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Folkeskolereformen 
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Resume: 
Folkeskolereformen er en læringsreform, som har til hensigt at optimere børns og unges 
læring. Dette gøres gennem en række initiativer som: læringsmålstyret undervisning, 
åben skole, praksisnær undervisning i autentiske læringsmiljøer, varieret undervisning, 
tid til faglig fordybelse og krav til læreres og pædagogers kompetencer.  
 
Udgifterne holdes inden for det normale budget dog gives der et ekstraordinært 
statstilskud årligt på kr. 1,2 mio. i 2015 og frem til 2020 til kompetenceudvikling. Dette 
beløb suppleres med midler fra A. P. Møllerfonden over en 4-årig periode. 
 
Sagsfremstilling: 
Med vision for folkeskolen har vi lokalt sat en klar retning for udvikling af skolernes 
læringsmiljøer. 
”Alle børn og unge skal blive den bedste udgave af sig selv” 
 – løftet af læring og trivsel. 
Visionen skal operationaliseres blandt andet gennem deltagelse i ”Programmet for 
læringsledelse” i A. P. Møller regi. 
 
Skoleafdelingen har ansvar for operationaliseringen og vil arbejde forskningsinformeret 
med målfastsættelse i forhold til den videre realisering af folkeskolereformen. 
Dog ligger de nationale måltal allerede fast. 
 
Progression i forhold til nationale og lokale mål 
Skoleafdelingen udarbejder krav til en operationalisering af de lokale værdi- og 
visionssæt.  
Skolerne fastsætter egne måltal, der skal gælde frem til 2020.  
Alle skoler udarbejder strategi- og handleplaner for målopfyldelse.  Strategier og 
processer understøttes af deltagelse i Program for læringsledelse og af de lokale 
konsulenter i kommunen.  
 
Dette indgår i arbejdet med tilsyn og udviklingsperspektiver i forbindelse med 
kvalitetsrapporterne. 
 
Målområder pr. april 2015 på centrale og lokale visions- og værdisætninger 
 
Nationale måltal 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Nationale test 
80% skal være gode til at 
læse og regne. 

 71,2 (l) 
60,5 (r) 

    80 

Nationale test 
Antallet af de allerdygtigste i 
læsning og matematik stiger 
i % 

 6,9 
8,9 

    10 
Lokalt 
mål 
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Nationale test 
Andelen af elever med 
dårlige resultater i dansk og 
mat reduceres i % 

 11,4 (d) 
20,2 (m) 

    10 
15 
Lokalt 
mål 

Andel af elever, der 15 mdr. 
efter 9. kl. er i gang med 
ungdomsudd. i %     
Nationalt måltal                                                                                  

87,1      95% 

Inklusionskvotient 
Nationalt måltal 

93%      96% 

Undervisningskompetence 
Nationalt måltal 

84%      95% 

Lokale måltal        
Strategi for udvikling af 
forskningsinformeret 
læringsmiljøer 

- Synlig læring 

       

Strategi for 
forældreinddragelse i børns 
og unges læring på 
baggrund af nationale test 

       

Strategi for udvikling af 
autentiske læringsmiljøer 

       

Udvikling af Den åbne skole 
– partnerskaber – vækst 

       

Gennemsigtighed og 
ensartethed omkring 
elevplaner og 
uddannelsesplaner 

  Lokal 
fælles 
løsning 

    

9. kl. prøvegennemsnit 
Mat. og dansk højnes 
Lokale måltal 

 6,2 
6,7 
(2014 tal) 

     

Andelen af elever, der 
aflægger 9. kl. prøve 
Lokalt måltal 

 97%     99% 

Andelen af alle elever, der 
opnår 2 eller derover i dansk 
og mat. i 9. klasseprøven 
Lokalt måltal 

2013 
83,5 
på 
lands
plan 

     90% 

Elevernes trivsel øges 
Indikatorer kendes ikke pt. 

       

8. kl. - antallet i % af ikke 
uddannelsesparate falder. 
Lokalt måltal 

14,8      10 

 
Informanter i processen: LIS, Undervisningsministeriet og elever, lærer, pædagoger, 
ledere og forældre via kortlægningerne i Program for læringsledelse. 
 
Påvirkning på andre områder:  
Påvirker ikke andre områder 
 
Økonomi:  
Reformrealiseringen gennemføres for skolernes resursetildeling, ekstraordinært 
statstilskud til kompetenceudvikling, centrale midler i skoleafdelingen til 
kompetenceudvikling samt midler fra A.P. Møllerfonden, som styres fra Aalborg 
Universitet. 
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Tidlig forebyggelse 
 
1.000 kr. 2016 2017 2018 2019
Drift 0 0 0 0
Anlæg
Finansiering

I alt 0 0 0 0

 
 
Resume: 
Tidlig indsats er af Udvalget for Børn og Unge valgt som et væsentligt 
satsningsområde i 2015 og resten af udvalgsperioden. Tidlig indsats består 
primært af to delelementer:  
 

1. Model for tidlig opsporing på 0-6 års området  
2. Afprøvning og videreudvikling af tidlige indsatser 

 
Herudover har den reviderede strategiplan for Familieområdet også et væsentligt 
fokus på tidlig indsats.  
 
Sagsfremstilling: 
Der er en stigende national opmærksomhed på tidlig indsats, hvilket kobler sig 
godt på det stigende fokus, som såvel Familieafdelingen som Dagtilbudsområdet 
har haft ift. at jo tidligere vi opfanger mistrivsel, jo mere kan vi arbejde på, at 
indsatserne blive mindst muligt indgribende.  
 
Der er i 2015 igangsat to større tværgående tiltag:  
 
1/ Socialstyrelsens projekt ”Model for tidlig opsporing” 
Socialstyrelsen har udviklet en model for tidlig opsporing. Modellen omhandler en 
metode til opsporing og styrkelse af det tværfaglige samarbejde.  
 
Modellen består af 4 elementer:  

• Jævnlige trivselsvurderinger af alle børn 
• Overlevering af viden om barnet ifm overgange (hjem/sundhedsplejen, 

vuggestue, dagpleje, børnehave, skole) 
• Ekstern faglig sparring fra PPR, Familieafdelingen og 

Familierådgivningen 
• Dialogmodel ved møder, der vedrører børn, hvis udvikling og trivsel 

vækker bekymring blandt de professionelle 
 
Projektet er tværfagligt sammensat af Dagtilbud, PPR, Familieafdelingen, Center 
for Børn, Unge og Familier samt Sundhedsplejen. Skoleafdelingen tilknyttes 
senere ift. overgangen til skole.  
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Mål for ”model for tidlig opsporing”:  

• Begyndende mistrivsel opdages tidligere  
• Det tværfaglige samarbejde styrkes  
• Forældrene inddrages tidligere og som en aktiv partner i løsningen af 

barnets udfordringer 
• Medarbejderes viden og kompetencer i forhold til at få øje på børn, der 

ikke trives, forbedres  
• Medarbejderes henvendelser til Familieafdelingen bliver kvalificeret   

Der måles ovenstående mål via Socialstyrelsens løbende evaluering af projektet. 
Evalueringen varetages af Socialstyrelsen.  
 
2/ Afprøvning og videreudvikling af tidlige indsatser  
Dagtilbudsområdet og Afdelingen for Børn og Unge med særlige behov har i 
2015-2017 omlagt budget, og har herved frigivet 1,25 mio. kr. til 
prøvehandlinger ift. tidlig indsats. Dette skal ses i sammenhæng med ”Model for 
tidlig opsporing”.  
 
Økonomien bliver anvendt til dels til at ansætte en ”fremskudt” socialrådgiver og 
dels til at kunne afprøve nye konkrete indsatser.   
 
Ansættelse af en ”fremskudt” socialrådgiver i dagtilbudsområdet  

Den ”fremskudte” socialrådgiver har til opgave at give sparring og være brobygger i 
den helt tidlige indsats, inden barnet er ”en sag” i Familieafdelingen.  
Funktionen indgår som kommunal medfinansiering i ”Model for tidlig opsporing”. 
Effekten af den fremskudte socialrådgiver vil blive evalueret som en del af 
Socialstyrelsens samlede evaluering.  
 

Pulje til afprøvning af konkrete tidlige indsatser  

Der kan ansøges om midler til afprøvning af konkrete tiltag. Der skal foreligge en 
ansøgning som beskriver tiltaget, mål for indsatsen samt hvorledes effekten vil 
måles.  
 
Kriterierne for ansøgning i puljen er:  

- Målgruppen er 0-6 år 
- Have nytte- eller merværdi for barnet og familien 
- Indsatsen skal være så tidlig og forebyggende, at det ligger før 

Servicelovens §11 
- Indsatsen skal være tværfaglig  
- Der skal laves effektmåling på indsatserne  

 
Mål for afprøvning og videreudvikling af tidlige indsatser 
 

• At der iværksættes flere metoder og nye prøvehandlinger og metoder  
• At prøvehandlingerne effektmåles og evalueres mhp evt. udbredelse 
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Tidlig indsats som fokus i Familieområdets strategiplan 
 
Familieafdelingen har de sidste år haft et stigende fokus på, at foranstaltningerne 
bliver mindst muligt indgribende. I forslaget til en revideret strategiplan er der 
derfor også et fokuspunkt på den tidlige indsats.  
 
Mål for tidlig indsats i Familieområdets strategiplan:  

• Flere underretninger fra dagtilbud i de første faser af projektet: ”Model for 
tidlig opsporing” 

• Flere rådgivningsforløb forestås af visitator eller sagsbehandler 
• Flere tidligere §11,3 indsatser og fald i antal af anbringelser 
• Flere omfattende forebyggelsesforanstaltninger i hjemmet til 

anbringelsestruede børn og unge og deres familier 
• Grundigere udredning med henblik på bedst mulig matchning af det 

enkelte barn/den unge 
• Tydelig og koordineret og målrettet indsats med fokus på effekt og 

progression i indsatsen 
 
Antal af § 11,3 opgøres løbende og herudover er der i strategiplanen beskrevet, 
hvorledes der følges op på målene.   
 
Det forventes, at antal af § 11,3 foranstaltninger henover strategiplanens 
periode stiger med 25 %. Nedenstående overblik er et sammenfattet forventet 
estimat, hvor stigningen er ligeligt fordelt henover 2015-2017.  
 
Antal af § 11,3 foranstaltninger  
2012 2013 2014 2015 

 
2016 
 

2017 

68 116 187 203 219 235 
 
Påvirkning på andre områder:  
Både modellen for tidlig indsats og mulighed for etablering af tiltag ifm. den 
interne pulje involverer også Sundhedsplejen  
 
Økonomi:  
 
Evt. udgifter til temaet afholdes indenfor udvalgets ramme. 
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Ungeindsats 
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Drift 0 0 0 0
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I alt 0 0 0 0

 
 
Resume: 
 
Unge og uddannelse er af Udvalget for børn og unge valgt som et væsentligt 
satsningsområde i 2015 og overslagsårene. Dette understøttes af en række 
igangværende udviklingsprojekter og initiativer på tværs af fagområder. 
 
Sagsfremstilling: 
Unge og uddannelse er et tema af meget tværgående karakter, som har politisk fokus på 
tværs af udvalg. Byrådet har udpeget arbejdet med uddannelsesklynger, som et 
væksttema i byrådsperioden 2014-17. 
 
Uddannelse kan betragtes som den absolutte faktor for vækst og beskæftigelse. Det taler 
for et målrettet og fokuseret arbejde for optimering af uddannelsesmulighederne i 
Svendborg Kommune.  
 
Arbejdet med væksttemaet uddannelsesklynger handler derfor om at skabe de bedste 
rammer for unges vej til uddannelse og beskæftigelse. Herved understøttes de politiske 
mål om, at der i 2017 er skabt øget vækst i kommunen via flere indbyggere, flere 
arbejdspladser og bedre image.  
 
Regeringen har opstillet nationale mål om, at 95% af en ungdomsårgang skal 
gennemføre mindst en ungdomsuddannelse. For at nå dette mål er der iværksat en 
række reformer, som retter sig mod ungdomsuddannelserne, vejledningen og 
grundskolen. Reformerne har påvirket måden de unge mødes på fra folkeskole til 
ungdomsuddannelse og i de unges øvrige møde med kommunen. 
 
I Svendborg Kommune arbejdes der desuden med en række konkrete initiativer, der 
understøtter målet om at skabe de bedste rammer for unges vej til uddannelse og 
beskæftigelse. I det følgende beskrives initiativerne i korte træk, herunder hvilke mål der 
arbejdes efter i de konkrete tiltag. 
 
Det er hensigten, at der følges op på målene inden for de konkrete initiativer en gang 
årligt. 
 
Campus-samarbejdet  
En række af de lokale ungdomsuddannelsesinstitutioner og kommunen har indgået en 
partnerskabsaftale, hvor den fælles vision er, at ”CAMPUS Svendborg er fremtidens 
uddannelsesmiljø, som gør det attraktivt og muligt for alle unge i Svendborg Kommune 
at vælge og gennemføre en ungdomsuddannelse.” Der arbejdes på at skabe de bedst 
mulige betingelser for unges vej til uddannelse, beskæftigelse og aktivt medborgerskab.  
 
I samarbejdet er der opstillet følgende mål: 
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• CAMPUS Svendborg har høj kvalitet og attraktive rammer i et unikt 
uddannelsesmiljø med sammenhæng og stor fleksibilitet.  

• CAMPUS Svendborg kendetegnes ved et godt image og en høj 
gennemførelsesprocent.  

• CAMPUS Svendborgs udbud af uddannelser udvikles og udbygges i tråd med de 
politiske målsætninger. 

 
Der arbejdes i øjeblikket med bl.a. følgende initiativer: 

• Åben virksomhed: Der er igangsat samarbejde med lokale virksomheder om at 
holde åbent den 14. november. Fokus er, at introduktion til forskellige 
jobfunktioner hellere skal foregå på virksomheder end på de enkelte skoler. Der 
er mere energi i at se en rigtig virksomhed, end ”bare” en anden skole.  

• Garantiordning: Garantiordningen indebærer, at en ungdomsuddannelses-
institution ikke ”giver slip” på en ung, inden den unge er etableret i en anden 
uddannelse eller har fået en anden erhvervsmæssig tilknytning.  

• Forankring af RUSK-projektet: Efter udløb af satspuljemidler til RUSK-projektet er 
det aftalt, at samarbejdet mellem kommunen og ungdomsuddannelserne omkring 
rusmiddelforebyggelse forankres i campus-styregruppen. 

• Campus Center Park: Det grønne areal mellem gymnasiet, Erhvervsskolen, SOSU-
skolen og Ungekontakten etableres som fælles base for bevægelsesaktiviteter, 
fællesarrangementer og kulturarrangementer som understøttende faktor for 
ungemiljøet på tværs af ungdomsuddannelserne. 

 
 
10. klasse-center og EUD-10 
Der arbejdes med etablering af nyt 10. klassecenter i campusområdet, herunder EUD-10.  
 
Mål: 

• EUD10 starter i august 2015.  
• Etablering af 10. klassecenter i campus i august 2016.  

 
 
Ungekontakten 
Ungekontakten er åbnet i juni 2014, og der er udarbejdet en strategiplan for arbejdet 
med unge på tværs af direktørområder.  
 
Formålet med Ungekontakten er ”gennem en målrettet, tværfaglig ungeindsats og bedre 
koordination i de forebyggende og sociale indsatser at sikre, at flere unge hurtigst muligt 
gennemfører uddannelse og opnår mulighed for beskæftigelse og en selvstændig 
voksentilværelse.” 
 
Der arbejdes i Ungekontakten med følgende overordnede mål: 
 

• Andelen af unge, der fortsætter direkte på en ungdomsuddannelse efter endt 
grundskole øges  

• Andelen af unge, der afslutter en ungdomsuddannelse øges 
• Flere aktivitetsparate bliver uddannelsesparate  
• Det samlede antal uddannelseshjælpsmodtagere reduceres. 
• Intentionen med Ungekontakten opleves at være opfyldt blandt medarbejdere og 

de unge, herunder oplevelse af om der sker en koordineret indsats på det 
forebyggende og sociale område. 
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Ungestrategi 
Der arbejdes i øjeblikket på en ungestrategi for alle unge i Svendborg i samarbejde med 
de unge og øvrige relevante aktører. Formålet med en ungestrategi er at skabe en fælles 
vision for arbejdet med unge i Svendborg Kommune og sætte strategisk retning for de 
mange gode igangværende og fremtidige indsatser omkring unge. Det overordnede fokus 
er: 

• at skabe muligheder for trivsel, læring og udvikling, så flest muligt får en 
ungdomsuddannelse og en selvstændig voksentilværelse. 

 
Målgruppen for ungestrategien er alle unge i Svendborg Kommune op til 25 år. Der 
arbejdes med en model, hvor fokus er på både den brede gruppe af unge, og de mindre 
grupper unge, der har behov for rådgivning og støtte samt andre typer indsatser. 
 
Grundlæggende værdier for ungestrategien er bl.a. at styrke samarbejdet med de unge 
og samarbejdet om de unge gennem: 
 

• Sammenhæng og helhed 
• Samskabelse og partnerskaber 

 
Første fase handler om at formulere vision og mål for ungeområdet i Svendborg 
Kommune som skal danne afsæt for anden fase som omhandler konkrete handlinger, der 
understøtter visionen. Som udgangspunkt arbejdes med følgende temaer i relation til 
unge og uddannelse:  

• Rammer for ungelivet 
• Rusmidler 
• Ensomhed 

 
Ungdomsråd  
Der arbejdes med ungeråd og ungenetværk i flere forskellige regier til understøtning af 
aktiviteter for unge samt kommunale initiativer, hvor der er brug for de unges stemme, 
herunder ungestrategien 
 
Der arbejdes i dag med ungeråd/-grupper på både biblioteket og i Ungdomsskolen. På 
Ungdomsskolen er aldersgruppen op til 18 år, på Biblioteket er aldersgruppen 15-25 år. 
Der arbejdes på at få koordineret de to eksisterende ungeråd med et eventuelt nyt. Der 
tænkes fx i muligheden for at ungerådet i Ungdomsskolen kan fortsætte ud over det 18. 
år og dermed blive det ungeråd, der kan få de politisk bevilligede 25.000 kr. i spil til 
mindre projekter igangsat af og for de unge. Det overvejes i øjeblikket, hvordan vi kan få 
de eksisterende unge-grupperinger til at understøtte arbejdet med ungestrategien.         
 
Mål for arbejdet med ungdomsrådet er: 

• Aktivere de unge til at iværksætte minimum to initiativer årligt på tværs af 
ungegrupper i Svendborg Kommune af og for de unge  

 
Strategiplan for Familieafdelingen 
Familieafdelingens strategiplan for 2015-18 har et fokuspunkt om videreudvikling af 
tilbud og samarbejde omkring sårbare og udsatte unge 
 
Målet er, at der sikres en helhedsorienteret indsats på tværs af børne-, unge- og 
voksenområdet, herunder psykiatriområdet blandt andet i regi af Ungekontakten. Der er 
opstillet følgende mål:  
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• Videreudvikling af lokale dag- og døgntilbud til unge, så unge forbliver i 
nærmiljøet.  

• Flest mulige unge fastholdes i eller sikres uddannelse med henblik på en 
selvstændig voksentilværelse.  

• Forebyggelse og nedbringelse af antal unge i misbrug og samtidig forøgelse af 
antal selvforsørgende unge. 

 
 
Påvirkning på andre områder:  
 
De mange initiativer på unge og uddannelsesområdet koordineres i tæt samarbejde med 
Erhvervs-, Beskæftigelses- og Kulturudvalget samt Social- og sundhedsudvalget. 
 
Økonomi:  
 
Der arbejdes med initiativerne på unge og uddannelsesområdet ud fra eksisterende 
budgetter og bevillinger.  



Budget 2016     Temaforslag drift 

Udvalget for Børn og Unge 

CaseNo14-40983__179920-15_v1_Temaer Børn og Unge - samlet - til budgetmappen.DOC 

Svendborgprojektet 
 

1.000 kr. 2016 2017 2018 2019
Drift * 1.612 3.605 3.230 3.230
Anlæg
Finansiering

I alt 1.612 3.605 3.230 3.230

 
*) Den anførte udgift svarer til, at alle 7.-10. klasser (incl. specialtilbud, dog excl. Byhaveskolen og Den Nye 
Heldagsskole) udrulles på én gang med 6 ugentlige lektioners idræt. Desuden indgår udgifter til 
kompetenceudvikling af lærerne i 2016 og 2017. 
I teksten er angivet udgiften ved langsommere udrulning med én årgang ad gangen. 
 
Resume: 
Udvalget for Børn og Unge har besluttet, at Svendborgprojektet skal indgå som 
profiltema i budgetproceduren for 2016. Temaet falder inden for det overordnede tema 
”Sport og uddannelse”, som Udviklingsudvalget har peget på.  
Svendborgprojektet har som brand og som sundheds- og læringsprojekt mange 
potentialer; herunder Svendborgprojektets udrulning til udskolingen, Aktive børn i 
dagtilbud, Svendborgkurserne og et sportsakademi for elever på ungdomsuddannelserne. 
 
Sagsfremstilling: 
Baggrund og formål 
Svendborg Kommune har de seneste 10 år satset massivt på udviklingen af projekter og 
samarbejder, der kobler læring, trivsel, sport og uddannelse. Projekterne er forankret i 
Sport & Uddannelse under Skoleafdelingen og kan kategoriseres indenfor fem 
overordnede temaer: Idræt og læring, Kompetenceudvikling, Talentudvikling, SkoleLab 
(den åbne skole) og Branding. 
 
Den sydfynske idrætsklynge - Sport Study Svendborg - fungerer som et idéudviklende 
netværk og som sparring for Sport & Uddannelse. Som Team Danmark Elitekommune 
har Svendborg, i samarbejde med aktørerne i den sydfynske idrætsklynge, en ambition 
om, at idræt, krop og bevægelse er et væsentligt omdrejningspunkt i dagligdagen for alle 
børn og unge fra 0-18 år. Svendborgprojektet er det mest omfangsrige og mest omtalte 
projekt, hvor samtlige elever fra 0.-6. klasse i Svendborg Kommune har seks ugentlige 
idrætslektioner. Samtidig er 220 lærere og pædagoger efteruddannet indenfor 
Aldersrelateret Træningskoncept (ATK), imens forskerne følger effekterne i verdens 
største forskningsprojekt af sin art.  
  
Indhold 
Overordnet  

1. Aktive børn i dagtilbud – Svendborgprojektet for de 0-6 årige 
2. Svendborgprojektet udrullet til udskolingen inkl. specialtilbuddene 
3. SkoleLab – et laboratorium for den åbne skole 
4. Svendborgkurserne – nationalt efteruddannelsestilbud indenfor bevægelse, læring 

og inklusion  
5. Etablering af sportsakademi – et uddannelsesmiljø for sportsudøvere på 

ungdomsuddannelser og videregående uddannelser 
 
Ad. 1 Aktive børn i dagtilbud – Svendborgprojektet for de 0-6 årige 
En væsentlig del af børns motoriske og sundhedsmæssige udvikling finder sted i 
førskolealderen. Svendborgprojektet har vist, at mere og bedre idræt løfter børns 
motoriske og sundhedsmæssige udvikling. Denne udvikling vil vi fremme endnu mere 
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ved at sætte endnu tidligere ind. Projektet ”Aktive børn i dagtilbud” skal derfor skabe 
mere og bedre fysisk aktivitet i kommunens dagtilbud. Der bliver rejst nye krav til både 
mængden og kvaliteten af den fysiske aktivitet, der finder sted i dagtilbuddene. For at 
gøre dette muligt gennemfører alle medarbejdere i de deltagende dagtilbud 37 timers 
efteruddannelse, der bl.a. giver viden om børns motoriske udvikling, udvikling af 
alderssvarende aktiviteter og brugen af fysisk aktivitet som pædagogisk redskab.  
Det forventes, at der tilkobles forskning på samme måde som på idrætsskoleprojektet. Vi 
forventer, at projektet udrulles i marts 2016.  
 
Projektets vision er, at vi får gladere, klogere og sundere børn i Svendborg. 
 
Ad.2 Svendborgprojektet udrullet til udskolingen 
Idrætsskolekonceptet og de gode erfaringer fra Svendborgprojektet udrulles til 7.-10. 
klasse. Netop i denne aldersgruppe er der et stort frafald i idrætsdeltagelsen i fritiden. 
Derfor kan ekstra idræt i skolen i vid udstrækning gavne de ældste elever. Den ekstra 
idræt i udskolingen kan være med til at fastholde de aktive vaner, som børnene får i 
idrætsskolernes 0.-6. klasse. Gennem Svendborgprojektet er det vist, at den største 
sundhedsmæssige effekt ses hos de svageste elever set i et motorisk og 
sundhedsmæssigt perspektiv. Projektet vil på den måde øge det fysiske aktivitetsniveau 
for de unge, der ikke dyrker idræt i fritiden og give dem større muligheder for et aktivt 
liv. En udrulning til udskolingen vil være et led i en samlet strategi, hvor krop og 
bevægelse er på dagsordenen for ALLE børn og unge fra 0-18 år i Svendborg.  
 
Forslaget indebærer seks ugentlige idrætslektioner for alle elever fra 7. til 10. klasse 
inklusive eleverne i specialtilbuddene og et efteruddannelsesforløb for alle 
idrætsundervisere i udskolingen. I lighed med modellen i de eksisterende idrætsskoler 
placeres idrætslektionerne indenfor rammerne af den understøttende undervisning. Det 
betyder, at samtlige lektioner til understøttende undervisning omlægges til fagopdelte 
idrætslektioner på 7. og 8. årgang, mens der på 9. årgang er én tilbageværende ugentlig 
lektion til understøttende undervisning. For 10. årgang gælder, at det samlede timeantal 
forhøjes svarende til antallet af ekstra idrætslektioner.  
 
Der tages endvidere initiativ til dialog med Den Nye Heldagsskole og Byhaveskolen 
omkring involvering i Svendborgprojektet. 
 
Hvis det facilitetsmæssigt eller økonomisk ikke er muligt at implementere seks ugentlige 
idrætslektioner for udskolingen, kan der alternativt arbejdes med fire ugentlige 
idrætslektioner. Projektet kan evt. udrulles over 2-3 år. 
 
Projektet forudsætter en kapacitets- og facilitetsanalyse af idrætsanlæg i kommunen, 
som planlægges iværksat af fritidsområdet i 2015. Analysen kan omfatte alle faciliteter i 
kommunen; inde og ude, offentlige, private, selvejende og kommercielle, naturområder, 
stier mv. 
 
Der kan ikke anvises finansiering inden for eget område. 
 
Ad 3. SkoleLab – et laboratorium for den åbne skole 
Afledt af folkeskolereformens krav om samarbejde mellem skoler og aktører i det 
omgivende samfund, har Svendborg Kommune iværksat SkoleLab, som skal 
eksperimentere med og organisere projekter i krydsfeltet mellem skole og fritid. Der er 
nedsat en udviklingsgruppe til arbejdet, og fem af Svendborgs folkeskoler har ønsket at 
deltage i et pilotprojekt. Udviklingsarbejdet er finansieret via midler fra A.P. Møller 
Fonden, Danmarks Idrætsforbund og Sport Study Svendborg. Udviklingsgruppen peger 
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sammen med skolerne på, at den største barriere for succes med den åbne skole er 
økonomi. Dette understøttes af solide erfaringer fra Aalborg Kommune. Det foreslås 
derfor, at der tilføres driftsmidler til arbejdet med SkoleLab. Midlerne skal anvendes som 
honorar til de aktører, der på frivillig basis leverer aktiviteter ind i skolen. 
Administrationen af midlerne varetages af skoleafdelingen. 
 
Det anbefales, at der fremadrettet afsættes årlige driftsmidler på 70.000 kr. til 
honorering af samarbejdspartnere. Projektet finansieres af Skoleafdelingen og Sport 
Study Svendborg i fællesskab.  
 
Ad. 4. Svendborgkurserne - nationalt efteruddannelsestilbud indenfor 
bevægelse, læring og inklusion  
Svendborg Kommune er et videnscentrum for bevægelse og læring. Idrætsskolerne i 
Svendborgprojektet, Gymnastikhøjskolen i Ollerup, Skolerne i Oure og Idrætsefterskolen 
Ulbølle har tilsammen været ramme for udviklingen af et efteruddannelsestilbud til 
lærere og pædagoger i folkeskolen omkring bevægelse og læring. Svendborgprojektet 
har stor brandingværdi for Svendborg Kommune, og Svendborgkurserne er et af flere 
output af Svendborgprojektet, der flugter med kommunens vækststrategi.  
 
Kurserne er centrale for at få fortalt den gode historie, og for at få delt ud af den særlige 
viden på folkeskoleområdet indenfor koblingen mellem krop, læring og inklusion, som er 
udviklet i Svendborg. Udviklingen af Svendborgkurserne forankres i et partnerskab 
mellem Gymnastikhøjskolen i Ollerup og Svendborg Kommune, hvor Skolerne i Oure, 
Idrætsefterskolen Ulbølle og evt. flere fungerer som underleverandører af viden og 
kompetencer. Svendborg Kommune finansierer pilotkurser med nyt indhold og/eller for 
nye målgrupper afviklet i regi af Svendborg Kommune. Udgifterne til pilotkurserne kan 
for Svendborg Kommune maksimalt andrage 75.000 kr. årligt i tre år. 
Gymnastikhøjskolen i Ollerup ansætter en kursuskoordinator, som Svendborg Kommune 
frikøber i 1/3 årsværk i tre år. Kursuskoordinatoren udvikler sammen med Sport & 
Uddannelse nye kurser, herunder efteruddannelse af personalet i dagtilbuddene, jf. 
projekt ”Aktive børn i dagtilbud”.  
 
Udgifterne til pilotkurserne og frikøb af medarbejder finansieres af midler fra den 
sydfynske idrætsklynge. 
 
 
Ad 5. Etablering af sportsakademi – et uddannelsesmiljø for sportsudøvere på 
ungdomsuddannelser og videregående uddannelser 
De første elever fra Sportsklasserne på Nymarkskolen dimitterer i juni 2015, og for nogle 
elevers vedkommende er det afslutningen på et folkeskoleforløb, hvor de siden 0. klasse 
har haft seks lektioners idræt om ugen, og i 7.-9. sportsklasse tillige har haft fokus på at 
udvikle deres talent indenfor en given sportsgren. For at sikre, at der fortsat er et 
bæredygtigt tilbud til talenterne på ungdomsuddannelserne – og eventuelt senere på en 
videregående uddannelse – ønsker Sport & Uddannelse sammen med 
uddannelsesinstitutioner, idrætsklubber og øvrige samarbejdspartnere at etablere et 
fælles trænings- og uddannelsesmiljø, hvor der fortsat arbejdes med den enkeltes 
sportslige udvikling, og hvor det samtidig sikres, at den studerende har de bedste 
muligheder for at koble sporten med en ungdomsuddannelse. Der iværksættes en 
interessentanalyse der skal afdække, hvilke ungdomsuddannelser, der kan indgå i et 
sådan tilbud.  
 
Det forventes, at tilbuddet vil omfatte tre ugentlige morgentræninger á to lektioner samt 
to årlige test. Udgiften til trænere vil være brugerbetalt, og kommunens driftstilskud 
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dækker udgifter til lokaler, test m.v. Det undersøges endvidere, om der er interesse for 
at etablere et kollegietilbud med kost- og mentorordninger for de talenter og 
eliteudøvere, der måtte ønske at bo i et miljø blandt andre sportsudøvere. 
 
Projektet finansieres af midler fra den sydfynske idrætsklynge. 
 
 
Påvirkning på andre områder:  
Ad. 5 Etablering af sportsakademi – et uddannelsesmiljø for sportsudøvere på 
ungdomsuddannelser og videregående uddannelser 
Projektet skal gennemføres med godkendelse i Erhvervs-, beskæftigelses- og 
Kulturudvalget.  
 
Økonomi:  
Ad. 2 Svendborgprojektet udrullet til udskolingen pr. 1.8.2016 

Ekstra 
lektioner 

Udrulning idrætsskole til 7.-10. 
årgang (2 alternativer) 2016 2017 2018 2019 2020

Alternativ 1 7.-10. årgang får 6 lekt.idræt pr. 
uge. Udrulles på én gang. 1.262.000 3.030.000 3.030.000 3.030.000 3.030.000

Alternativ 2 7.-10. årgang får 6 lekt.idræt pr. 
uge. Udrulles for én årgang ad 
gangen. 422.000 1.286.000 1.944.000 2.620.000 3.030.000

 
Den nuværende tildeling til elever i 7.-10. klasse indeholder i dag to ugentlige lektioners 
idræt (fagopdelt undervisning). En udrulning af Svendborg-projektet med i alt 6 
ugentlige lektioners idræt er beregningsmæssigt udarbejdet under den forudsætning, at 
der foretages en omlægning af den nuværende understøttende undervisning i 7.-9. 
klasse til fagopdelt idrætsundervisning. Der vil herefter ikke længere være plads til 
understøttende undervisning i skemaet, på nær i 9. klasse, hvor der fortsat vil være én 
enkelt lektion.  
 
For 10. klasse er beregningen foretaget på baggrund af, at det samlede ugentlige 
lektionstal skal forhøjes svarende til de ekstra idrætslektioner, idet der i forbindelse med 
folkeskolereformen ikke blev ændret på det samlede ugentlige lektionstal i 10. klasse. 
 
Beregningen er incl. udrulning til specialtilbuddene på folkeskolerne, herunder 
Centerafdelingen. Byhaveskolen og Den Nye Heldagsskole er ikke medtaget. 
 
Såfremt der i stedet kun arbejdes med en forøgelse til i alt 4 lektioners idræt i 
Svendborg-projektet, vil ovenstående beregnede udgifter kunne halveres. 
 
Udgifter til tid til kompentenceudvikling for lærerne er beregnet som 25 timer pr. lærer 
for ca. 60 lærere, i alt 444.000 kr., hvortil kommer udgifter til selve kurserne, anslået til i 
alt 200.000 kr. Ekstra praktisk medhjælp er anført med 200.000 kr. årligt ved fuld 
udrulning.  
 

Komp.udv. 
m.v. 

Udrulning idrætsskole til 7.-10. 
årgang 2016 2017 2018 2019 2020

 Komp.udvikling (tid og 
kursusafgift) samt praktisk 
medhjælp  350.000 575.000 200.000 200.000 200.000

 
Der er i beregningerne ikke taget højde for eventuelle ekstra udgifter til rengøring m.v. 
af haller og omklædningsfaciliteter. 
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Ad. 5 Etablering af sportsakademi – uddannelsesmiljø for sportsudøvere på 
ungdomsuddannelser og videregående uddannelser 
Udgifter til lokale og tests.  
 

Sportsakademi   2016 2017 2018 2019 

Lokaleleje 6 timer x 42 uger x 30 kr 8.000 8.000 8.000 8.000 

Test  2 årlige test á 2.500 kr. x 20 elever 50.000 50.000 50.000 50.000 

Sportsakademi i alt 58.000 58.000 58.000 58.000 
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LOMA (LOkalMAd) 
 
1.000 kr. 2016 2017 2018 2019
Drift 687 1.929 3.229 4.529
Anlæg
Finansiering

I alt 687 1.929 3.229 4.529

 
Resume: 
Udvalget for Børn og Unge har besluttet, at LOMA skal indgå som profiltema i 
budgetproceduren for 2016, og temaet falder inden for det overordnede tema 
”Fødevarer/lokal mad”, som Udviklingsudvalget har peget på.  
Desuden indgår forslag stillet af Flemming Madsen, Socialdemokraterne, vedr. 
anskaffelse af to el-biler, der skal være kørende reklame for Svendborg, lokale 
producenter og LOMA. 
 
Sagsfremstilling: 
 
LOMA startede på Nymarkskolen i 2013, hvor der blev etableret produktions- og 
læringskøkken.  
 
Ultimo 2014 fik Svendborg Kommune sammen med UCL en bevilling fra Nordea-fonden 
på 7,4 mio. kr. til udbredelse af LOMA. 3 andre kommuner deltager med hver en skole. 
Projektperioden er fra 2015 til medio 2017.  
I Svendborg Kommune deltager Tved Skole og Ørkildskolen. På disse skoler gennemføres 
der pilotprojekter i skoleåret 2015/16. Pilotprojekterne har til hensigt at udvikle modeller 
for LOMA på grundskoler (0.-6. klasse) som sammen med erfaringerne for Nymarkskolen 
kan danne grundlag for principperne for etablering på alle skoler.  
 
En udbredelse af LOMA til alle skoler vil kræve ansættelse af en projektleder til 
gennemførelse af projektet samt til fortsat udvikling af LOMA-brandet, herunder en 
certificering af LOMA, som det vurderes, at der er potentiale til. 
 
Der er ikke produktions- og læringskøkkener på andre skoler end Nymarkskolen. Såfremt 
LOMA skal udvikles i lighed med LOMA på Nymarkskolen, må der forventes 
anlægsudgifter hertil, se særskilt udvidelsesforslag. 
 
Der foreslås en udrulning af LOMA-køkkener i perioden 2016-2022/23 med etablering af 
to køkkener om året, således at de første to køkkener kan tages i brug fra 2017. Drift af 
køkkener vil kræve ansættelse af en køkkenleder pr. skole/matrikel. 
 
Der er kommet forslag fra Socialdemokratiet vedr. indkøb af to el-biler. I indeværende 
forslag indgår kun én bil, grundet den foreløbige vurdering af behovet. 
På Nymarkskolen er der pt. kun behov for et par ugentlige leveringer fra nogle få 
leverandører, som ikke selv kan løfte opgaven. Der har netop været gennemført udbud, 
og det vurderes, at såfremt leveringskravet i udbudsmaterialet kunne bortfalde, ville flere 
små leverandører afgive tilbud. Det nuværende udbud løber i perioden 1.8.2015 - 
31.7.2017 med mulighed for 2*12 måneders forlængelse. Det kan overvejes, om 
leveringskravet skal udelades ved næste udbudsrunde. 
Samlet set vurderes det, at kørselsbehovet for LOMA på Nymarkskolen pt. langt fra kan 
udfylde en fuldtidsstilling. 
Kørselsbehovet andre steder i kommunen er ikke afsøgt. 
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HR vurderer, at det vil være muligt at finde en seniorjobber, der kan anvendes som 
chauffør. Det er dog en forudsætning, at der er tale om fuldtidsbeskæftigelse. Som 
alternativ kan der evt. anvendes nyttejobber via Jobcentret, men dette vurderes at være 
uhensigtsmæssigt, da der vil være stor løbende udskiftning. 
 
Påvirkning på andre områder:  
 
LOMA-konceptet harmonerer godt med Svendborg Kommunes øvrige profil på 
sundhedsområdet, herunder idrætsskoler og Svendborgprojektet. Desuden falder 
udbredelse af LOMA ind under det af Udviklingsudvalget foreslåede tema ”fødevarer/lokal 
mad” 
 
Indkøb af el-biler, der skal være kørende reklame-søjler, vil kunne få positiv afsmittende 
effekt på andre områder af kommunen. 
 
Økonomi:  
Såfremt LOMA skal udvikles og udbredes til alle kommunens skoler, må der forventes 
behov for et driftsbudget på skolerne på 650.000 kr. årligt pr. køkken fra 2017, hvor de 
første køkkener forventes af være etableret. Budgettet skal dække ansættelse af 
køkkenleder (500.000 kr.) samt udgifter til bl.a. vikar og planlægning (150.000 kr.). 
Udgifter til råvarer m.v. dækkes af indtægter fra salg af maden.  
Derudover skal der afsættes budget til projektleder fra 2016 (575.000 kr.). 
 
Der skal tages stilling til om der skal etableres køkken på alle matrikler på Tåsingeskolen, 
Stokkebækskolen, Ørkildskolen og Issø-skolen, eller et køkken pr. skole. Der er 10 
skoler, fordelt på 15 matrikler. 
 
Forslaget vil medføre udgifter til afledt bygningsdrift (el, vand m.v.) i forbindelse med 
anlægsudvidelse. Budget til afledt drift vil afhænge af de anlægsmæssige ændringer, idet 
anlægsprojekterne vil være af forskellig karakter skolerne imellem. 
 
Udgift til drift af køkkener (excl. afledt bygningsdrift): 
 1.000 kr. 2016 2017 2018 2019 
Antal færdige køkkener        0        2         4        6 

Projektleder   575    575    575    575 
Køkkenledere      0 1.000 2.000 3.000 
Vikar og planlægning      0    300    600    900 
I alt   575 1.875 3.175 4.475 
 
Ved fuld udrulning i 2022/23 vil den årlige driftsudgift være 7,075 mio. kr. ved 10 
køkkener/10,325 mio. kr. ved 15 køkkener. 
 
Udgift til anskaffelse og drift af el-bil: 
1.000 kr. 2016 2017 2018 2019 
Leasing af bil* og drift   54   54  54    54 
Opstartsudgifter**   58     0     0     0 
Seniorjobber***     0     0     0     0 
I alt   112   54   54   54 
*) Prisen er et estimat ved operationel leasing af Renault Kangoo ZE over 48 måneder og 20.000 km. pr. år 
**) Omfatter anskaffelse af ladestander og reklamefolie. 
***) Der er ikke anført udgift ved ansættelse af seniorjobber, da kommunen i forvejen er forpligtet til at 
aflønne seniorjobbere. Såfremt der er tale om en ordinær ansættelse, skal der tillægges en udgift på ca. 0,4 
mio.kr. årligt. 
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Samlet udgift (drift af køkkener samt el-bil): 
1.000 kr. 2016 2017 2018 2019 
Drift af køkkener   575 1.875 3.175 4.475 
Løbende drift på bil   112     54      54      54 
I alt   687 1.929 3.229 4.529 
 
 
Der kan ikke anvises finansiering inden for eget område. 
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Frivillig pulje 
 
1.000 kr. 2016 2017 2018 2019

Drift
Frivilligpulje 250 250 250 250

I alt 250 250 250 250

 
 
Resume: 
 
Etablering af frivilligpulje forankret i Børn og Unge til samarbejde med frivillige 
foreninger. Puljen vil være på 250.000 kr. 
 
 
Sagsfremstilling: 
 
Udvalget for børn og unge besluttede på udvalgsmødet d. 5. maj 2015, at der udarbejdes 
et budgettema til etablering af en pulje for anvendelse til frivillige foreninger målrettet 
børne- og ungdomsarbejdet. 
 
Frivilligpuljen skal understøtte et samarbejde omkring initiativer til børn og unge fra 0-18 
år og skal forankres i Børn og Unge.  
 
Følgende kriterier og temaer foreslås til puljen: 
 
Kriterier: 

• Midlerne er målrettet støtte til aktiviteter, hvor den frivillige indsats er kernen i 
aktiviteten og primært udføres af frivillige. 

• Der kan ydes tilskud til konkrete initiativer, der understøtter nedenstående 
temaer og til konkrete aktiviteter målrettet børn og unge. 

• Aktiviteten skal være lokalt forankret. 
• Der gives ikke støtte til aktiviteter, der udføres af en enkelt person. Dvs. det skal 

være en frivillig organisation, der står bag aktiviteten. 
 
Temaer: 

• Initiativer med fokus på netværk (fx forebyggelse af ensomhed og 
marginalisering) 

• Initiativer der fremmer samarbejdet mellem frivillige organisationer og 
kommunen. 

• Initiativer med fokus på børns deltagelsesmuligheder i fællesskabet. 
• Initiativer med fokus på tidlig indsats og forebyggelse. 
 
 

I tildelingen af midler kan det både være kommunen og de frivillige organisationer, der 
er aktive i kontakten. Fordelingen af midler varetages af en tværfaglig gruppe på tværs 
af Dagtilbud, Skoleafdelingen og Afdelingen for børn og unge med særlige behov. 
 
Påvirkning på andre områder: 
 
Det vurderes, at der ikke er påvirkning på andre områder. 
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Økonomi: 
 
Etablering af pulje for anvendelse til frivillige foreninger med 250 tus. kr. pr. år. 
Puljen forankres i Børn og Unge i et tværgående samarbejde mellem Dagtilbud, 
Skoleafdelingen og Afdelingen for Børn og Unge med særlige behov. 
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Sydfyns ErhvervsForskole, udvidet tilskud til undervisning 
 
1.000 kr. 2016 2017 2018 2019
Drift 287 287 0 0
Anlæg
Finansiering

I alt 287 287 0 0

 
Resume: 
Øget medfinansiering af særlig undervisningsindsats i dansk og matematik på Sydfyns 
ErhvervsForskole. 
 
Sagsfremstilling: 
Sydfyns ErhvervsForskole har siden 2012 gennemført en særlig undervisningsindsats for 
de af skolens elever, der har så svage forudsætninger i dansk og matematik, at det vil 
være vanskeligt for dem senere at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse. Skolen 
har hidtil haft ansat to lærere til opgaven, hvoraf Børn og Unge siden 2012 har 
medfinansieret 210.000 kr. årligt (½ lærerstilling). 
 
Administrationen i Børn og Unge (skoleafdelingen) har ved besøg på skolen og ved 
gennemgang af skolens dokumentation for undervisningsindsatsen vurderet, at 

• Den allerede iværksatte indsats fra skolen i forhold til opkvalificering af eleverne 
er foretaget målrettet, velkvalificeret og veldokumenteret 

• Den iværksatte indsats har medført signifikant gode resultater 
• Ansøgningen om udvidelsen af opkvalificeringsindsatserne er velbegrundet. 

 
Sydfyns ErhvervsForskole har d. 19. maj 2015 fremsendt ansøgning om et nyt og udvidet 
grundlag for kommunens medfinansiering af indsatsen i dansk og matematik; en række 
nye uddannelsesopgaver på området har øget behovet for den særlige 
undervisningsindsats, således at der nu er ansat tre lærere til opgaven. Sydfyns 
ErhvervsForskoles ansøgning til kommunen lyder på 50%’s medfinansiering af tre 
lærerstillinger i perioden 2016-2018, dvs. i alt 637.500 kr. årligt (1½ lærerstilling).  
 
Udvalget for Børn og Unge har d. 9.6.2015 besluttet at imødekomme ansøgningen i 
årene 2016 og 2017. Dog har der ikke kunnet anvises finansiering af hele det ansøgte 
beløb, men kun af godt halvdelen, nemlig 351.000 kr. årligt. Det oversendes derfor til 
budgetforhandlingerne at finde den resterende finansiering, dvs. 286.500 kr. 
 
Påvirkning på andre områder: 
 
Økonomi: 
Børn og Unges medfinansiering af den særlige undervisningsindsats på Sydfyns 
ErhvervsForskole finansieres af de afsatte midler til Almen voksenuddannelse (AVU) 
under skoleafdelingen. 
 



Budget 2016     Temaforslag drift 

Udvalget for Børn og Unge 

CaseNo14-40983__179920-15_v1_Temaer Børn og Unge - samlet - til budgetmappen.DOC 

Udvidet åbningstid på dagtilbudsområdet  
 
Alternativ 1: Et børnehus pr. dagtilbudsområde har åbent en time mere om 
ugen. 
 
 
1.000 kr. 2016 2017 2018 2019
Drift 364 364 364 364
Forældrebetaling -91 -91 -91 -91
Øget tilskud private 44 44 44 44
Finansiering
I alt 317 317 317 317

 
Resume:  
Udvalget for Børn og Unge har indstillet udvidet åbningstid i dagtilbud som tema til 
budgetdrøftelserne.  
 
Sagsfremstilling: 
På baggrund af Børnetopmødet i Aalborg sidst i januar 2014 drøftede Udvalget for Børn 
og Unge den 11. februar 2014 muligheder for fleksibel åbningstid i dagplejen. 
Efterfølgende blev behovet for udvidet åbningstid drøftet på dialogmøde med de 
kommunale forældrebestyrelser og Udvalget, og her kom bud på forskellige muligheder. 
 
Udvalget for Børn og Unge har til udvalgsmødet den 11. august 2015 fremsat forslag om, 
at der til budgetbehandlingen rejses et budgettema til 2016 vedr. udvidet åbningstid på 
dagtilbudsområdet. Økonomiudvalget har efterfølgende godkendt at oversende temaet til 
budgetdrøftelserne. Dette ses i sammenhæng med Byrådets ønske om flere indbyggere 
samt den opmærksomhed, der har været i Udviklingsudvalgets temadrøftelser og med 
Svendborg Kommunes vækststrategi som bosætningskommune, satses der primært på 
at tiltrække børnefamilier.   
 
Administrationen har opstillet 4 alternative modeller for udvidet åbningstid.  
Alternativ 1: Såfremt et børnehus pr. dagtilbudsområde har udvidet åbningstid på en 
time pr. uge ud over de nuværende 50 åbningstimer, vil det medføre, at hvert 
dagtilbudsområde udvides med 0,2 medarbejder, svarende til en udvidelse af faktoren på 
de pågældende børn i dagtilbuddet på 0,1 time pr. børnehavebarn. 
 
Påvirkning på andre områder:  
Udvidet åbningstid skal ses som et led i kommunens bosætningsstrategi. 
 
Økonomi:  
En udvidelse af åbningstiden med en time i et børnehus pr. dagtilbudsområde ved 
medføre en nettoudgift på 0,3 mio. kr. årligt. 
 
 
Alternativ 2: Alle børnehuse har åbent en time mere om ugen. 
 
1.000 kr. 2016 2017 2018 2019
Drift 2.331 2.331 2.331 2.331
Forældrebetaling -583 -583 -583 -583
Øget tilskud private 283 283 283 283
Finansiering
I alt 2.031 2.031 2.031 2.031
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 Resume:  
Udvalget for Børn og Unge har indstillet udvidet åbningstid i dagtilbud som tema til 
budgetdrøftelserne.  
 
Sagsfremstilling: 
På baggrund af Børnetopmødet i Aalborg sidst i januar 2014 drøftede Udvalget for Børn 
og Unge den 11. februar 2014  muligheder for fleksibel åbningstid i dagplejen. 
Efterfølgende blev behovet for udvidet åbningstid drøftet på dialogmøde med de 
kommunale forældrebestyrelser og Udvalget, og her kom bud på forskellige muligheder. 
 
Udvalget for Børn og Unge har til udvalgsmødet den 11. august 2015 fremsat forslag om, 
at der til budgetbehandlingen rejses et budgettema til 2016 vedr. udvidet åbningstid på 
dagtilbudsområdet. Økonomiudvalget har efterfølgende godkendt at oversende temaet til 
budgetdrøftelserne. Dette ses i sammenhæng med Byrådets ønske om flere indbyggere 
samt den opmærksomhed, der har været i Udviklingsudvalgets temadrøftelser og med 
Svendborg Kommunes vækststrategi som bosætningskommune, satses der primært på 
at tiltrække børnefamilier.   
 
Administrationen har opstillet 4 alternative modeller for udvidet åbningstid.  
Alternativ 2: Såfremt åbningstiden for alle børnehuse udvides fra de nuværende 50 timer 
til 51 timer vil det medføre, at hvert dagtilbudsområde udvides med 1,18 medarbejder. 
Det svarer til en udvidelse af faktoren pr. barn på 0,1 time (for et børnehavebarn). 
 
Påvirkning på andre områder:  
Udvidet åbningstid skal ses som et led i kommunens bosætningsstrategi. 
 
Økonomi:  
En udvidelse af åbningstiden med en time i et børnehus pr. dagtilbudsområde ved 
medføre en nettoudgift på 2,0 mio. kr. årligt. 
 
 
Alternativ 3: Differentieret åbningstid i by- og landdistrikt 
 
1.000 kr. 2016 2017 2018 2019
Drift 3.351 3.351 3.351 3.351
Forældrebetaling -838 -838 -838 -838
Øget tilskud private 406 406 406 406
Finansiering
I alt 2.920 2.920 2.920 2.920

 Resume:  
Udvalget for Børn og Unge har indstillet udvidet åbningstid i dagtilbud som tema til 
budgetdrøftelserne.  
 
Sagsfremstilling: 
På baggrund af Børnetopmødet i Aalborg sidst i januar 2014 drøftede Udvalget for Børn 
og Unge den 11. februar 2014 muligheder for fleksibel åbningstid i dagplejen. 
Efterfølgende blev behovet for udvidet åbningstid drøftet på dialogmøde med de 
kommunale forældrebestyrelser og Udvalget, og her kom bud på forskellige muligheder. 
 
Udvalget for Børn og Unge har til udvalgsmødet den 11. august 2015 fremsat forslag om, 
at der til budgetbehandlingen rejses et budgettema til 2016 vedr. udvidet åbningstid på 
dagtilbudsområdet. Økonomiudvalget har efterfølgende godkendt at oversende temaet til 
budgetdrøftelserne. Dette ses i sammenhæng med Byrådets ønske om flere indbyggere 
samt den opmærksomhed, der har været i Udviklingsudvalgets temadrøftelser og med 
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Svendborg Kommunes vækststrategi som bosætningskommune, satses der primært på 
at tiltrække børnefamilier.   
 
Administrationen har opstillet 4 alternative modeller for udvidet åbningstid.  
Alternativ 3: Der indføres differentieret åbningstid for børnehuse beliggende i henholdsvis 
by- og landdistrikter, med en time for børnehuse i byen og to timer for børnehuse 
beliggende i landdistriktet. Dette vil medføre at børnehuse i byen vil udvides med 0,2 
medarbejder pr. hus svarende til en stigning i faktoren på 0,1 time pr. børnehavebarn i 
de pågældende børnehuse.  Børnehuse i landdistrikter vil udvides med 0,4 medarbejder 
pr. børnehus svarende til en stigning i faktoren på 0,19 time pr. børnehavebarn for de 
pågældende børnehuse. 
 
Påvirkning på andre områder:  
Udvidet åbningstid skal ses som et led i kommunens bosætningsstrategi. 
 
Økonomi:  
En udvidelse af åbningstiden med henholdsvis en time om ugen for børnehuse i byen og 
to timer for børnehuse i landdistriktet vil medføre en nettoudgift på 2,9 mio. kr. årligt. 
 
 
Alternativ 4: Børnehuse i landdistrikt har udvidet åbningstid 
 
1.000 kr. 2015 2016 2017 2018
Drift 2.040 2.040 2.040 2.040
Forældrebetaling -510 -510 -510 -510
Øget tilskud private 247 247 247 247
Finansiering
I alt 1.777 1.777 1.777 1.777

 
Resume:  
Udvalget for Børn og Unge har indstillet udvidet åbningstid i dagtilbud som tema til 
budgetdrøftelserne.  
 
Sagsfremstilling: 
På baggrund af Børnetopmødet i Aalborg sidst i januar 2014 drøftede Udvalget for Børn 
og Unge den 11. februar 2014 muligheder for fleksibel åbningstid i dagplejen. 
Efterfølgende blev behovet for udvidet åbningstid drøftet på dialogmøde med de 
kommunale forældrebestyrelser og Udvalget, og her kom bud på forskellige muligheder. 
 
Udvalget for Børn og Unge har til udvalgsmødet den 11. august 2015 fremsat forslag om, 
at der til budgetbehandlingen rejses et budgettema til 2016 vedr. udvidet åbningstid på 
dagtilbudsområdet. Økonomiudvalget har efterfølgende godkendt at oversende temaet til 
budgetdrøftelserne. Dette ses i sammenhæng med Byrådets ønske om flere indbyggere 
samt den opmærksomhed, der har været i Udviklingsudvalgets temadrøftelser og med 
Svendborg Kommunes vækststrategi som bosætningskommune, satses der primært på 
at tiltrække børnefamilier.   
 
Administrationen har opstillet 4 alternative modeller for udvidet åbningstid.  
Alternativ 4: Åbningstiden for børnehuse beliggende i landdistrikter udvides med to timer 
pr. uge. For børnehuse beliggende i byen fastholdes de nuværende 50 åbningstimer pr. 
uge. Dette vil medføre, at børnehuse i landdistrikter udvides med 0,4 medarbejder pr. 
hus svarende til en stigning i faktoren på 0,19 time pr. barn for de pågældende huse. 
 
Påvirkning på andre områder:  
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Udvidet åbningstid skal ses som et led i kommunens bosætningsstrategi. 
 
Økonomi:  
En udvidelse af åbningstiden med henholdsvis en time om ugen for børnehuse i byen og 
to timer for børnehuse i landdistriktet vil medføre en nettoudgift på 1,8 mio. kr. årligt. 
  
 
Navn på tema: Udvidet åbningstid i dagplejen  
 
1.000 kr. 2016 2017 2018 2019
Drift 595 595 595 595
Forældrebetaling -149 -149 -149 -149
Øget tilskud private 72 72 72 72
Finansiering
I alt 519 519 519 519

 
Resume:  
Udvalget for Børn og Unge har indstillet udvidet åbningstid i dagplejen som tema til 
budgetdrøftelserne.  
 
Sagsfremstilling: 
På baggrund af Børnetopmødet i Aalborg sidst i januar 2014 drøftede Udvalget for Børn 
og Unge den 11. februar 2014 muligheder for fleksibel åbningstid i dagplejen. 
Efterfølgende blev behovet for udvidet åbningstid drøftet på dialogmøde med de 
kommunale forældrebestyrelser og Udvalget, og her kom bud på forskellige muligheder. 
 
Udvalget for Børn og Unge har til udvalgsmødet den 11. august 2015 fremsat forslag om, 
at der til budgetbehandlingen rejses et budgettema til 2016 vedr. udvidet åbningstid på 
dagtilbudsområdet. Økonomiudvalget har efterfølgende godkendt at oversende temaet til 
budgetdrøftelserne.  
 
Dette ses i sammenhæng med Byrådets ønske om flere indbyggere samt den 
opmærksomhed, der har været i Udviklingsudvalgets temadrøftelser og med Svendborg 
Kommunes vækststrategi som bosætningskommune, satses der primært på at tiltrække 
børnefamilier.   
 
Foruden de fire alternative modeller, der er udarbejdet for udvidet åbningstid i 
børnehusene, stilles der forslag om at afsætte pulje til udvidet åbningstid i dagplejen. 
Forudsætningen er, at 10 dagplejere fordelt i lokalområder holder 5 timer åbent pr. uge 
ud over den sædvanlige åbningstid på 48 timer. Overenskomsten på dagplejeområdet 
levner allerede i dag mulighed for en fleksibel åbningstid i tidsrummet kl. 06.00 til kl. 
18.00. Såfremt det vælges at holde 5 timer længere åbent om ugen, vil det udløse 
overtidsbetaling. Det bemærkes i forslaget, at udvidet åbningstid i dagplejen er reguleret 
nærmere i overenskomsten på området. Vilkår skal aftales nærmere og eventuelt 
forhandles med FOA. 
 
Påvirkning på andre områder:  
Udvidet åbningstid skal ses som et led i kommunens bosætningsstrategi. 
 
Økonomi:  
En udvidelse af åbningstiden med fem timer om ugen udover normal åbningstid betyder 
en udvidelse af nettobudgettet på 0,5 mio. kr.  
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Garantimodel til dagtilbud med mindre børnehuse (rev. efter ØKU d. 18.08.2015) 
 
 
1.000 kr. 2016 2017 2018 2019
Drift 321 321 321 321
Yderligere bemanding 216 216 216 216
Forældrebetaling -134 -134 -134 -134
Øget tilskud private 65 65 65 65
Finansiering
I alt 468 468 468 468

 
Resume:  
Udvalget for Børn og Unge har på udvalgsmøde den 11. august 2015 indstillet en 
fastholdelse af et garantiniveau på 32 pladser i børnehuse på dagtilbudsområdet som 
tema til budgetdrøftelserne. Økonomiudvalget godkendte på møde den 18. august 2015, 
at udvidelsesforslaget medtages i budgetforhandlingerne og at personalebemandingen 
samtidig øges fra 2 til 3 medarbejdere i perioden fra kl. 13.00-15.00. 
 
Sagsfremstilling: 
Den eksisterende garantimodel på dagtilbudsområdet blev besluttet indført med budget 
2015. Det afsatte budget på 0,9 mio. kr. giver mulighed for 16,7 garantipladser ved den 
nuværende aftale om ressourcetildeling. I 2015 betyder det en garanti på 32 pladser 
omfattende tre børnehuse.  
 
Med udvalgets godkendelse af, at garantimodellen fremadrettet rettes mod børnehuse 
beliggende i lokal- og landdistrikter vil det betyde at to børnehuse vil være omfattet af en 
garanti; Egebjerg Vester Skerninge Børnehus afdeling Filippahuset samt Østerdalen Oure 
Børnehus. Herved kan garantitildelingen hæves til 29 pladser i budget 2016. 
 
Økonomiudvalget indstiller hermed forslag om at fastholde en garantimodel på 32 
pladser i 2016 forudsat at det udelukkende er børnehuse beliggende i lokal- og 
landdistrikter, der er omfattet. I 2016 vil det betyde, at der skal tilføres midler til 
yderligere 6 pladser til i alt to børnehuse. Puljen til garantiordning hæves herefter til 
budget ti 22,7 pladser. Økonomiudvalget ønsker desuden at hæve personalenormeringen 
fra 2 til 3 medarbejdere i tidsrummet fra kl. 13.00 til kl. 15.00. 
 
Påvirkning på andre områder:  
Forslaget skal ses som et led bosætningsstrategien. 
 
Økonomi:  
En fastholdelse af et garantiniveau på 32 pladser samt en øget personalebemandling fra 
kl. 13.00 til 15.00  vil medføre en yderligere tildeling på netto 0,5 mio. kr. i 2016. I 
budget 2017 og frem vil der skulle tages fornyet stilling til garantiniveauet ud fra den 
forventede indskrivning. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


