Helhedsplanen for Vallerødskolen griber fat i de elementer, som er uhensigtsmæssige eller
savnes. Hjemområderne organiseres som dobbeltårgange, der hvert får et fælles, åbent
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værkstedsrum med direkte adgang til udemiljøet. I hjemområderne ønskes en højere grad
af transparens. Naturfagsområdet opgraderes i en samlet placering i nederste plan med
direkte adgang til udemiljø. Skolens PLC- og aulaområde udvikles til et semiåbent
læringslaboratorium, der kombinerer makerspace med bøger, café område og nyt
madkundskabslokale. Der er samtidig ønske om at placere personalerummet mere centralt
for at understøtte en fælles arbejdskultur.
Usserød Skole
Helhedsplanen for Usserød Skole omfatter få betydningsfulde nedslag samt et bredere
mere generelt udviklingspotentiale. Håndværk og design nyindrettes centralt i
”hovedskolen” i et transparent og producerende miljø, som byder velkommen og skaber et
kreativt, levende hængsel mellem faserne. Herved frigives de nuværende lokaler i
stueetagen til brug for Lundevejsskolen. Som led i rokaden optimeres udnyttelse af arealer
i PLC, kantine og forhallen med et nyt miljø til billedkunst, makerspace, PLC, café og åbent
læringsmiljø. I hjemområderne ønskes en højere grad af transparens.
Økonomisk overslag og oplæg til investeringsplan
Den eksterne rådgiver har udarbejdet et økonomisk overslag og et oplæg til en
investeringsplan for udførelsen af helhedsplanerne. Forslag til prioriteret rækkefølge er på
baggrund af viden om andre byggeprojekter på/ved skolerne samt konkrete behov, som
bør prioriteres.
Det økonomiske overslag er opdelt i sammenhængende fysiske områder eller emner, som
kan gennemføres etapevis eller som et samlet projekt. Flere af de foreslåede tiltag kan stå
alene, det vil sige, at de kan gennemføres og tilføre værdi, uden at det er en forudsætning
at de øvrige tiltag bliver realiseret med det samme. Omvendt omfatter helhedsplanen også
etaper, som indeholder en serie "rokader" af funktioners placering. De skal derfor
gennemføres i sin helhed for at tilvejebringe den planlagte funktion og værdi.
Forslag til investeringsplan for realisering af helhedsplanerne er disponeret over en 5-årig
periode fra 2022-2026 samt nogle forberedende arbejder, som er placeret i sidste halvår af
2021. Bilag 1 viser budgettal pr. skole pr. år. Det er markeret med et "X" ud for de
forskellige områder og etaper, hvilke arbejder, der forudsættes realiseret i de(t)
pågældende budgetår. Emnerne "Udearealer" og "Løst inventar" vil naturligt skulle
realiseres løbende i takt med at de planlagte bygningsarbejder, bliver realiseret.
Budgetår 2021 er for alle skoler dedikeret til "praksisforsøg" og der er i den forbindelse
fremskudt en budgetpulje pr. skole, som svarer til satsen for supplerende nyt inventar i et
samlet årgangsmiljø. Praksisforsøg er nærmere beskrevet i inspirations- og
principkataloget. Økonomien hertil findes i de allerede frigivne midler i Kapacitets- og
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Kvalitetspuljen, og praksisforsøgene kan således sættes i gang efter behandling i Børne- og
Skoleudvalget.
Disponeringen af forslag til investeringsplan hænger direkte sammen med et oplæg til
konkret etapevis gennemførelse af helhedsplanerne ud fra følgende strategier:
Alle fire skoler starter op i 2021 med praksisforsøg med fokus på årgangsområder med
varieret indretning.
Rungsted Skole: Byggeriet gennemføres hurtigst muligt, helst inden byggeriet af ny
daginstitution - 2022-2024. Det skal undersøges nærmere, om etablering af Væksthuset
udløser behov for ny lokalplan. Det vil have betydning for tidsperspektivet.
Hørsholm Skole: ombygning af Komplexet, så der bliver plads til 2 årgange i bygningen –
planlægges gennemført i 2022-2023.
Usserød Skole: Håndværk & design etableres på "hovedskolen" inkl. tilhørende
lokalerokade planlægges gennemført i 2022-2023. Herved frigives plads til
Lundevejsskolen.
Vallerødskolen: Elementer, som hænger direkte sammen med PCB-saneringsprojektet
integreres heri – planlægges gennemført 2021-2022.
Øvrige etaper er fordelt på de øvrige budgetår ud fra en grundlæggende strategi om ikke at
have mere end to samtidige projekter i gang og sådan, at budgetposterne fordeles jævnt.
I bilag 1 ses forslag til investeringsplan A og B. Investeringsplanerne giver et bud på,
hvordan arbejderne kan igangsættes og hvilken økonomi, der hører med.
Økonomi
I Budgetaftale 2018-2021 blev aftaleparterne enige om at skolernes fysiske læringsmiljøer
udvikles, så de fysiske rammer både inde og ude understøtter den læring, som finder sted i
skolerne. I Budgetaftale 2018-2021 blev der afsat 67 mio. kr. til dette. Der blev i samme
aftale afsat 4,5 mio. kr. til at udvikle de fysiske rammer i dagtilbud. I alt en pulje på 71,5
mio. kr.
I forbindelse med Budgetaftale 2020-2023 ændrede puljen navn til Kapacitets- og
kvalitetspuljen, bl.a. fordi der var et markant behov for kapacitet på dagtilbudsområdet.
Fordelingen i puljen er flere gange blevet ændret både i budgetaftaler og prioriteringer på
udvalgsmøder. Efter den seneste flytning af anlægsmidlerne (jf. Kommunalbestyrelsen 22.
februar 2021) er der i alt 59,2 mio. kr. til rådighed i Kapacitets- og kvalitetspuljen, som ud
i årene fordeler sig således:
2021

2022

2023

I alt

15,6 mio. kr.

28,2 mio. kr.

15,4 mio. kr.

59,2 mio. kr.
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Efterfølgende er der igangsat yderligere anlægsarbejder, som er foreslået/vil blive foreslået
finansieret af Kapacitets- og Kvalitetspuljen (fx kommende kapacitetsudvidelser på
dagtilbudsområdet). Der søges således om anlægsmidler, der supplerer de allerede afsatte
midler. For model A svarer det til en difference ml. 59,2 mio. kr. og op til 92,2 mio. kr. I alt
33 mio. kr. For model B svarer det til en difference ml. 59,2 mio. kr. og op til 74,4 mio. kr.
I alt 15,2 mio. kr.
Forudsætninger for realisering af forslaget:
Det forudsættes, at der afsættes medarbejderressourcer i administrationen til at håndtere
opgaverne.

Konsekvenser for borgerne:
Der kan forekomme gener i form af støj, behov for omrokering af elevgrupper i en
midlertidig periode, afspærring i forbindelse med byggeplads mv. i de perioder, hvor de
konkrete byggeprojekter er i gang.
Konsekvenser for personale:
Der kan forekomme gener i form af støj, behov for omrokering af elevgrupper i en
midlertidig periode, afspærring i forbindelse med byggeplads mv. i de perioder, hvor de
konkrete byggeprojekter er i gang.

Konsekvenser for budget:
Afrundet til

2022

2023

2024

2025

nærmeste 1.000 kr.

Anlægsønske model

5.808.000

8.020.000

7.233.000

11.959.000

kr.

kr.

kr.

kr.

3.273.000

4.197.000

2.842.000

4.888.000

kr.

kr.

kr.

kr.

A
Anlægsønske model
B

Evt. afledt drift vurderes løbende i projekterne. Der kan evt. forventes mindre forbrug pga.
forbedret bygningsstand.
Afrundet til

2022

2023

2024

2025

nærmeste 1.000 kr.

Afledt drift
Det skal bemærkes, at rådgivers forslag til investeringsplan dækker perioden 2021-2026.
Budgetønske i 2022 og 2026 består derfor af akkumulerede beløb for henholdsvis 2021 og
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2022 samt 2025 og 2026. En del af budgetønsket i 2025 skal derfor senere overføres til
budget 2026. Tilsvarende skal midler i Kapacitets- og kvalitetspuljen ligeledes tilpasses
rådgivers forslag til investeringsplan.
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Forslag til investeringsplan (A)
Skolernes fysiske læringsmiljøer
Hørsholm Kommune

Dato:

01.06.2021

Sag nr.:

18036

A
Skole, emne/etape
Rungsted Skole

2021
200.000

2022
3.000.000

X

Nyt væksthus, musikhus og årgangsområde

2023
15.000.000

X

Hovedbygning
Elevfløje

2025

2026

11.320.000

Sum, pr. skole
29.520.000

X
X
X

X

Indskoling og SFO-fløjen

(X)

Udearealer

X

Løst inventar
Praksisforsøg, inventar og årgangsmiljøer

2024

X
X

X

Emner/etaper samlet
Hørsholm Skole

250.000

2.000.000

2.700.000

13.000.000

X
X

Kraftcenter, adm, personale, KC, ældste og klub
Indskoling, SFO og kreative værksteder

X

Komplexet
Musikhuset

(X)

Udearealer
Løst inventar
Praksisforsøg, inventar og årgangsmiljøer
Usserød Skole

X
X
(X)
(X)

X
X

200.000

4.000.000

X

2.500.000

3.500.000

14.100.000

X
X
X
X
X

Madkundskab og fysik
Idrætsbygningen
Udearealer

(X)

(X)

Løst inventar

(X)

(X)

X
X

X
550.000

6.000.000

2.200.000

Hjemområder, yngste og kreative faglokaler

(X)

X

(X)

Hjemområder, ældste og naturfagsområdet

(X)

X

(X)

Naturfag og madkundskab

(X)

X

Læringslaboratorie
Udearealer

(X)

Løst inventar
Praksisforsøg, inventar og årgangsmiljøer

3.900.000

X

Hjemområder

Vallerødskolen

30.950.000

X
X

X

Kreative værksteder og åbent PLC

Praksisforsøg, inventar og årgangsmiljøer

13.000.000

X

(X)

8.900.000

17.650.000

X
X
X
X
X

X

Anlægsbudget pr. år, ekskl. moms

1.200.000

15.000.000

22.400.000

20.220.000

16.500.000

16.900.000

Akkumuleret, ekskl. moms

1.200.000

16.200.000

38.600.000

58.820.000

75.320.000

92.220.000

92.220.000

Forslag til investeringsplan (B)
Skolernes fysiske læringsmiljøer
Hørsholm Kommune

Dato:

01.06.2021

Sag nr.:

18036

B
Skole, emne/etape
Rungsted Skole

2021
165.000

2022
3.000.000

X

Nyt væksthus, musikhus og årgangsområde

2023
14.000.000

X

Hovedbygning
Elevfløje

2025

2026

9.110.000

Sum, pr. skole
26.275.000

X
X
X

X

Indskoling og SFO-fløjen

(X)

Udearealer

X

Løst inventar
Praksisforsøg, inventar og årgangsmiljøer

2024

X
X

X

Emner/etaper samlet
Hørsholm Skole

260.000

2.000.000

1.800.000

10.000.000

X
X

Kraftcenter, adm, personale, KC, ældste og klub
Indskoling, SFO og kreative værksteder
Komplexet

X

X

(X)
(X)

(X)
(X)

10.850.000

24.910.000

X
X

Musikhuset
Udearealer
Løst inventar
Praksisforsøg, inventar og årgangsmiljøer
Usserød Skole

X
X

X
200.000

3.800.000

X

Kreative værksteder og åbent PLC

2.500.000

3.025.000

9.525.000

X
X

Hjemområder
Madkundskab og fysik
Idrætsbygningen
Udearealer

(X)

(X)

Løst inventar

(X)

(X)

Praksisforsøg, inventar og årgangsmiljøer
Vallerødskolen

X
560.000

6.000.000

2.200.000

Hjemområder, yngste og kreative faglokaler

(X)

X

(X)

Hjemområder, ældste og naturfagsområdet

(X)

X

(X)

Naturfag og madkundskab

(X)

X

Læringslaboratorie
Udearealer

(X)

Løst inventar
Praksisforsøg, inventar og årgangsmiljøer

X
X

X

(X)

4.770.000

13.530.000

X
X
X
X
X

X

Anlægsbudget pr. år, ekskl. moms

1.185.000

14.800.000

20.500.000

13.880.000

13.025.000

10.850.000

Akkumuleret, ekskl. moms

1.185.000

15.985.000

36.485.000

50.365.000

63.390.000

74.240.000

74.240.000

