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1. Efterbehandling af dialogmøder på skoleområdet 2012
17.01.10-G00-1-11

Sagsfremstilling
Børn- og Skoleudvalget har i marts 2012 afviklet dialogmøder med de 4 skolebestyrelser.
Under dialogmøderne redegjorde bestyrelserne dels for forslag til fremtidigt arbejde og dels for
udfordringer i de enkelte distrikter og i det samlede skolevæsen.

Følgende forslag og ønsker fremkom på møderne:








forslag om, at antallet af pladser til elever i generelle vanskeligheder ikke fastlægges
centralt, men reguleres på den enkelte skole fra år til år
ønske om, at den rullende skolestart fortsætter og videreudvikles
forslag om bedre infrastruktur i Distrikt Løgumkloster for at sikre ét sammenhængende
skoledistrikt og for at sikre, at overbygningseleverne har gode transportmuligheder på
tværs af distriktet, således at overbygnignseleverne vælger at færdiggøre skolegangen i
distriktet
forslag om, at der laves en resursetildeling til børn i generelle vanskeligheder i SFO'en
ønske om udarbejdelse af en kommunal inklusionspolitik
forslag om mere oplysning om inklusion til forældrene

Alle forslag og ønsker er uddybet i bilaget.

Skole- og dagtilbudschefen indstiller, 8. maj 2012, pkt. 9:
at forslag og ønsker fra skolebestyrelserne drøftes.

Børn- og Skoleudvalget, 8. maj 2012, pkt. 9:
Punktet udsat.
Christina Hattens deltog ikke i mødet.

Bilag


opsamling på dialogmøderne

Beslutning
Sagen drøftet.
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2. Efterbehandling af dialogmøder for dagtilbud 2012
28.06.00-G01-7-12

Sagsfremstilling
Børn- og Skoleudvalget har i april 2012 afviklet dialogmøder med de 4 områdebestyrelser,
dagplejen, de tyske selvejende institutioner og de øvrige selvejende institutioner.
Under dialogmøderne redegjorde bestyrelserne dels for forslag til fremtidigt arbejde og dels for
udfordringer i de enkelte distrikter og i det samlede dagtilbud.

Følgende forslag og ønsker fremkom på møderne:











Øget normeringen for småbørn/vuggestuen.
Politisk beslutning om minimumsstørrelse for en filial.
Særordning for Rømø Børnecenter tager højde for lokale vilkår.
Udvidelse af Rømø Børnecenter med en udegruppe, der transporteres fra fastlandet.
11 måneders betaling, så juli er betalingsfri
Fælles afsæt for inklusionstanken i dagtilbud og skole.
Nedsæt Dagplejens belægningsgrad fra 3,9 til 3,78.
Øget normering i specialgrupper.
Præcisering af mulighederne i hhv. den kommunale frokostordning og
forældrearrangerede madordning.
Ønske om oprettelse af småbørnsgruppe i Agerskov Børnehave.

Alle forslag og ønsker er uddybet i bilaget.

Bilag


Opsamling på dialogmøderne mellem bestyrelserne og Børn- og Skoleudvalget

Skole og dagtilbudschefen indstiller,
at

forslag og ønsker fra bestyrelserne i dagtilbud drøftes.

Beslutning
Sagen drøftet.
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3. Sager til orientering
00.01.00-G00-30-11

Sagsfremstilling
Økonomi i dagplejen. Henvendelse vedr. dagtilbud til småbørn i Skærbæk.

Bilag


Småbørn Skærbæk.pdf

Direktøren for Børn og Skole indstiller,
at

sagen tages til efterretning.

Beslutning
Sagen taget til efterretning
Sagen taget til efterretning
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4. Budget 2013-2016, drift - Børn- og Skoleudvalgets område
00.30.04-Ø00-10-12

Sagsfremstilling
Med vedtagelsen af den økonomiske politik i 2011 fastlagde Kommunalbestyrelsen de
overordnede målsætninger, som Tønder Kommune lægger til grund for de kommende års
budgetlægning. I henhold til tidsplanen for budgetlægningen 2013-2016 definerer
Økonomiudvalget før hver budgetlægning størrelsen på reduktions- og udvidelsesblokke.
Blokkene skal give det økonomiske spillerum til den politiske prioritering.
På mødet i marts er der udmeldt reduktions- og udvidelsesblokke på 1% af budgettet på de
enkelte politikområder.
På møderne i maj og juni drøftes prioritering af 1% reduktionsblokke og 1% udvidelsesblokke,
jfr. Økonomiudvalgets rammeudmelding.
Der vedlægges forvaltningens oplæg til reduktions- og udvidelsesblokke for Børn- og
Skoleudvalgets område.

Økonomi
Børn- og Skoleudvalget skal komme med reduktionsforslag på i alt 6.369.000 kr., som på
politikområderne fordeler sig således:
71 Uddannelse
72 Dagtilbud
73 Forebyggelse og
anbringelse

3.555.000
kr.
1.445.000
kr.
1.369.000
kr.

Direktøren for Børn og Skole indstiller, 8. maj 2012, pkt. 7:
at forslag til reduktions- og udvidelsesblokke drøftes indledningsvis med henblik på endelig
behandling på udvalgsmødet i juni.

Børn- og Skoleudvalget, 8. maj 2012, pkt. 7:
Punktet udsat.
Christina Hattens deltog ikke i mødet.

Bilag


Udvidelsesforslag 2013 Børn og Skole



Reduktionsforslag 2013 Børn- og Skole
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Børn og Skoleforvaltningen indstiller,
at

forslag til reduktions- og udvidelsesblokke drøftes indledningsvis med henblik på
endelig behandling på udvalgsmødet i juni.

Beslutning
Indstillingen godkendt.
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5. Budget 2013-2016 - Anlægsprioritering indenfor Børn- og
Skoleudvalgets område
00.30.04-Ø00-10-12

Sagsfremstilling
Med vedtagelsen af den økonomiske politik i 2011 fastlagde Kommunalbestyrelsen de
overordnede målsætninger, som Tønder Kommune lægger til grund for de kommende års
budgetlægning. I henhold til tidsplanen for budgetlægningen 2013-2016 udmelder
Økonomiudvalget rammerne for fagudvalgenes budgetarbejde i marts måned.
Den samlede anlægsbudgetramme for fagudvalgene er foreløbigt angivet som den vedtagne
investeringsoversigt. Der er for 2013-2015 afsat gennemsnitligt 3,9 % af indtægterne, hvilket
er 0,4 % over målsætningen svarende til ca. 10 mio. kr. årligt. Fagudvalgene skal forholde sig
til behovet for nye anlæg og eventuelle ændringer til nuværende investeringsoversigt.
Fagudvalgene skal aflevere oplæg til deres anlægsbehov den 10. maj 2012, således at
Direktionen kan arbejde videre med et samlet anlægsprogram for Tønder Kommune.
Anlægsprogrammet drøftes med Økonomiudvalget den 21. juni 2012. Frem til
budgetseminaret vil der herefter blive arbejdet på at kvalificere anlægsprogrammet og de
afledte driftsmæssige virkninger.
Fagudvalgene anmodes om at prioritere anlæg som hovedsagelig giver driftsmæssige
reduktioner.
Indstillingen godkendt. Sagen fortsætter i maj.

Sagen genoptages
Udvalget skal på mødet foretage prioritering af de indkomne anlægsønsker jf. vedlagte
investeringsoversigt 2013-2016. Den foreløbige anlægsramme på Børn- og Skoleudvalget er
på 7,7 mio. kr. jf. den vedtagne investeringsoversigt i budget 2012-2015.
Det bemærkes, at anlægsrammerne for 2013-2016 forventes nedjusteret med 14 mio. kr.,
hvis kvalitetsfondstilskuddet mistes. Børn- og Skoleudvalget har mange projekter, som pt. kan
blive finansieret med kvalitetsfondstilskud.

Der er mulighed for at afvente færdiggørelse af prioriteringen til udvalgsmødet i juni.

Direktøren for Børn og Skole indstiller, 8. maj 2012, pkt. 8:
at anlæg drøftes og prioriteres med henblik på endelig behandling på udvalgsmøde i juni.

Børn- og Skoleudvalget, 8. maj 2012, pkt. 8:
Punktet udsat.
Christina Hattens deltog ikke i mødet.
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Bilag


Anlægsforslag 2013-2016 Børn og Skole

Børn og Skoleforvaltningen indstiller,
at

anlæg drøftes og prioriteres med henblik på endelig behandling på
udvalgsmødet i juni

Beslutning
Indstillingen godkendt.
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6. Mulig fremrykning af etablering af småbørnsgruppe i Humlebo
28.09.00-G01-1518414-07

Sagsfremstilling
Det er som del af helhedsløsningen besluttet, at der i Humlebo skal etableres en
småbørnsgruppe i 2013 med 8 småbørn. Af hensyn til pasningsbehovet i Bredebro på
nuværende tidspunkt, er konsekvenserne ved en fremrykning af etablering af småbørnsgruppe
i Humlebo undersøgt.
Rykkes etableringen af småbørnsgruppe med plads til 8 børn fremtil opstart 17. september
2012, hvilket er muligt med tanker for de nødvendige bygningsmæssige ændringer, vil dette
medføre behov for afskedigelse af 2 dagplejere. Afskedigelse af de to dagplejere vil belaste
dagplejens økonomi. Opsigelse af dagplejere har typisk en varighed på 3 ugers
varslingsperiode + 6 måneders opsigelse. Dagplejerne opsiges pr. 1. juli 2012 med fratrædelse
pr. 1. januar 2013.

Økonomi
En fremrykning af opstartsdatoen vil give en merudgift på i alt 161.900 kr., heraf udgør
lønudgift til 2 dagplejere i opsigelsesperioden 146.900 kr.

Bilag


Tidsplan ombygning, Humlebo - start den 25. maj.pdf

Skole- og Dagtilbudschefen indstiller,
at

opstart af småbørnsgruppe i Humlebo sker den 17. september 2012,

at

fremrykningen finansieres inden for Børn- og Skoleudvalgets område, og

at

indstillingen videresendes til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Beslutning
Indstillingen anbefales.
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Bilag


opsamling på dialogmøderne



Opsamling på dialogmøderne mellem bestyrelserne og Børn- og Skoleudvalget



Småbørn Skærbæk.pdf



Udvidelsesforslag 2013 Børn og Skole



Reduktionsforslag 2013 Børn- og Skole



Anlægsforslag 2013-2016 Børn og Skole



Tidsplan ombygning, Humlebo - start den 25. maj.pdf
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