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1 Godkendelse af referat
Referatet blev godkendt.
2 Forsøg med karakterfri hverdage, feedback og alternative evalueringsformer
Rådmanden har, på rådmandsmøde den 18. april og via efterfølgende pressemeddelelse,
taget initiativ til at igangsætte et udviklingsarbejde om forsøg med karakterfri udskoling i
folkeskolerne i Aarhus.
Det indstilles at:
1. Fortsætte udviklingsarbejdet vedr. forsøg med karakterfrihed i skoleåret
2018/2019, jf. vedlagte procesplan (se bilag 1).
2. Der afholdes en temadag den 6. marts 2018 med arbejdstitlen: ”Karakterfri
hverdag – om elevernes deltagelse i læring”, jf. vedlagte program for temadagen
(se bilag 2).
3. Der indgås kontrakt med VIA University College om følgeforskning vedr. forsøg
med karakterfrihed gældende fra 1. januar 2019 til og med 30. september 2021,
jf. vedlagte tilbud (se bilag 3).
4. Der tages stilling til finansiering af følgeforskningen.
5. Læring og Udvikling i marts-april 2019 orienterer rådmanden om plan for
implementering af forsøg med karakterfrihed på skoler i Aarhus i skoleåret
2019/2020.
Marianne Holst Nielsen (MHN) Bjørn Bjorholm, Henrik Johansen deltog i drøftelsen.

MHN gav en status på arbejdet med karakterfri-hverdage. Et udviklingsprojekt, hvor der
lige nu er fem skoler som deltager. De lokale ledere er optaget af at få deres
medarbejdere med. Forvaltningen følger skolerne tæt. Skolerne er optaget af at arbejde
med børnene i starten af udskoling. Fokus på at kvalificere arbejdet med feedback.
Frem mod 1. maj 2019 er fokus på, at skolerne skal udarbejde handleplaner. Skolerne
skal tage endeligt stilling til, om de vil være med i skoleåret 2019/2020. Forsøget vil
blive afsluttet i sommeren 2021.
TM kvitterede for beskrivelsen. Fortsat opmærksomhed på, at unge er pressede.
Karakterfri-hverdage kan være en del af løsningen til at give de unge mere ro på.
Drøftelse af følgeforskning, herunder fordele, ulemper og økonomi.
Såfremt samarbejdet med VIA etableres, vil der være gå-hjem-møder for lærere i
folkeskolen og studerende fra VIA.
Beslutninger
 Der er umiddelbart en forudsætning for at indgå et samarbejde med VIA, at der
kommer ekstern finansiering (fx fonde, DLF, Skolelederforeningen).
 Udvalget skal orienteres på et passende tidspunkt.
 Sagen skal forelægges byrådet: Følgeforskning skal være beslutningspunktet.
Derudover en status på debatten. Der skal derfor udarbejdes en byrådsindstilling.
 Vigtigt at inddrage udvalget i temadagen. Overveje om de kan få en aktiv rolle.
 ÅLF vil gerne deltage i en besøgsrunde sammen med rådmanden. Enten i foråret
2019 eller efteråret 2019.


Rådmanden godkendte de øvrige indstillingspunkter.

(OKJ følger op).
3 Skole OL – status og fremtid (OKJ)
Børn og Ungechef Ole Kiil Jacobsen har sat forslaget på dagsordenen med henblik på at
drøfte og beslutte Skole OL’s fremtid i Aarhus.
Indstilling om, at rådmanden tager stilling til Skole OL’s fremtid i Aarhus og beslutter
 At der søges 3 mio. kr. i 3 år hos fonde (F.eks. Salling Fondene) til finansiering af
bidrag fra Aarhus Kommunes til Skole OL for perioden 2020-22. Bidraget skal
fordeles som hidtil med 2,25 mio. kr. til Skole OL Finalestævne og stadionleje
samt 750.000 kr. til hhv. skoleaktivering i Aarhus (450.000 kr.) og projektledelse
mv. (300.000 kr.) i Børn og Unge.
May-Britt Kullberg (MBK) og Karen Mette Hansen (KMH) deltog i drøftelsen.
KMH præsenterede indstillingen.
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ST foreslår at Skole OL fastholdes i Aarhus i en periode mere fx 2 til 3 år, hvis vi kan få
ekstern finansiering. Skole OL har en ambition om at øge budgettet, da de gerne vil have
flere børn til at deltage og flere idrætsgrene skal være en del af arrangementet.
TM roste Skole OL for at være et godt arrangement og bemærkede samtidigt, at
udgifterne er høje.
Beslutninger
 MBU skal kun deltage, hvis der kommer ekstern finansiering.


Der skal være en forventningsafstemning med DIF og Skole OL – inden vi skal gå
videre med en ansøgning.



Rådmanden godkendte, at der arbejdes videre med en ansøgning om eksterne
midler sammen med DIF, hvis vi er enige om forventningerne til det
fremadrettede.



Vigtig med kommunal forankring. Der skal være en afsmittende effekt til andre af
MBU’s initiativer.
(OKJ følger op)
4 Skolestatistikker 2018 (HP)
Planlægning udarbejder årligt på baggrund af 5. september-tallene en række statistikker
på skoleområdet i Aarhus Kommune.
Statistikkerne fungerer både som interne og eksterne dokumenter og formålet er, at
tilvejebringe et fælles billede af, hvordan elevtal og vandringsmønstre ser ud på
skoleområdet pr. 5. september hvert år.
Indstilling om, at:
1) Statistikkerne tages til efterretning
2) Vandringsstatistikkerne for 2018 offentliggøres på Aarhus Kommunes hjemmeside
3) Statistikkerne sendes orienterende til Børn og Unge-udvalget og udleveres til øvrige
interessenter ved efterspørgsel
Ninna Elisabeth Jakobsen deltog i drøftelsen.
HP præsenterede indstillingen overordnet, herunder processen, hvor MBU udarbejder
prognoser om foråret, og selve statistikken om efteråret/vinter.
Drøftelse af udviklingen i elevtallet. Næshøjskolens udvikling skyldes udviklingen i
børnetallet.
Beslutning:
 Der skal kommunikeres om at en større andel elever vælger i Folkeskolen (HM
følger op).
 TM skal orienteres om, hvor der anmeldt nye privatskoler.
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Tekstnære rettelser:
o Strandskolens navn.
o Der skal bemærkes, at Sødalskolens børn er omfattet at bussing (tabel 3 i
Skolestatistik).
o I opmærksomhedsnotatet på side 5 om Ellekærskolen: Der skal stå ”i 2013
og fem år frem”.
Materialet sendes som skriftlig orientering til udvalgsmødet.
(HP følger op)

5 Forum for lempelse af Fælles Mål (OKJ)
Chefgruppen i MBU har behandlet og godkendt etableringen af arbejdsgruppen ’Forum
for lempelse af Fælles Mål’. Etableringen af arbejdsgruppen sker i forbindelse med
lovændringen omkring lempede bindingerne i Fælles Mål.
Indstilling om, at
 Rådmanden godkender nedsættelsen af arbejdsgruppen ’Forum for lempelse af
Fælles Mål’ med repræsentanter fra ÅLF, AaS, lærer/TR og forvaltning.
Arbejdsgruppen vil med afsæt i lempelse af Fælles Mål - herunder en meningsfuld
brug af læringsplatforme - i fællesskab undersøger mulighederne for at udarbejde
et fælles pædagogisk grundlag for skolerne i Aarhus i lighed med det pædagogiske
grundlag for dagtilbud formuleret i samarbejde med BUPL og DTLÅ i Aarhus.
Dennis Møller Hansen (DMH) og Tina Kornbeck Nielsen deltog i drøftelsen.
DMH præsenterede indstillingen. Der er nedsat en ministeriel arbejdsgruppe. I
forlængelse heraf ønsker MBU at nedsætte en lokal arbejdsgruppe. Inspiration fra det
pædagogiske grundlag for dagtilbud.
DMH bemærkede, at det i materialet nævnte møde med Undervisningsministeriet den 19.
december flyttes til et specifik Aarhus-møde. Forventes at blive i februar.
TM orienterede om, at KL vil kontakte Aarhus ift. implementering af ændringerne.
Beslutning:
 Rådmanden godkendte, at det bliver nedsat en arbejdsgruppen. Der skal være
opmærksomhed på, at et eventuelt pædagogiske grundlag ikke må blive for
praksisfjernt.
 Der skal overvejes om rådmanden skal deltage i dialogmødet med
Undervisningsministeriet.
 Rådmanden vil gerne kommunikere om processen om samarbejdet og de færre
bindende færdigheds- og vidensmål. (Fx en indlæg i Folkeskolen.dk eller Politikens
Skoleliv).
 Den 14. december 2018 forventes det at brugergrænsefladen at blive ændret. Skal
også anvendes i kommunikationen. OBS på information i ugepakken den 11.
december 2018.
(OKJ følger op og inddrager kommunikation)
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6 Forberedelse af møde i udvalgsmødet (HvB)
HvB orienterede om dagsordenen.
Drøftelse af udvidelse af dagtilbudskapaciteten i Beder. Tina Degn Rasmussen
præsenterer indstillingen på udvalgsmødet.
Det vil være en åben drøftelse af rottebekæmpelse. En anden gang kan det overvejes om
en repræsentant fra MTM skal deltage.
Afklaring af spørgsmål om UiL fra Mette Bjerre. Status på processen?
Anders Winnerskjold om skolevalg.
Beslutning om, at MØC eller HvB orienterer udvalgsmedlemmerne kort om en
redegørelse til STUK om modtagelsesklasser.
(HvB følger op)
7 Drøftelse om Børn og Unges deltagelse på folkemødet 2019, herunder
eventuelle alternativer.
TM præsenterede overvejelser om deltagelse på Folkemødet på Bornholm.
Beslutning:
 TM ønsker, at der max deltager med to personer fx til arrangementer i eller med 6
by-kredsen. Evt. skal der deltage en praktiker.
 TM vil vende Folkemødet med ÅLF og BUPL (på dagsorden til næste møde).
 Afklaring af booking ift. sommerhus og transport.
(HvB følger op).
8 Evt.
Drøftelse af det nationale kompetencecenter for pårørende ift. Sundhedsstyregruppen.
HP orienterede om en drøftelse af økonomisk politi i ØSG.
HP orienterede om status på radon.
Beredskabet for PCB (polyclorerede bifenyler) skal pudses af. (HP følger op)
TM orienterede om finanslovsaftalen. Der er afsat 239 mio. kr. årligt i tre år flere
pædagoger. TM ønsker en sag om mulighederne, herunder hvilke institutioner der er
omfattet, økonomi mv. KL’s holdning har tidligere været, at midlerne går ind i
bloktilskuddet. (HP følger op).
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APV 2018 – Hovedrapport
Rådmandsmøde den 12. december 2018

BØRN OG UNGE
1. Hvorfor fremsendes forslaget?
Børn og Unge har i efteråret 2018 gennemført den lovpligtige ArbejdsPladsVurdering (APV), som består af både en psykisk og en fysisk APV. Den psykiske APV er gennemført via en trivselsundersøgelse for alle ansatte i Børn
og Unge, mens der er metodefrihed i forhold til gennemførelsen af den fysiske
APV.
HR og Kommunikation har nu modtaget de endelige resultater af trivselsundersøgelsen og den fysiske APV, og er i gang med udarbejdelsen af hovedrapporten. Forvaltningschef Helle Bach Lauridsen har derfor sat punktet på
dagsordenen med henblik på en orientering om og drøftelse af hovedrapportens resultater.
Udarbejdelsen af hovedrapporten er aktuelt i gang, og hovedrapporten eftersendes derfor med henblik på at få mest muligt med i rapporten forud for drøftelsen.

HR og Kommunikation
Aarhus Kommune

Ledelse og Organisation
Grøndalsvej 2
8260 Viby J
Telefon: 41 85 76 56
Direkte telefon: 41 85 82 97
Direkte e-mail:
chrisni@aarhus.dk
Sagsbehandler:
Christina Muhs Nielsen

2. Indstilling – hvad skal der tages stilling til?
Det indstilles, at rådmanden tager hovedrapporten til efterretning.

3. Hvilke ændringer indebærer forslaget?
4. Videre proces og kommunikation
18. december

HMU præsenteres for hovedrapporten, som offentliggøres i forlængelse heraf
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Implementering af dagtilbudslov – frit-valg
Rådmand og chefgruppe

1. Hvorfor fremsendes forslaget?
Den nye dagtilbudslov trådte i kraft den 1. juli 2018. I loven er der
en bestemmelse om at give forældre styrket mulighed for at ønske
og få en bestemt dagtilbudsafdeling eller dagplejehjem.
Ændringen i dagtilbudsloven betyder, at forældre skal kunne:
 Stå på venteliste til et bestemt dagplejehjem
 Stå på venteliste til en bestemt dagtilbudsafdeling
 Blive på ventelisten – også når de har sagt ja til en anden
plads.
I loven står der endvidere:
Forslaget indebærer, at forældres ønske om at stå på venteliste
skal administreres i sammenhæng med kommunens øvrige
retningslinjer for optagelse, hvor retningslinjerne f.eks. kan være
et søskendehensyn, hensynet til sammensætningen af
børnegruppen i det konkrete dagtilbud som helhed i forhold til køn,
alder, herkomst mv. Dette indebærer, at forældrenes ønske om at
få en bestemt plads ikke går forud for kommunens øvrige
retningslinjer for optagelse, men skal ses i sammenhæng med
disse.
De nuværende retningslinjer i Børn og Unge opfylder næsten den
lovgivning der træder i kraft 1. januar 2019. Der er dog brug for
tilpasninger.
Venteliste til dagplejehjem
I Aarhus Kommune kan forældre allerede skrive sig på venteliste
til en specifik dagtilbudsafdeling.
Forældre kan ikke skrive sig på venteliste til et bestemt
dagplejehjem, men til dagplejen i et lokalområde. Dette er
Pladsanvisningen ved at ændre, således at forældre kan skrive sig
op til et bestemt dagplejehjem fra den 1. januar 2019.
6 måneders karantæne ved accept af plads i garantidistriktet
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BØRN OG UNGE
Økonomi og Administration
Aarhus Kommune

Sagshåndtering
Grøndalsvej 2
8260 Viby J
Direkte telefon: 23 37 24 92
Direkte e-mail:
str@aarhus.dk
Sag: 18/017568-7
Sagsbehandler:
Stine Fiedler Røge
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Forældre kan i dag blive på ventelisten, selvom de har sagt ja til
en plads. Hvis den plads de har sagt ja til ligger inden for deres
anvisningsdistrikt, går der dog 6 måneder, før de kan komme på
ventelisten igen. Karantænen på 6 måneder er en tidligere
rådmandsbeslutning.
Baggrunden for at indføre en karantæne på 6 måneder var, at
nogle dagtilbudsafdelinger kom til at fungere som
”svingdørsafdelinger”. Det vil sige, at forældrene havde deres børn
i afdelingen ind til de fik tilbudt den plads, som de helst ville have.
Det betød, at nogle dagtilbudsafdelinger hele tiden modtog nye
børn, som rejste igen, når forældrene blev tilbudt den ønskede
plads. Karantænen på 6 måneder har ikke fjernet udfordringen,
men den er blevet mindre, blandt andet fordi nogle forældre bliver
glade for afdelingen i løbet af de første måneder, hvorefter de ikke
længere ønsker en ny plads.
Reglen om, at forældre får 6 måneders karantæne, hvis de siger ja
til et tilbud inden for deres anvisningsdistrikt skal afskaffes som
konsekvens af den nye dagtilbudslov. Det forventes, at denne
ændring igen vil forstærke udfordringen for de afdelinger, som i
dag oplever at være ”svingdørsafdelinger”.
Alderskriterie
I dag tildeles der plads ud fra blandt andet et alderskriterie. De
nuværende alderskriterier er her:
1. Børn med særlige behov.
2. Børn med søskende i samme institution/dagtilbud eller
dagpleje.
3. Tosprogede børn, som efter sagkyndig vurdering har brug
for særlig støtte i dagtilbud.
4. Det ældste barn, der er skrevet op til en garantiplads i dit
anvisningsdistrikt.
5. Det ældste barn, der er skrevet op til en garantiplads i dit
garantidistrikt.
6. Det ældste barn, der er skrevet op til en garantiplads i
andre garantidistrikter.
7. Det ældste barn fra ventelisten til et bestemt dagtilbud,
også selvom barnet har en plads i forvejen.
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De nuværende anvisningskriterier kan fortsæt gælde i deres
nuværende form for børn skrevet op på garantiventelisten, hvilket
er den venteliste langt de fleste anvises pladser fra.
Ministeriet har oplyst, at der på ønskeventelisten fremadrettet ikke
må anvises efter alder, men skal anvises efter hvornår de har
skrevet sig på ventelisten. De øvrige kriterier kan fastholdes.
Denne del træder først i kraft pr. 1. juli 2019.
Det foreslås på den baggrund, at anvisningskriterierne for børn på
ønskeventelisten ændres til:
1. Børn med særlige behov.
2. Børn med søskende i samme institution/dagtilbud eller
dagpleje.
3. Tosprogede børn, som efter sagkyndig vurdering har brug
for særlig støtte i dagtilbud.
4. Anciennitet på ventelisten.
Anvisningskriterierne er byrådsbesluttet og en ændring skal derfor
godkendes af byrådet. Da der er tale om en mindre ændring som
er initieret af lovgivning foreslås det, at ændringen indstilles
sammen med anden indstilling om dagtilbudsloven, hvis muligt.
Dette vil blive koordineret med Læring og Udvikling.

2. Indstilling – hvad skal der tages stilling til?
Rådmanden bedes tage til efterretning, at det bliver muligt at
skrive sig op til et bestemt dagplejehjem pr. 1. januar 2019 samt
at reglen om 6 måneders karantæne stopper. Fremadrettet vil
man kunne komme på ønskeventelisten igen med det samme.
Ovenstående kræver ikke en byrådsbeslutning.
Rådmanden bedes beslutte, om der skal foreslås nye
anvisningskriterier for ønskeventelisten som forslået ovenfor.
Dette vil kræve en byrådsindstilling.

3. Hvilke ændringer indebærer forslaget?
At den nye dagtilbudslov efterleves i forhold til anvisning af
pladser.

4. Videre proces og kommunikation
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Pladsanvisningen vil justere sagsgange og retningslinjer.
Dagtilbuddene vil blive orienteret via ugepakken.
De foreslåede anvisningskriterier for ønskeventelisten vil blive
foreslået byrådet i foråret 2019 evt. sammen med anden
indstilling.
Udvalget kan eventuelt blive orienteret om udmøntningen,
herunder konsekvenserne for de dagtilbud som er i risiko for at
blive ”svingdørsinstitutioner”
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