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1.

Godkendelse af dagsorden

Dok.nr.: 5802
Sagsid.:
Åben sag

Side 2

Børn & Familieudvalg
07-04-2016

2.

Besøg på Signaturskolen, afdeling Kvaglund med fokus på
læring

Dok.nr.: 5452
Sagsid.: 16/2425
Åben sag

Indledning
Børn & Familieudvalget afholder ordinært møde den 7. april 2016 på Signaturskolen,
afdeling Kvaglund, Askekrattet 8, 6705 Esbjerg Ø.
Sagsfremstilling
Skoleleder Jette Sylvestersen vil kl. 8.00 vise rundt og give en orientering med fokus på
læring.
Kompetencer
Børn & Familieudvalget
Indstilling
Direktionen indstiller, at


Børn & Familieudvalget orienteres
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3.

Evaluering af central pulje til etablering af cykeltog på
skolerne

Dok.nr.: 5479
Sagsid.: 15/7390
Åben sag

Indledning
Børn & Familieudvalget besluttede den 16. april 2015 at der afsættes en central pulje på
100.000 kr. årligt i årene 2015 og 2016, hvorfra interesserede kan søge midler til
etablering af cykeltog pr. 1. august 2015. Endvidere blev det besluttet at sagen
evalueres løbende.
Sagsfremstilling
Skoleadministrationen informerede skolerne i maj 2015 om den centrale pulje til
etablering af cykeltog, til videre information hos forældre, klasseforældreråd,
skolebestyrelserne m.fl.
Efter fornyet drøftelse i både skolevæsenets Administrationsudvalg samt i
skolelederkredsen, blev der igen udsendt anmodning til samtlige skolebestyrelser om at
drøfte etablering af cykeltog på ny.
Tilbagemeldingen fra skolerne, Darum Børneby og skolebestyrelserne er, at der ikke
ønskes etablering af cykeltog.
Der er heller ikke indkommet ansøgninger fra andre fx forældre, lokalråd.
Skoleadministrationen anbefaler, at den centrale pulje til etablering af cykeltog ophæves
pr. 31. juli 2016 og puljen på 200.000 kr. til etablering af cykeltog på skolerne
tilbageføres puljen vedr. forsøg med gratis buskort.

Økonomi
Der er afsat en central pulje på 100.000 kr. årligt i årene 2015 og 2016 til etablering af
cykeltog.
De ikke anvendte midler tilbageføres til puljen omfattende forsøg med gratis buskort.

Kompetencer
Børn & Familieudvalget
Indstilling
Direktionen indstiller, at
1. den centrale pulje til etablering af cykeltog på skolerne ophæves pr. 31. juli 2016
2. puljen på 200.000 kr. til etablering af cykeltog på skolerne tilbageføres puljen
vedr. forsøg med gratis buskort.
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4.

Etablering af samarbejde mellem Børn & Kultur,
folkeskolerne og Esbjerg Svømmeklub vedrørende
obligatorisk svømmeundervisning i skoleåret 2016/17

Dok.nr.: 5567
Sagsid.: 16/3660
Åben sag

Indledning
Folkeskolens obligatoriske svømmeundervisning på 3. og 4. klassetrin varetages i dag af
skolernes idræts-/svømmelærere.
Den obligatoriske svømmeundervisning ønskes i en forsøgsperiode på et skoleår
varetaget af Svømmeklubben Esbjerg i samarbejde med folkeskolen.
Sagsfremstilling
Skoleadministrationen har undersøgt, hvorvidt folkeskolens svømmeundervisning med
fordel kan afvikles som et samarbejde mellem Esbjerg Svømmeklub og folkeskolerne.
Samarbejdet har til formål at kvalificere folkeskolernes svømmeundervisning samt at
åbne grænserne mellem skole og foreningslivet, sådan at begge parter får glæde af et
samarbejde.
Jfr. bilag til ”Vedtægt for styrelsen af Esbjerg Kommunes Skolevæsen” gives der i
tilknytning til idræt, svømmeundervisning på 3. og 4. klassetrin med 20 lektioner pr. år.
Den obligatoriske svømmeundervisning foregår i dag på blandt andet på Auraskolen,
Hjerting, Bohrskolen, Vita og UC-Syd.
Ribe Fritidscenter og Svømmebad samt Bramming Svømmebad indgår ikke i
forsøgsordningen.
Skoleadministration har afholdt møde med Esbjerg Svømmeklub, som ønsker at indgå i
skolernes obligatoriske svømmeundervisning.
På baggrund af drøftelser med Esbjerg Svømmeklub anbefales, at der oprettes et
samarbejde mellem Esbjerg Kommune og Esbjerg Svømmeklub omkring
svømmeundervisningen således:









Samarbejdet er gældende som en forsøgsordning for skoleåret 2016/17
Undervisningen gælder obligatorisk undervisning på 3. og 4. klassetrin, 20
lektioner årligt, for de skoler der har obligatorisk svømmeundervisning på
Auraskolen, Hjerting, Bohrskolen, Vita og UC-Syd.
Svømmeundervisningen foregår i 10 uger á 2 lektioner eller 20 uger á 1 lektion.
Svømmeplanerne udarbejdes af Skoleadministrationen.
Skolerne stiller med personale, som hidtil, hvilket betyder, at forsøgsordningen er
ressource neutral for skolerne.
Det vil sige, at der ingen ændringer er for skolerne i forhold til i dag, ud over at
Esbjerg Svømmeklub stiller med ekstra ressourcer, som finansieres af centrale
midler.
Skolerne stiller svømmefaciliteter og undervisningsmateriale gratis til rådighed.
Transport afholdes af Skoleadministration.
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Endvidere anbefaler Esbjerg Svømmeklub, at børn begynder at lære at svømme tidligere
i deres skolegang, det vil sige på 2. årgang bl.a. på grund af:
 For hvert år der går, hvor et barn ikke får lært at svømme, kan det betyde at der
er flere muligheder for ulykker i og omkring vand.
 Børnene lærer de grundlæggende færdigheder i svømning og selvredning samt
grundlæggende færdigheder i livredning.
 Undersøgelser viser, at jo ældre børnene bliver, jo mindre sandsynlighed er det
for, at de ikke bliver en sikker svømmer.
 De yngre børn lærer hurtigere svømmefærdigheder.
 Bevægelse så tidlig som muligt på grund af sundheden.
 Svømmehallerne bruges af skoleklasser samt af institutioner i dagtimerne, og her
kan eleven hurtigt blive sat af socialt, hvis de ikke har lært at svømme.
På baggrund af Esbjerg Svømmeklubs anbefalinger foreslås, som en yderligere
forsøgsordning i skoleåret 2016/17, at der etableres svømning for elever fra Auraskolen,
Hjerting, 2. årgang med 20 lektioner årligt.
Den endelige planlægning af svømmeundervisningen i skoleåret 2016/17 aftales mellem
den enkelte skole og Esbjerg Svømmeklub.
Børn & Familieudvalget vil primo 2017 få forelagt en evaluering af forsøgsordningerne
med henblik på stillingtagen til, hvorvidt
 der fortsat skal være en svømmeinstruktør fra Esbjerg Svømmeklub tilknyttet den
obligatoriske svømmeundervisning
 svømmeundervisningen skal starte på en tidligere årgang generelt på Esbjerg
Kommunes folkeskoler.
Kultur & Fritidsudvalget orienteres om evaluering og beslutning om det videre forløb
omkring folkeskolernes svømmeundervisning.

Økonomi
Esbjerg Svømmeklub har oplyst, at udgiften til en svømmeinstruktør vil andrage 5.900
kr. pr. hold á 20 lektioner.
Finansiering af udgifterne til Esbjerg Svømmeklub i forbindelse med forsøgsordningen i
skoleåret 2016/17 afholdes inden for provenuet fra ændring af antallet af skoler fra 9 til
7 i forbindelse med ny skolestruktur.

Kompetencer
Børn & Familieudvalget
Indstilling
Direktionen indstiller, at
1. den obligatoriske svømmeundervisning på 3. og 4. klassetrin, varetages i et
samarbejde mellem Esbjerg Svømmeklub og Børn & Kultur, Skoleadministration
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2.
3.
4.
5.

som pilotprojekt i skoleåret 2016/17 for de skoler der har svømmeundervisning på
Auraskolen, Hjerting, Bohrskolen, Vita og UC-Syd
der, som et forsøg i skoleåret 2016/17, foretages svømning for elever fra
Auraskolen, Hjerting, 2. årgang med 20 lektioner årligt
finansiering af udgifterne til Esbjerg Svømmeklub afholdes inden for provenuet fra
ændring af antallet af skoler fra 9 til 7 i forbindelse med ny skolestruktur
at Børn & Familieudvalget primo 2017 får forelagt en evaluering af
forsøgsordningerne
beslutningen fremsendes til orientering for Kultur & Fritidsudvalget
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5.

Ændret organisering af specialbørnehaven Kornvangen

Dok.nr.: 5678
Sagsid.: 15/26131
Åben sag

Indledning
Specialbørnehaven Kornvangen er et behandlingstilbud etableret efter Lov om Social
Service § 32, som modtager børn fra 0 årsalderen til skolestart.
Børnehaven er organiseret under Specialcentret, som er et center under familie og
forebyggelse.
Det foreslås nu, at flytte Kornvangen fra politikområde Familie og Forebyggelse til
Dagtilbud.
Sagsfremstilling
Kornvangen er normeret til 16 pladser, som er organiseret i 2 teams med et antal
tilknyttede pædagoger og fysioterapeuter.
Frem til september 2015 bestod Kornvangen af to afdelinger; afdeling nord og afdeling
syd, men på grund af et faldende børnetal og hermed et fald i behovet for § 32 pladser,
lukkede afdeling syd i august 2015.
De børn, der er visiteret til en plads i Kornvangen, har særlige og specialpædagogiske
behov af forskellig og vidtgående art.
Af Lov om Social Service fremgår det, at:
”§ 32. Kommunalbestyrelsen træffer afgørelse om hjælp til børn, der på grund af
betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov for hjælp eller
særlig støtte. Hjælpen kan tilrettelægges i særlige dagtilbud, jf. stk. 3, i særlige
klubtilbud, jf. § 36, eller i forbindelse med andre tilbud efter denne lov eller efter
dagtilbudsloven. Hjælpen kan også udføres helt eller delvis af forældrene i hjemmet, jf.
stk. 6-8.”
Stk. 3. ”Kommunalbestyrelsen skal sørge for, at der er det nødvendige antal pladser i
særlige dagtilbud til børn, der på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk
funktionsevne har et særligt behov for støtte, behandling m.v., der ikke kan dækkes
gennem ophold i et af de almindelige dagtilbud eller fritidshjem efter Dagtilbudsloven. ”
Baggrunden for lukningen af Kornvangens afdeling Syd var et faldende behov for pladser,
men det vurderes, at Kornvangens nuværende afdeling Nord også i fremtiden vil være et
nødvendigt tilbud i kommunen med henblik på efterlevelse af SEL § 32 samt
Dagtilbudslovens formålsbestemmelser.
På trods af svingende belægningsgrad i Kornvangen, vurderes de nuværende 16 pladser
som et realistisk niveau for et bæredygtigt behandlingstilbud. Til sammenligning er der i
Vejle Kommune normeret med 28 § 32 pladser.
Kommunen skal til enhver tid sikre, at der findes det nødvendige antal pladser som
behandlingstilbud jf. Lov Om Social Service, hvilket også understreger vigtigheden i, at
det eksisterende Kornvangen opretholdes som en bæredygtig enhed.
Efter lukningen af Kornvangens afdeling syd har der været drøftelser imellem Dagtilbud
og Familie og Forebyggelse i forhold til Kornvangens fremtidige organisering.
I den forbindelse har en arbejdsgruppe på tværs af Dagtilbud og Familie og Forebyggelse
udarbejdet et notat om Kornvangens overdragelse fra Familie og Forebyggelse til
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Dagtilbud, som vedlægges sagen som bilag, idet det foreslås, at flytte Kornvangen fra
politikområde Familie og Forebyggelse til Dagtilbud.
Det foreslås som naturlig følge heraf, at beslutningskompetencen i forhold til visitationen
inden for rammen af de 16 §32 pladser overgår til Dagtilbud.

Lovgrundlag, planer mv.
Lov om Social Service §32
Dagtilbudsloven
I 2012 blev der etableret en målgruppebeskrivelse, som vedlægges sagen som bilag.
Økonomi
Kornvangens bruttobudget er på 6,7 mio. kr.
Specialinstitutionen er takstreguleret i forhold til de 16 §32-pladser. P.t. er ingen pladser
besat fra andre kommuner.
Derudover er der i anlægsbudgettet for 2016 afsat 2,13 mio. kr. til ombygning af
Kornvangen.
Nuværende drifts- og anlægsbudget overdrages samtidig til Dagtilbud.
Personaleforhold
Forslaget betyder, at Kornvangen organisatorisk placeres som en selvstændig afdeling i
Dagtilbud, og derfor indgår i områdeinddeling og områdeledelse. Områdets betegnelse vil
være ”Børn med særlige behov”, som bl.a. også omfatter ressourcepædagoger og øvrige
indsatser for børn med særlige behov. Kornvangen vil derfor referere til den nuværende
områdeleder for området ” Børn med særlige behov” og ressourcepædagogerne, og der
ansættes en pædagogisk leder i Kornvangen, således at strukturen er i
overensstemmelse med Dagtilbuds organisering i områder.
Kompetencer
Børn & Familieudvalg
Planmæssige konsekvenser
Ingen
Konsekvenser for andre udvalg
Ingen
Høring
Sagen har været til høring i fællesforvaltningen. Eventuelle kommentarer er indarbejdet i
sagsfremstillingen.
Vurdering herunder alternativer
Det udarbejdede notat om Kornvangens overdragelse fra Familie og Forebyggelse til
Dagtilbud beskriver kort de faglige og organisatoriske synergieffekter, der forventes ved
en flytning af Kornvangen fra Familie og Forebyggelse til Dagtilbud.
Ved at flytte Kornvangen til Dagtilbud forventes det, at der kan skabes større
sammenhænge og synergieffekter i forhold til hele dagtilbudsområdet og børn med
særlige behov eller behov for behandling.
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Indstilling
Direktionen indstiller, at
 følgende sendes til udtalelse hos specialcentrets Lokal MED, Kornvangens
forældrebestyrelse, ForvaltningsMEDudvalget for Børn og Kultur, Handicaprådet
og relevante faglige organisationer:
·
·
·

Kornvangen flyttes fra politikområde Familie og Forebyggelse til
politikområde Dagtilbud med virkning fra den 1. september 2016.
Kornvangen indgår i Dagtilbuds samlede struktur og organisering, som
omfatter områdeinddeling og områdeledelse.
Beslutningskompetencen i forbindelse med visitation til § 32 pladser i
Kornvangen inden for rammen på 16 pladser overgår til Dagtilbud og der
udarbejdes forslag til ændrede visitationsprocedurer til politisk godkendelse i
april 2016.

Bilag
1 Åben Kornvangen - Målgruppebeskrivelse §32
2 Åben Tids og procesplan for Kornvangens overdragelse til Dagtilbud
3 Åben Notat om Kornvangens overdragelse fra Familie og Forebyggelse til
Dagtilbud
4 Åben Kornvangen - samlede høringssvar
5 Åben Tilrettet tids og procesplan for Kornvangens overdragelse til
Dagtilbud

6159/16
14802/16
14798/16
64399/16
64426/16

Beslutning Børn & Familieudvalg den 28-01-2016
Godkendt.
Erik Christiansen (A) deltog som stedfortræder for Søren Heide Lambertsen (A)
Afbud:

Søren Heide Lambertsen (A)

Forvaltningen oplyser
Der er indkommet 5 høringssvar ud af 6 mulige. Høringssvarene har ikke givet anledning
til ændret indstilling om flytning af Kornvangen til politikområde Dagtilbud.
De samlede høringssvar er vedlagt som bilag.
Tilrettet tidsplan (ny MED- og arbejdsmiljø-organisering) er desuden vedlagt som bilag.
Forslag til ændrede visitationsprocedurer forelægges til Børn- og Familieudvalgets næste
ordinære møde.

Ny indstilling
Direktionen indstiller, at
1. Kornvangen flyttes fra politikområde Familie- og Forebyggelse til politikområde
Dagtilbud med virkning fra 1. september 2016,
2. Kornvangen indgår i Dagtilbuds samlede struktur og organisering, som omfatter
områdeinddeling og områdeledelse, og
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3. Beslutningskompetencen i forbindelse med visitation til §32 pladser i Kornvangen
inden for rammen på 16 pladser overgår til Dagtilbud, som udarbejder forslag til
ændrede visitationsprocedurer til politisk godkendelse
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6.

Orientering om statistik over klager til Ankestyrelsen over
kommunens afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet

Dok.nr.: 5795
Sagsid.: 16/6151
Åben sag

Indledning
Ankestyrelsen har udarbejdet statistik over klager til Ankestyrelsen over kommunens
afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet. Statistikken dækker året 2015.
Sagsfremstilling
Ankestyrelsen har d. 18. marts 2016 fremsendt ”Ankestatistik 2015 for Esbjerg
Kommune”
Statistikken indeholder oplysning om, at Ankestyrelsen i 2015 har modtaget 737
klagesager, og at de har truffet afgørelse i 837 sager inden for social- og
beskæftigelsesområdet.
Tal for hele servicelovens område
Ankestyrelsen har truffet beslutning i 289 sager der vedrører Serviceloven. Serviceloven
omfatter bl.a. særligt støtte – børn og voksne, hjælpemidler, magtanvendelse.
Af de 289 sager har Ankestyrelsen omgjort eller hjemvist sagen til fornyet behandling i
96 tilfælde, svarende til en omgørelsesprocent på 35.
Til sammenligning er omgørelsesprocenten på landsplan 33. Dvs. at Esbjerg Kommune
ligger lidt over landsgennemsnittet hvad angår sager, hvor Ankestyrelsen ikke er enig i
kommunens beslutning.
Tal for børn og unge området
Af de 289 sager Ankestyrelsen har truffet beslutning i, vedrører de 169 sager børn og
unge området.
Af de 169 sager har Ankestyrelsen omgjort eller hjemvist sagen til fornyet behandling i
67 tilfælde, svarende til en omgørelsesprocent på 40.
Til sammenligning er omgørelsesprocenten på landsplan 37. Dvs. at Esbjerg Kommune
på børn og unge området ligger lidt over landsgennemsnittet, hvilket må betegnes som
tilfredsstillende.

Lovgrundlag, planer mv.
Servicelovens bestemmelser
Kompetencer
Børn & Familieudvalget
Konsekvenser for andre udvalg
Statistikken vedrører også Borger & Arbejdsmarked
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Indstilling
Direktionen indstiller, at


Børn & Familieudvalget orienteres.

Bilag
1 Åben Ankestatistik - Esbjerg Kommune

74648/16
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7.

Helhedsplan 2013 - årlig status 2016

Dok.nr.: 5765
Sagsid.: 16/3956
Åben sag

Indledning
Direktionen har besluttet, at der skal laves en årlig status på Helhedsplanen fra 2013. I
statussen skal beskrives, hvordan det er gået med planens indsatsområder og de
konkrete projekter. Herved opnås et materiale til brug ved fagudvalgenes og byrådets
budgetlægning.
Sagsfremstilling
Der er nu udarbejdet en status på Helhedsplan 2013, hvor planens indsatsområder og
projekter er gennemgået sammen med forvaltningerne. Forvaltningerne er herefter
blevet bedt om at vurdere Helhedsplanens projekter i forbindelse med budget 2017 dels i
forhold til det tekniske budget dels for at vurdere, om der er nye projekter, som ønskes
fremmet som udviklingsforslag.
Helhedsplanen blev første gang introduceret sammen med vedtagelse af Kommuneplan
2010-2022, og er byrådets samlede overblik over større fysiske projekter. Planen
godkendes hvert fjerde år sammen med Kommuneplanen. Helhedsplanen blev revideret i
2013 i forbindelse med vedtagelsen af Kommuneplan 2014-2026.

Kompetencer
Alle fagudvalg > Økonomiudvalget
Indstilling
Direktionen indstiller, at
1. Status på Helhedsplan 2013 fremsendes til fagudvalg og Økonomiudvalget til
orientering og videre brug.

Bilag
1 Åben Helhedsplan 2013
2 Åben Helhedsplan 2013 - årlig status 2016

50900/16
73974/16

Side 14

Børn & Familieudvalg
07-04-2016

8.

Information, forespørgsler og orientering

Dok.nr.: 5803
Sagsid.:
Åben sag

Indledning
Intet
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9.

Lukket - Information, forespørgsler og orientering

Dok.nr.: 5804
Sagsid.:
Lukket sag
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Underskriftsblad

Diana Mose Olsen (F)

Jesper Frost Rasmussen (V)

Jens Vind (V)

Sarah Nørris (Ø)

Bente Bendix Jensen (I)

Annemette Knudsen Andersen (V)

Søren Heide Lambertsen (A)
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