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1.

Overordnede principper for anlæg af ny daginstitution ved Roskildevej

Sagsnr.: 17/1041

Sagsfremstilling
Sagen fremlægges for at Udvalget kan træffe beslutning om hvilke overordnede
principper der skal danne grundlag for byggeprocessen, i forhold til etablering af en ny
daginstitution ved Roskildevej. Beslutningen danner grundlag for udarbejdelse af
byggeprogram og anlægsønske 2018.
Det er i forbindelse med vedtagelsen af budget 2018 – 2021 besluttet at afsætte kr. 400.000 til
rådgiverhonorar til forundersøgelser, med henblik på at fremlægge et an-lægsønske til budget
2019 – 2022 vedr. etablering af en daginstitution på 200 enheder, svarende til 50 vuggestuebørn
og 100 børnehavebørn, på matrikel nr. 1 uv Trollesminde ved Roskildevej.
I forbindelse med byggeriet, skal følgende forhold tages i betragtning:

Bygningsreglement 2018, der er gældende når byggeriet udføres.

Lokalplan nr. 350 Trollesminde Kontorpark, som i 2018 skal ændres, så den tillader etablering
af en daginstitution.

Udbudsloven, som har indflydelse på forvaltningens ”Tids og handleplan” som følger
kommunens byggestyringsregler.
Udover ovenstående forhold, anbefaler forvaltningen følgende forhold indarbejdet:

Bygningen kommer til at fremstå som et inspirerende og funktionelt læringsmiljø, der sikrer
mulighed for sanselige oplevelser, fordybelse og sikre at der kan
arbejdes i mindre børnegrupper, i værksteder, temperaturzoner mm. Forvaltningen anbefaler
endvidere at ude-læringsmiljøet skal medtænkes i forbindelse med projekteringen af
daginstitutionen (fx udetoilet, skurfaciliteter, hensigtsmæssig placering af liggehal osv.).

Bygningen etableres med mulighed for at veksle mellem funktioner. Det bør
således være muligt at veksle mellem funktionerne vuggestue / børnehave når børnetallet
skifter.
Endvidere anbefaler forvaltningen at udvalget medtænker følgende overordnede
principper, med henblik på at etablere en moderne daginstitution, der sikrer optimale
vilkår ift. miljømæssig, økonomisk og social bæredygtighed:
Miljømæssig bæredygtighed:
Materialer og byggeelementer vælges efter ’vugge til vugge princippet’ hvilket betyder, at
materialerne kan genanvendes i andre sammenhænge, med begrænset belastning af miljøet. Valg
af vedvarende energikilde til opvarmning og el-, med krav om en fornuftig rentabilitet.
Lokalplanen kan dog have indflydelse på valg af energikilde til opvarmning af indeklima og
brugsvand, da der kan komme krav om anvendelse af fjernvarme.
Økonomisk bæredygtighed:
Disponering af funktioner i huset, fx færdsel og adgangsforhold planlægges så
rengøringsbehovet begrænses. Valg af materialer og overflader, så vedligeholdelse og rengøring
begrænses. Valg af klimaskærm/energiramme der begrænser energiforbrug, med krav om en
fornuftig rentabilitet.
Social bæredygtighed:
De fysiske rammer er vigtige for brugernes daglige arbejdsmiljø. Både direkte i form af indeklima,
arbejdsstillinger, støj, pladsforhold osv., og indirekte via den adfærd,
rummene inviterer til. Støjniveauet i institutionen påvirkes ikke kun af den målbare akustik, men
også af, om rummene lægger op til rolig eller støjende adfærd. Derfor er der en tæt sammenhæng
mellem fysiske rammer, pædagogiske principper og arbejdsmiljø.
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Udvalget skal træffe beslutning om, hvorvidt Forvaltningen i forhold til byggeprojektet alene skal
følge gældende regler og lovgivning ved etablering af en daginstitution, eller om Forvaltningen
tillige skal inddrage ovenstående forhold.
Retsgrundlag
Ikke relevant for sagen.
Økonomi
Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.
Indstilling
Direktionen indstiller til Børne- og Familieudvalget at beslutte:
1. at der etableres en moderne daginstitution der overordnet set følger
anbefalingerne mht. de tre bæredygtighedsprincipper, herunder har fokus på social
bæredygtighed både ude og inde.
2. at der etableres en daginstitution hvor bygningen kan veksle mellem forskellige funktioner
(vuggestue / børnehave).
3. at bygningen kommer til at fremstå som et inspirerende og funktionelt
læringsmiljø.
4. at der senest maj 2018 fremlægges oplæg til anlægsønske til budget 2019 – 22.
Beslutning i Børne- og Familieudvalget den 06-12-2017
Udvalget godkendte indstillingen.

2.

Budgetmodel for udlagt specialundervisning 2018 og 2019 - efter høring

Sagsnr.: 17/951

Sagsfremstilling
Sagen fremlægges med henblik på politisk beslutning om en justering af budgetmodellen for udlagt
specialundervisning i 2018 og 2019 efter endt høring.
Baggrund
Byrådet besluttede den 30. november 2016 en budgettildelingsmodel for udlagt budget til
specialundervisning på de syv distriktsskoler med virkning fra den 1. januar 2017. Modellen består
af tre tildelingskriterier med en ligelig vægtning:

Antal 6-16 årige i skoledistrikterne (pr. den 5. september)

Social profil for skolerne (opdateres årligt)

Skolernes faktiske forbrug til udlagt specialundervisning i det senest afsluttede regnskabsår
Budgettet til den udlagte specialundervisning er i 2017 fordelt på baggrund af denne model. I løbet
af 2017 er der sket en forskydning i antallet af visiterede elever og de dertil hørende udgifter
skoledistrikterne imellem. Dette betyder, at der allerede før sommerferien 2017 sås en forskel på
regnskab 2016 og forventet forbrug i 2017, hvilket var baggrunden for at behandle forslag om at
justere budgetmodellen for 2018 og 2019.
Børne- og Familieudvalget drøftede oplægget på møde den 6. september 2017 og besluttede at
sende oplæg til justeret budgetmodel inklusiv baggrundsnotat i høring.
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Udkast til justeret budgetmodel, som blev sendt i høring
Forvaltningen fremlagde i sagsfremstilling til Børne- og Familieudvalget den 6. september 2017 en
justeret budgetmodel, hvor tildelingskriteriet ”faktisk forbrug” udgik fra og med 2018. Denne
anbefaling hvilede på en erkendelse af, at faktisk forbrug, illustreret ved regnskabstallet for 2016,
ikke udgjorde en god afspejling af det forventede forbrug i 2017 endsige forventet forbrug i 2018.
Det var derfor forvaltningens formodning, at en model indeholdende tildelingskriteriet ”faktisk
forbrug” ville medføre en skævvredet fordeling af budgettet set i forhold til det forventede
specialundervisningsbehov og at en tildeling ud fra den eksisterende model ville kræve omfordeling
distrikterne imellem.
På baggrund af ovenstående var det forvaltningens vurdering, at en model bestående af kun to
tildelingskriterier:

antal 6-16 årige i skoledistrikterne med en vægtning på 25 % og

social profil for skolerne, med en vægtning på 75 %
ville medføre en mere retvisende og objektivt set fair fordeling af midlerne til den udlagte
specialundervisning skolerne imellem. En fordeling, der sikrer at alle børn i Hillerød Kommune har
ens muligheder for specialundervisning uanset skoledistrikt.
Høringssvar
I alt 6 skolebestyrelser, 1 MED-udvalg samt Hillerød Handicapråd har indsendt høringssvar, som er
vedhæftet som bilag. Forvaltningen har lavet en opsamling af høringssvarene (se bilag 3), og
høringssvarenes indhold i forhold til selve budgetmodellen indgår i notat om udkast til budgetmodel
efter høring (se bilag 1).
En del af høringsparterne har kommenteret på forhold i konteksten for budgetmodellen som fx
vurdering af, at budgetrammen til udlagt specialundervisning er for lille set i forhold til det aktuelle
forbrug, at der bør tildeles ledelsesressourcer til området samt at uforudsigeligheden på området
skaber en svær styringsmæssig situation.
Følgende elementer i høringssvarene forholder sig direkte til budgetmodellen:
Fem af de syv høringssvar forholder sig direkte til budgetmodellen. Af disse fremgår:

Antallet af 6-16 årige i distriktet vurderes generelt, som et vigtigt kriterium. En høringspart
foreslår at anvende 6-18 årige i stedet.

Distrikternes sociale profil vurderes generelt, som værende et vigtigt kriterium.

I forhold til det hidtidige kriterie vedr. faktisk forbrug foretrækker kun en enkelt høringspart, at
fastholde dette kriterie.

Samme høringspart anbefaler, at man afventer sektoranalysens resultater i 2019 inden man
justerer budgetmodellen.

En høringspart mener at et kriterium vedr. funktionsnedsættelse bør indgå i modellen.
At to høringsparter ikke direkte kommenterer på budgetmodellen i deres høringssvar skyldes:

En part tager oplægget til efterretning uden yderligere kommentarer.

En part mener, at midlerne til området er for små, og at der først må sikres den nødvendige
økonomi til området inden man kan beslutte en model for fordeling af midlerne.
Med den foreslåede justerede budgetmodel var det forvaltningens ambition at lave en
budgetmodel, der er så objektiv som muligt set i forhold til de kriterier vi arbejder med på dette
område. Samtidig var det ambitionen at lave en let gennemskuelig og objektivt fair model, der
skulle give de mest optimale forudsætninger for at forudsige distrikternes behov for
specialundervisning og dermed give distrikterne de bedste forudsætninger for at holde deres
budget. Dette velvidende, at vi arbejder med et område præget af strukturelle omstændigheder,
der betyder at forudsigelse kan være udfordrende.
Forvaltningen noterer sig, at kun en enkelt høringspart ønsker at beholde forbrug som en del af
budgetmodellen, mens tre høringsparter eksplicit støtter op om den foreslåede justerede model og
to ikke forholder sig eksplicit til dette spørgsmål. På denne baggrund anbefaler forvaltningen
derfor, at den fremlagte model fastholdes og at budgettet til den udlagte specialundervisning i
2018 og 2019 fordeles med udgangspunkt i den justerede budgetmodel.
Budget til udlagt specialundervisning 2018
Budgettet til den udlagte specialundervisning er i 2018 på i alt 67,1 mio.kr. Hertil lægges 3,1 mio.
kr., som blev bevilliget i budgetopfølgning 2-2017. Det er forvaltningens anbefaling, at
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ovenstående model anvendes til at fordele de 67,1 mio. kr. mens de 3,1 mio. kr., anbefales fordelt
ud fra en konkret vurdering af, hvilke distrikter der i højest grad ser ud til at have behov for en
indfasning af den justerede budgetmodel. Alle midler anbefales fordelt primo 2018, således at
skoledistrikterne kender deres samlede budget så tidligt som muligt og herved gives de bedste
forudsætninger for at udøve god økonomistyring.
Konkret anbefales midlerne fordelt således:
Budgettildeling 2018 (mio.kr.)
67,1 mio.kr.
via budgetmodel
Frederiksborg Byskole

3,1 mio. kr. fra
BOF2-2017
særlig fordeling

I alt

8,6

0,0

8,6

19,1

0,0

19,1

Hanebjerg Skole

6,4

0,5

6,9

Hillerød Vest Skolen

7,6

0,5

8,1

Hillerødsholmskolen

9,5

0,0

9,5

Kornmarkskolen

8,8

0,0

8,8

Sophienborgskolen

7,1

2,1

9,2

67,1

3,1

70,2

Grønnevang Skole

i alt

Retsgrundlag
Ikke relevant for sagen.
Økonomi
Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.
Indstilling
Direktionen indstiller, at Børne- og Familieudvalget
1. Drøfter de indkomne høringssvar.
2. Godkender den justerede budgetmodel til fordeling af de 67,1 mio.kr. til den udlagte
specialundervisning med virkning fra januar 2018 samt videresender den til Økonomiudvalgets
og Byrådets godkendelse.
3. Godkender, ovenstående konkrete fordeling af budgettet til skolerne i 2018 til den udlagte
specialundervisning både hvad angår de 67,1 mio.kr. og de 3,1 mio.kr.
Beslutning i Børne- og Familieudvalget den 06-12-2017
Udvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til Økonomiudvalget og Byrådet.
Mette Thiesen (D) tog forbehold.
Udvalget er enige om, at området skal følges tæt.
Bilag:
1
Åben
2
Åben
3
Åben
4
Åben
5
Åben
6
Åben
7
Åben

Bilag 1 Budgetmodel for udlagt specialundervisning
Bilag 2 Skolernes sociale profil 2017
Bilag 3 Forvaltningens opsamling på høringssvar
Høringssvar, Skolebestyrelse og MED-udvalg Grønnevang Skole
Høringssvar, Skolebestyrelsen Hillerødsholmskolen
Høringssvar, Skolebestyrelsen Kornmarkskolen
Høringssvar, Hillerød Handicapråd
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8
9
10
11
12

3.

Åben
Åben
Åben
Åben
Åben

Høringssvar, Skolebestyrelsen Frederiksborg Byskole
Høringssvar, Skolebestyrelsen Hanebjerg Skole
Tillæg til høringssvar, Hanebjerg Skole
Høringssvar, Skolebestyrelsen Hillerød Vest Skolen
Tillæg til høringssvar, Hanebjerg Skole

2510/17
2513/17
2571/17
2572/17
2573/17

Resultater og data på skoleområdet - beslutningsoplæg

Sagsnr.: 17/929

Sagsfremstilling
Formålet med sagen er, at Børne- og Familieudvalget drøfter og tager stilling til forvaltningens
oplæg om hvilke resultater og data på skoleområdet, der skal fremlægges til politisk orientering de
år, hvor det ikke er lovpligtigt at udarbejde kvalitetsrapport.
Sagens baggrund
I forbindelse med drøftelser om udviklingsmål og indikatorer for budget 2018-2021, har Børne- og
Familieudvalget bedt forvaltningen om et oplæg til hvilke resultater og øvrige data, der skal
fremlægges til politisk orientering de år, hvor det ikke er lovpligtigt at udarbejde kvalitetsrapport
på skoleområdet. Se uddybende beslutningsoplæg i bilaget.
Udviklingsmål og indikatorer i budget 2018-2021
I forbindelse med vedtagelsen af budget 2018-2021 har Byrådet vedtaget tre overordnede
udviklingsmål:

Øge fagligheden

Reducere betydningen af social baggrund

Øge tillid og trivsel
På skoleområdet måles ovennævnte udviklingsmål på følgende fire indikatorer:

Andelen af børn, der i børnehaveklassen har brug for en fokuseret eller særlig sproglig indsats,
er lavere end da børnene var 3 år (Dagtilbud, Skole og Familier og Sundhed)

Alle folkeskoler har en undervisningseffekt (socioøkonomisk reference) på mindst 0,1, når man
tager gennemsnittet for de sidste 3 år (Skole)

Elevers trivsel ligger over landsgennemsnittet på alle årgange (Skole)

Hvert andet år måles på forældretilfredshed på dagtilbuds- og skoleområdet (næste gang i
2019), og tilfredsheden forbedres ved hver måling (Dagtilbud, Skole).
Der er således blevet reduceret væsentligt i antallet af indikatorer, der evalueres hvert år i februar
i fagudvalgene og i Byrådet (se oversigt over udgåede indikatorer i bilaget). På denne baggrund
melder spørgsmålet sig om, hvordan Børne- og Familieudvalget stadig kan blive orienteret om de
øvrige resultater og data på skoleområdet, der er med til at belyse nationale resultatmål, som
bliver fulgt tæt af Undervisningsministeriet, Kommunernes Landsforening og offentligheden i
øvrigt.
Kvalitetsrapport for folkeskolerne – lovkrav
Det er lovpligtigt, at der skal udarbejdes kvalitetsrapport for skoleområdet hvert andet år. Fristen
for vedtagelse af kvalitetsrapporten er den 31. marts i lige kalenderår.
Ifølge bekendtgørelsen skal følgende resultatoplysninger fremgå for hver af kommunens skoler og
det samlede skolevæsen – om muligt for en treårig periode:

Karaktergennemsnit i 9. klasseprøver i dansk (alle fagdiscipliner), matematik (begge
fagdiscipliner) og i bundne prøver i alt

Socioøkonomisk reference af de bundne prøver i 9. klasse forstået som elevernes
karaktergennemsnit i forhold til socioøkonomiske baggrundsvariable

Andel af 9. klasseelever med karakteren 2 eller derover i både dansk og matematik

Andel af de allerdygtigste elever i dansk læsning og matematik i de nationale test
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Andel elever, der er gode til dansk læsning og matematik i de nationale test
Andel af elever med dårlige resultater i dansk læsning og matematik i de nationale test uanset
social baggrund
Elevernes uddannelsesstatus ni måneder efter folkeskolens 9. og 10. klasse (kun for det
samlede skolevæsen)
Andel af elever, der tre måneder efter afsluttet 9. klasse er påbegyndt en ungdomsuddannelse
Andel af elever, der 15 måneder efter afsluttet 9. klasse er påbegyndt en ungdomsuddannelse
Andel af elever, der forventes at fuldføre en ungdomsuddannelse inden for 6 år efter afsluttet
9. klasse
Resultater af den obligatoriske trivselsmåling
Oplysninger om klager til Klagenævnet for Specialundervisning
Oplysninger om i hvilket omfang lærerne har undervisningskompetence fra læreruddannelsen i
de fag, læreren underviser i, eller på anden vis har opnået en tilsvarende faglig kompetence
Oplysninger om andelen af folkeskoleelever i kommunen, der undervises i den almene
undervisning

Forvaltningens oplæg
Forvaltningens oplæg er, at der udarbejdes kvalitetsrapport for skoleområdet til politisk behandling
hvert år – også de år hvor det ikke er lovpligtigt. Dette er for at skabe en overskuelig systematik
og ensartethed i afrapporteringen af resultater og oplysninger, som ikke forskellige fra år til år.
Forvaltningen anbefaler, at følgende resultater og oplysninger hvert år skal fremgå i Hillerød
Kommunes kvalitetsrapport:

Resultater og oplysninger som de fremgår i bekendtgørelsen for kvalitetsrapporter i folkeskolen
(se ovenstående afsnit)

Hillerød Kommunes placering blandt de øvrige kommuner i de bundne 9. klasseprøver

Elevfravær

Oplysninger om klager til Dansk Center for Undervisningsmiljø

Oplysninger om klassekvotienter i Hillerød Kommune

Privatskoleandelen i Hillerød Kommune
Ved at udarbejde kvalitetsrapport hvert år skabes der en rytme i årshjulet for skolernes og
skolebestyrelsernes systematiske arbejde med pædagogisk data. Skoleafdelingen og
skoleledelserne afholder jævnligt skolesamtaler, hvor data fra kvalitetsrapporten sættes i spil og
kvalificerer drøftelserne omkring kvalitetsudviklingen på skoleområdet.
De forrige kvalitetsrapporter har været meget omfangsrige. Forvaltningen vil derfor udarbejde en
mere overskueligt og forenklet rapport, hvor sidetallet vil blive reduceret væsentligt, og hvor det
bliver nemmere at sammenligne skolerne med hinanden og med kommune- og
landsgennemsnittet. Data trækkes fra Undervisningsministeriets datavarehus og kræver ikke
omfangsrig administrativ bearbejdning. Forvaltningen vurderer på denne baggrund, at det at have
et samlet dataoverblik vil være mere ressourcebesparende, end hvis der hyppigere skal laves mere
lokale datatræk.
De år hvor kvalitetsrapporten ikke er lovpligtig, anbefaler forvaltningen, at den ikke sendes i
høring, men at den blot behandles i Børne- og Familieudvalget, offentliggøres og videredistribueres
til skoleledelserne og skolebestyrelserne. Dette vil første gang gøre sig gældende for
kvalitetsrapporten for skoleåret 2017/18, som vil blive behandlet i Børne- og Familieudvalget
januar 2019. Dette er for at lette sagsgangen for forvaltningen og skolerne.
Retsgrundlag
Folkeskoleloven § 40 a, stk. 5 og bekendtgørelse om kvalitetsrapporter i folkeskoler.
Økonomi
Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.
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Indstilling
Direktionen indstiller, at Børne- og Familieudvalget:
1. drøfter forvaltningens oplæg
2. godkender at der bliver udarbejdet kvalitetsrapport for skoleområdet hvert år, bestående af
resultater og oplysninger som de fremgår af punkt A-F i forvaltningens oplæg
3. godkender at forvaltningen ikke sender kvalitetsrapporten i høring de år, hvor den ikke er
lovpligtig i henhold til bekendtgørelsen.
Beslutning i Børne- og Familieudvalget den 06-12-2017
Udvalget godkendte indstillingen med nedenstående tilføjelser, idet udvalget beder om, at
kvalitetsrapporten fra 2019:

indeholder data vedrørende elevfravær opgjort afdelingsvist

suppleres med oplysninger om antal elever med dysleksi opgjort afdelingsvist

suppleres med hovedtal fra forældretilfredshedsundersøgelsen.
Udvalget drøftede hvorvidt data vedrørende personalesygefravær skal fremgå af kvalitetsrapporten
og ønsker, at Økonomiudvalget forholder sig til dette spørgsmål. Sagen sendes på den baggrund
videre til Økonomiudvalget.
Bilag:
1 Åben Bilag - Resultater og data

2382/17

4.
Udvikling af en strategi for IT og læring i Hillerød skolevæsen - indledende
drøftelse
Sagsnr.: 17/917

Sagsfremstilling
Formålet med sagen er, at Børne- og Familieudvalget drøfter og godkender forvaltningens oplæg
til, hvordan der kan udvikles en ny strategi for IT og læring for Hillerød skolevæsen.
Sagens baggrund
I april 2017 havde Børne- og Familieudvalget en politisk drøftelse af digitale arbejdsredskaber til
elever, og i denne forbindelse opstod der et behov for yderligere dialog om digitalisering på
skoleområdet, ligesom udvalget ønskede at udforme en strategi for IT og læring.
I budget 2018-21 fremgår det af punkt 38. Digitalisering og læring: ”Vi skal have endnu mere
pædagogik og læring ud af de nye digitale muligheder. Børne- og Familieudvalget bedes behandle
en sag om at skabe en strategi for IT og læring i Hillerød Kommune. Desuden er forligspartierne
enige om, at det nye Byråd skal drøfte den fremtidige strategi for digitalisering og læring.”
Med denne sag fremlægger forvaltningen forslag til, hvordan der i en inddragende proces med
skolens interessenter kan udvikles en ny strategi for IT og læring for Hillerød skolevæsen.
Forslaget til proces og overordnet indhold i strategien fremlægges i december 2017 for at gøre det
muligt at have en inddragende proces forud for forvaltningens oplæg til politisk drøftelse i marts
2018.
Hvad skal strategien forholde sig til?
Forvaltningen anbefaler, at strategien for IT og læring kommer til at indeholde overordnede
strategiske pejlemærker for:

en robust IT-infrastruktur på skolerne (herunder strøm, trådløse netværk og
internetforbindelse)

i hvilken grad skolerne bør investere i digitale arbejdsredskaber til eleverne, eller om en ”Bring
Your Own Device” strategi fortsat bør gælde

anvendelse af interaktive tavler/projektorer
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anvendelse af læringsplatformen
anvendelsen af samarbejdsplatformen AULA (den kommende erstatning for SkoleIntra, der
træder i kraft fra skoleåret 2019/20)
anvendelsen af digitale læremidler
digitale kompetencer hos medarbejderne
digitale kompetencer hos eleverne.

Stategien for IT og læring skal understøtte retningen i Hillerød Kommunes skolepolitik 2016-20,
hvor læringsteknologier betragtes som et middel til at understøtte elevernes læring, trivsel og
dannelse. Strategien skal desuden bygge ovenpå Hillerød Kommunes digitaliseringsplan 2015-20
og den fælleskommunale digitaliseringsplan 2016-20, hvor især en god IT-infrastruktur, en mere
fleksibel anvendelse af digitale læremidler samt brugerportalsinitiativet (implementering af
læringsplatformen og samarbejdsplatformen AULA) er centrale indsatsområder.
Inddragende proces og tidsplan
Forvaltningen vil nedsætte en arbejdsgruppe med repræsentanter fra de faglige organisationer og
udvalgte medarbejdere og ledere fra skolerne samt repræsentanter fra forvaltningen, som skal
komme med anbefalinger til strategien for IT og læring.
Det første udkast til en ny strategi vil blive forelagt for Børne- og Familieudvalget i marts 2018,
med henblik på at strategien bliver sendt i høring i skolebestyrelserne og de faglige organisationer.
Efter høringsperioden vil den endelige strategi blive behandlet i Børne- og Familieudvalget og
Byrådet i juni 2018.
Retsgrundlag
Ikke relevant for sagen.
Økonomi
Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.
Indstilling
Direktionen indstiller, at Børne- og Familieudvalget drøfter og godkender forvaltningens forslag til,
hvordan der kan udvikles en ny strategi for IT og læring i Hillerød skolevæsen.
Beslutning i Børne- og Familieudvalget den 06-12-2017
Et samlet udvalg beder Forvaltningen arbejde videre med IT-infrastrukturen til budget 2019- 22.
Udvalget ønsker desuden en bredt inddragende proces i arbejdet med at udarbejde en strategi for
IT og læring i Hillerød skolevæsen. Udvalget beder derfor om, at de øvrige mulige punkter i
forvaltningens forslag, igennem en sådan proces, skal kunne suppleres ud fra et fagligt
medarbejderperspektiv.
Udvalget lægger endvidere vægt på at inddrage et elevperspektiv og beder også om at forældres
perspektiv indgår i den inddragende proces, eksempelvis i forbindelse med et dialogmøde.
Det nye udvalg får i januar eller februar 2018 en mundtlig orientering om den tilrettede
inddragende plan i forhold til proces og indhold.
Mette Thiesen (D) stemte imod, at der skal laves en strategi for IT og læring i Hillerød skolevæsen,
idet hun mener, at skolerne hver især skal udarbejde den strategi for IT og læring, der giver
mening for dem.
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5.

Ungt værested 3320

Sagsnr.: 17/799

Sagsfremstilling
Denne sag fremlægges for Kultur- og Fritidsudvalget, samt Børne- og Familieudvalget med henblik
på, at udvalgene tilkendegiver deres opbakning til forslag om opførelse af et ungt værested –
Skævinge Oase i Skævinge.
En række lokale aktører i Skævinge (de unge i Skævinge, Klub Frivillig, ISS, Ungdomsklubben,
Aktiv Ung 3320, Føllegård, Kornmarkskolen, SSP, Natteravnene og forældre til Skævinges
institutioners børn) er gået sammen om idéen om at genopbygge et overdækket skur på svellernes
fliseområde i Skævinge centrum.
Skuret skal både fungere som et værested for de unge i byen, hvor de kan mødes om aftenen og
som et sted, der kan benyttes af familier, foreninger og institutioner på tur eller som backstage
rum til koncerter eller andre arrangementer i området.
Baggrunden for idéen er bl.a. at give de unge et alternativ til områdets institutioner som
tilholdssted om aftenen – en tendens der tidligere har været problematisk og som de unge også
selv ønsker at ændre.
De lokale aktører planlægger selv at opføre skuret og er i gang med at finde sponsorater og
fondsmidler til at finansiere projektet.
De lokale aktører ønsker, at få afklaret hvorvidt der er politisk opbakning til idéen, før de arbejder
videre med projektet.
Såfremt der er politisk opbakning til idéen går forvaltningen og initiativtagerne i dialog om proces
vedr. økonomi, byggeansøgning, tilkobling til el, renovation etc.
Retsgrundlag
Ikke relevant for sagen.
Økonomi
Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.
Indstilling
Direktionen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget samt Børne- og Familieudvalget tilkendegiver
deres opbakning til forslaget om opførelse af et ungt værested – Skævinge Oase i Skævinge.
Beslutning i Børne- og Familieudvalget den 06-12-2017
Udvalget godkendte indstillingen og tilkendegiver deres opbakning til forslaget.
Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 05-12-2017
Kultur- og Fritidsudvalget besluttede at tilkendegive deres opbakning til forslaget om opførelse af
et ungt værested – Skævinge Oase i Skævinge.
Afbud: Thomas Elong (V)
Bilag:
1 Åben Ungt værested 3320 bilag
2 Åben Beskrivelse Ungt værested 3320
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6.

Legeplads på Posen - status på ny legeplads

Sagsnr.: 17/845

Sagsfremstilling
Formålet sagen er, at orientere Miljø- og Teknikudvalget og Børne- og Familieudvalget om status
på arbejdet med at etablere ny legeplads på Posen.
Baggrund for projektet
Miljø- og Teknikudvalget og Børne- og Familieudvalget besluttede i foråret 2017, at nedsætte en
legepladsstyregruppe, som skulle arbejde videre med legepladsprojektet. Det blev derudover
besluttet, at den nye legeplads skulle være på Posen, at den skulle tage udgangspunkt i børnenes
behov, at det skulle være en naturlegeplads, og at legepladsen skulle afspejle samspillet med
slottet og dermed det kulturelle ophav. Derudover har der forud for udvalgenes beslutning været
en inddragelsesproces, hvor borgere har deltaget i workshops.
En unik legeplads med ’Konger og Parforce’ som tema, og hvor børnenes leg er udgangspunktet
Legepladsstyregruppen, som består af repræsentanter fra Børne- og Familieudvalget, Miljø- og
Teknikudvalget, Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot og forvaltningen, har
konkretiseret tema og krav til legepladsens legeredskaber og design, som vil indarbejdes i
udbudsmaterialet. Overordnet arbejdes der ud fra vedlagte koncept, hvor der er fokus på at lave
en unik legeplads med ’Konger og Parforce’ som tema og hvor det primære formål er: 1) en
legeplads børnene har lyst til at komme tilbage til og 2) en legeplads, som fortæller en god
historie.
Aldersgruppen er valgt til at være 1 – 12 år, og der laves et selvstændigt legeområde til de 1- til 3årige. Derudover er der fokus på at skabe et godt opholdssted for forældrene. Legepladsens
materialer og farver skal passe til Posens grønne omgivelser og Frederiksborg Slot. I forhold til de
eksisterende legefigurer lader styregruppen det være op til legepladsfirmaet om de vil integrere
dem i den fremtidige plads.
Børnene inddrages i den endelige udformning
Styregruppen vil gerne sikre en inddragelse af børn i den sidste fase af projektet. Et konkret forløb
vil laves i samarbejde med firmaet, som skal lave legepladsen. Styregruppen har lagt sig fast på,
at der arbejdes med en udvalgt børnegruppe, som kan byde ind før den endelige udformning og
legeredskaber fastlægges.Derudover arbejdes der videre med at invitere alle byens børn, forældre
og institutioner til åbningen af legepladsen.
Tidsplan
Primo 2018 vil der laves et udbud, hvor forskellige legepladsfirmaer kan byde ind, og hvor
designforslagene vil vurderes i forhold til både legeværdi, fortælleværdi, kunstnerisk udtryk og
pris. Her vil sagen komme tilbage til Miljø og Teknikudvalget og Børne- og Familieudvalget med
henblik på orientering om vinderen, eller valg af projekt. På baggrund af dette udarbejdes tidsplan
for færdiggørelse.
Retsgrundlag
Ikke relevant for sagen.
Økonomi
Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Der er meddelt anlægsbevilling på 1.050.000 kr.
til proces for borgerinddragelse og anlæg af legeplads i bymidten.
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Indstilling
Direktionen indstiller, at Børne- og Familieudvalget og Miljø og Teknikudvalget tager orienteringen
til efterretning.
Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 05-12-2017
Tue Tortzen stillede forslag om, at temaet hedder ’Dyr og Eventyr’.
1 stemte for: Tue Tortzen (T)
4 stemte imod: Louise Colding Sørensen (A), Jamil Cheheibar (A), Dan Riise (V) og Lars Ole
Skovgaard (V)
Der blev stillet forslag om at tage sagen til efterretning.
4 stemte for: Louise Colding Sørensen (A), Jamil Cheheibar (A), Dan Riise (V) og Lars Ole
Skovgaard (V)
1 stemte imod: Tue Tortzen (T)
Udvalget tog orienteringen til efterretning.
Beslutning i Børne- og Familieudvalget den 06-12-2017
Udvalget tog sagen til efterretning.
Bilag:
1 Åben Koncept - Legeplads på Posen

7.

2210/17

Udmøntningsplan 2018-2021 - Børne- og Familieudvalget

Sagsnr.: 17/1008

Sagsfremstilling
I forlængelse af det vedtagne budget for 2018-2021, er der udarbejdet en ny udmøntningsplan
2018-2021, som fremgår af bilaget.
Udmøntningsplan 2018-2021 indeholder 62 punkter i alt.
Udmøntningsplan 2018-2021 skal sikre overblik over den politiske og administrative tidsplan for
hvert enkelt initiativ og vil blive opdateret som en selvstændig sag i forbindelse med
budgetopfølgning 1 i maj 2018 og budgetopfølgning 3 i november 2018.
Det er centralt, at der i behandlingen af udmøntningsplanens punkter i de enkelte fagudvalg sikres
en forankring og forventningsafstemning af proces og indhold for punktet. På den baggrund vil
forvaltningen på fagudvalgsmøderne præsentere uddybende oplæg med forslag til proces og
indhold på de enkelte punkter.
I vedlagte skema og i den uddybende præsentation på fagudvalgenes møder kan punkterne
grundlæggende anskues som opdelt i:

Sager der er relativt ukomplicerede, og hvor det videre forløb er relativt kendt.

Punkter der vurderes at stille større krav til involvering og proces, og hvor forvaltningen har
givet bud på et sagsforløb for den videre proces.
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Punkter med størst krav til involvering og proces, hvor der vil blive lagt op til en særskilt
drøftelse og tilkendegivelse i fagudvalgets ift. sagsforløb, videre proces, og evt. behov for
uddybende kommissorium mv.

For at sikre at de nye fagudvalg ligeledes bliver orienteret om initiativerne i udmøntningsplan
2018-2021 genfremsendes sagen til fagudvalgene primo 2018. Udmøntningsplan 2018-2021 vil til
genbehandlingen primo 2018 blive ombrudt, så den afspejler den nye udvalgsstruktur.
Retsgrundlag
Styrelsesloven.
Økonomi
Der er ingen bevillingsmæssige konsekvenser af sagen.
Indstilling
Direktionen indstiller, at:

Udvalget godkender udmøntningsplan 2018-2021 for de sager, der er tillagt det enkelte udvalg
og sender den samlede udmøntningsplan videre til godkendelse i Økonomiudvalget og Byrådet

Udmøntningsplan 2018-2021 genbehandles primo 2018 i relevante udvalg iht. ny
fagudvalgsstruktur.
Beslutning i Børne- og Familieudvalget den 06-12-2017
Udvalget tog sagen til efterretning og beder om at Forvaltningen tilretter udmøntningsplanen i
overensstemmelse med Udvalgets beslutning under dette mødes punkt 4 om Udvikling af en
strategi for IT og læring i Hillerød skolevæsen. Sagen sendes videre til Økonomiudvalget og
Byrådet.
Fraværende: Mette Thiesen (D)
Bilag:
1 Åben Udmøntningsplan 2018-2021 til fagudvalg december

8.

2559/17

Boligsocial indsats i Hillerød Øst og boligsocial pulje - orientering

Sagsnr.: 17/964

Sagsfremstilling
Sagen er sat på dagsordenen for at Børne- og Familieudvalget godkender status på den
boligsociale indsats i Hillerød Øst og anvendelse af den boligsociale pulje, samt for at udvalget kan
beslutte, om det vil sende sagen videre til orientering i det udvalg, der fra 1. januar 2018 får
ansvaret for den boligsociale pulje.
Baggrund og historik
Der har i mange år eksisteret en kommunal pulje til at understøtte boligsociale indsatser. Det helt
overordnede formål med det boligsociale arbejde er, at styrke fællesskaber og sammenhængskraft
og således et områdes robusthed i forhold til at kunne håndtere og minimere risikoadfærd og
utryghed.
Puljen har blandt andet finansieret en Helhedsaftale i Hillerød Øst, som var medfinansieret af
Landsbyggefonden. Aftalen udløb i 2013 og der blev indgået en ny aftale (uden midler fra
Landsbyggefonden, som på baggrund af den positive udvikling i boligområdet havde afvist at
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fortsætte finansieringen) mellem Hillerød Kommune og Hillerød almennyttige Boligselskab (HAB).
Efterfølgende tiltrådte politiet også aftalen og er i dag en integreret del af indsatsen.
Budgettet for Samarbejdsaftale om det boligsociale arbejde i Østbyen 2014-2017 er på 1,3
millioner kr. årligt, heraf bidrager HAB med 1 million og Hillerød Kommune med 300.000 kr. fra
den boligsociale pulje. Budgettet finansierer husleje i det fælles beboerhus Brohuset (ca. 700.000
kr. årligt), ansættelse af en boligsocial koordinator (ca. 450.000 kr. årligt) og en aktivitetspulje
(ca. 150.000 kr. årligt).
Med budgetaftalen for 2014-2017 blev den boligsociale pulje tilført 100.000 kr. sådan at Hillerød
Kommune kunne medfinansiere samarbejdsaftalen med de forudsatte 300.000.
Udover at medfinansiere den boligsociale indsats i Øst, kan den boligsociale pulje, som er på i alt
436.000 kr., søges af foreninger, organisationer eller privatpersoner til aktiviteter og;
”… projekter, som har et væsentligt element af frivillighed og aktivt medborgerskab, og som har en
positiv betydning for børn og unge. Puljen understøtter aktiviteter der fremmer trygge og attraktive
boligområder og et boligområdes sammenhængskraft. Puljen kan også søges til aktiviteter, som
ikke nødvendigvis er knyttet til et bestemt boligområde, men som giver deltagerne nye oplevelser
og fællesskaber, der kan højne den enkeltes sociale og kulturelle kapital”. (Kriterierne er vedhæftet
sagen som bilag).
Puljen har blandt andet støttet aktiviteter i Klub Vest, Aktiv Ung 3320, Østfestivalen, Street Lab,
fællesspisninger og Futsalprojekt.
Evaluering af den boligsocial indsats i Hillerød Øst
I forbindelse med udløbet af den nuværende samarbejdsaftale og forud for indgåelse af en ny, er
der foretaget en evaluering af de seneste 4-års indsats i området.
Ud fra et ønske om at evaluere på en måde som kunne styrke aktørerne og deres samarbejde om
den boligsociale indsats, blev det besluttet af anvende narrativ evaluering som metode. Kernen i
evalueringen er derfor 4 narrative gruppesamtaler med de særligt aktive beboere og initiativtagere
i området. Samtalerne er suppleret med en evaluerende beretning fra den boligsociale koordinator,
en proces i styregruppen og på stormødet samt en vurdering fra politiet (den samlede evaluering
er vedhæftet som bilag).
Evalueringen viser blandt andet at:

De forskellige aktiviteter og arrangementer har forskellige målgrupper og forskellige styrker –
men intentionen er den samme på tværs af klubber, foreninger og initiativtagere, nemlig at
styrke fællesskabet og fremme tryghed i området.

Den boligsociale koordinator har en vigtig funktion i forhold til at støtte op om beboernes
ønsker og initiativer, håndtere og minimere konflikter og i forholdt til at yde individuel hjælp og
rådgivning til beboere (blandt andet i forhold til deres kontakt med kommunen).

Brohuset er et kæmpe aktiv for området og en vigtig ramme om fællesskaber og møder ”på
tværs”.

Politiets deltagelse i samarbejde har styrket samarbejdsfladerne og kvalificeret deres indsats i
området.

Der er brug for en vedholdende og aktiv indsats for at understøtte aktive og positive kræfter i
områder.

Der er brug for fortsat fokus på at stimulere og skabe rammer for fællesskab på tværs af
etniske -, kulturelle - og generationsmæssige skel.

De stærke samarbejdsrelationer og det veletablerede netværk mellem kommune/professionelle
aktører og beboerrepræsentanter/frivillige har afgørende betydning for området.
Samarbejdsaftale om det boligsociale arbejde i Østbyen 2018-2021
Da samarbejdsparterne har været tilfredse og evalueringen heller ikke giver anledning til større
ændringer, er samarbejdsaftalens ordlyd videreført med ganske få ændringer. Således har
”Samarbejdsaftale om det boligsociale arbejde i Østbyen 2018-2021” (vedhæftet som bilag) til
formål at:




Fremme tillid og tryghed og rummelige fællesskaber.
Forebygge risikoadfærd og kriminalitet.
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Fremme positive møder, relationer og netværk på tværs af kulturelle, etniske,
religiøse og generationsmæssige forskelle.
Understøtte beboernes mulighed for at udvikle og udnytte egne ressourcer.
Fremme inklusion af socialt udsatte borgere.
Styrke områdets sociale kapital.

Samarbejdsparterne er samtidig enige om, at centrale elementer i den boligsociale indsats fortsat
skal være:







Ansættelse af en boligsocial koordinator.
Opretholdelse og udvikling af Brohuset, som rammen om sociale aktiviteter.
Øget samarbejde mellem Brohuset og relevante kommunale aktører omkring
aktiviteter for familier, børn og unge.
Udvikling af frivilligheden og et bæredygtigt frivilligmiljø.
Opkvalificering, styrkelse og intensivering af samarbejde mellem professionelle.
(kommunale) aktører, beboere, beboerrepræsentanter, frivillige, foreninger og den
boligsociale koordinator.

Politisk involvering og overdragelse til nyt udvalg
En mulig måde at involvere og indføre det kommende politiske udvalg og dets medlemmer i det
boligsociale arbejde, kunne være at sætte orienteringssagen på igen i første halvår af 2018 og i
den forbindelse eventuelt at afholde et udvalgsmøde i Brohuset inkl. en rundvisning i boligområdet.
Retsgrundlag
Ikke relevant for sagen.
Økonomi
Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.
Den boligsociale pulje er på i alt 436.000 kr. årligt. Heraf går årlig 300.000 kr. til at medfinansiere
samarbejdet med HAB og Politi om en boligsocial indsats i Hillerød Øst.
Indstilling
Direktionen indstiller, at Børne- og Familieudvalget godkender orienteringen og beslutter om sagen
skal sendes til orientering i det udvalg, der efter 1. januar får ansvaret for den boligsociale pulje.
Beslutning i Børne- og Familieudvalget den 06-12-2017
Udvalget tog sagen til efterretning og besluttede, at den nye udvalgsformand træffer beslutning
om, hvorvidt sagen sendes til orientering i det nye udvalg.
Bilag:
1 Åben Evaluering af den boligsocial indsats i Østbyen 2014-2017
2 Åben Samarbejdsaftale om Østbyen 2018-2021
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9.

Orientering om anbringelses-, samt budget- og regnskabstal

Sagsnr.: 17/1023

Sagsfremstilling
2016

Døgn
inst.

1. jan.
1. feb.
1.marts
1.april
1.maj
1.juni
1.juli
1.aug.
1.sep.
1.okt.
1.nov.
1.dec.

4
4
5
5
6
5
5
5
5
4
4
4

2017

Døgn
inst.

Opholdssted
38
35
34
34
40
41
40
42
42
40
39
39

(8)
(8)
(8)
(8)
(8)
(7)
(7)
(7)
(7)
(6)
(6)
(6)

Opholdssted

Familiepleje

Kost-/
Eft.sk.

48
48
50
50
49
49
51
50
49
47
48
47

3
3
3
3
3
3
3
2
1
1
1
1

FamiliePleje

Kost-/
Eft.sk.

1. jan.
4
40 (6)
46
1. feb.
5
40 (6)
47
1.marts
5
39 (6)
48
1.april
5
36 (6)
48
1.maj
5
38 (5)
48
1.juni
5
39 (5)
51
1.juli
6
40 (5)
55
1.aug.
6
36 (5)
53
1.sep.
4
36 (5)
52
1.okt.
4
36 (5)
52
1.nov.
4
34 (4)
51
1.dec.
Tallet i () angiver antallet af uledsagede mindreårige, hvor

Hybel/
ungd.bolig
21
22
22
22
21
20
20
19
17
16
16
15

(2)
(2)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)

I alt
114
112
114
114
119
118
119
118
114
108
108
106

Hybel/
ungd.bolig

I alt

13 (1)
13
12
12
13
11
10
12
11
10
10

104
106
105
102
105
107
112
108
107
106
103

1
1
1
1
1
1
1
1
4
4
4

der er statsrefusion.

Økonomi
2016

Jan.
Feb.
Marts
April
Maj
Juni
Juli
Aug.
Sep.
Okt.
Nov.
Dec.

Forebyggende
foranstaltninger
BUDGET 2016 –
akkumuleret
4.929.000
9.858.000
14.787.000
19.716.000
24.645.000
29.574.000
34.503.000
39.432.000
44.361.000
49.290.000
54.219.000
59.093.000

Hillerød Kommune

Forebyggende
foranstaltninger
akkumuleret
FORBRUG
4.025.000
8.383.000
11.447.000
19.016.000
24.627.000
32.058.000
33.966.000
39.053.000
43.824.000
48.584.000
54.164.000
60.305.000

Anbringelser
BUDGET 2016
akkumuleret

Anbringelser
akkumuleret
FORBRUG

7.747.000
12.912.000
18.077.000
23.242.000
28.407.000
33.572.000
38.737.000
43.902.000
49.067.000
54.232.000
59.397.000
61.977.000

7.086.000
10.534.000
16.299.000
23.601.000
28.522.000
31.360.000
38.569.000
44.803.000
48.956.000
53.733.000
58.606.000
65.628.000
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Forebyggende
Forebyggende
Anbringelser
Anbringelser
foranstaltninger
foranstaltninger
BUDGET 2017
akkumuleret
BUDGET 2017 –
akkumuleret
akkumuleret
FORBRUG
akkumuleret
FORBRUG
Jan.
4.986.000
5.044.000
7.548.000
7.708.000
Feb.
9.972.000
9.983.000
12.580.000
14.395.000
Marts
14.958.000
14.489.000
17.612.000
20.672.000
April
19.944.000
20.604.000
22.644.000
24.646.000
Maj
24.930.000
24.932.000
27.676.000
32.461.000
Juni
29.916.000
28.789.000
32.708.000
36.691.000
Juli
34.902.000
33.315.000
37.740.000
43.550.000
Aug.
39.888.000
37.532.000
42.772.000
49.123.000
Sep.
44.874.000
42.844.000
47.804.000
53.871.000
Okt.
49.860.000
47.695.000
52.836.000
59.691.000
Nov.
54.846.000
52.345.000
57.868.000
63.540.000
Dec.
59.826.000
60.387.000
Økonomiopfølgningen i Familier og Sundhed peger aktuelt på et merforbrug på knap 1 mio. kr.,
hvilket skyldes en praksisændring i forhold til hjemtagelse af statsrefusion for uledsagede
flygtninge.
2017

Indstilling
Direktionen indstiller til Børne- og Familieudvalget, at udvalget tager sagen til efterretning.
Beslutning i Børne- og Familieudvalget den 06-12-2017
Udvalget tog sagen til efterretning.

10.

Nyt fra Udvalgsformanden og fra Børne- og Familieudvalget

Sagsnr.: 17/406

Sagsfremstilling
Børn, Skoler og Familier orienterer om relevante sager og kommende aktiviteter.
Retsgrundlag
Ikke relevant for sagen.
Økonomi
Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.
Indstilling
Direktionen indstiller, at Børne- og Familieudvalget tager orienteringen til efterretning.
Beslutning i Børne- og Familieudvalget den 06-12-2017
Under overskriften ”Ny Bevægelse i Hillerød” orienterede Forvaltningen om ansøgning, der
fremsendes til Nordea-fonden om at understøtte, at flere børn, unge og forældre bevæger sig i
Hillerød Kommune. Udvalget tog sagen til efterretning.
Fraværende: Mette Thiesen (D)

Hillerød Kommune
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Bilagsoversigt
2.

Budgetmodel for udlagt specialundervisning 2018 og 2019 - efter høring åben
1. Bilag 1 Budgetmodel for udlagt specialundervisning (2473/17)
2. Bilag 2 Skolernes sociale profil 2017 (2486/17)
3. Bilag 3 Forvaltningens opsamling på høringssvar (2488/17)
4. Høringssvar, Skolebestyrelse og MED-udvalg Grønnevang Skole (2491/17)
5. Høringssvar, Skolebestyrelsen Hillerødsholmskolen (2500/17)
6. Høringssvar, Skolebestyrelsen Kornmarkskolen (2504/17)
7. Høringssvar, Hillerød Handicapråd (2505/17)
8. Høringssvar, Skolebestyrelsen Frederiksborg Byskole (2510/17)
9. Høringssvar, Skolebestyrelsen Hanebjerg Skole (2513/17)
10. Tillæg til høringssvar, Hanebjerg Skole (2571/17)
11. Høringssvar, Skolebestyrelsen Hillerød Vest Skolen (2572/17)
12. Tillæg til høringssvar, Hanebjerg Skole (2573/17)

3.

Resultater og data på skoleområdet - beslutningsoplæg åben
1. Bilag - Resultater og data (2382/17)

5.

Ungt værested 3320 åben
1. Ungt værested 3320 bilag (2225/17)
2. Beskrivelse Ungt værested 3320 (2249/17)

6.

Legeplads på Posen - status på ny legeplads åben
1. Koncept - Legeplads på Posen (2210/17)

7.

Udmøntningsplan 2018-2021 - Børne- og Familieudvalget åben
1. Udmøntningsplan 2018-2021 til fagudvalg december (2559/17)

8.

Boligsocial indsats i Hillerød Øst og boligsocial pulje - orientering åben
1. Evaluering af den boligsocial indsats i Østbyen 2014-2017 (2420/17)
2. Samarbejdsaftale om Østbyen 2018-2021 (2421/17)

Hillerød Kommune
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Underskriftsside

Rikke Macholm (F)

Christina Høi Skovdal (A)

Mette Thiesen (D)

Nanna Kjær (T)

Peter Frederiksen (V)

Camilla Hay (V)

Kim Hendry (UP)
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