MBU - Rådmandsmøde (Rådmandsmøde)
18-02-2020 09:15
Grøndalsvej, lokale 1128
Information:
Anne Merethe Løvmose
Hans van Binsbergen
Hardy Pedersen
Helle Bach Lauridsen
Henning Mols
Karina Møller (AFBUD)
Lisbeth Schmidt Andersen
Martin Østergaard Christensen (AFBUD)
Ole Kiil Jacobsen
Stefan Møller Christiansen
Susanne Hammer-Jakobsen
Thomas Medom
Pkt. 6: Tid: 30 min. Deltagere: Mette Søberg, Trine Verner Jensen, Jesper Callesen og Jens
Møller Hald
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MBU - Rådmandsmøde (Rådmandsmøde)
05-02-2020 09:15
Rådhuset, lokale 390
Information:
Deltagere:
Anne Merethe Løvmose
Hans van Binsbergen
Hardy Pedersen
Helle Bach Lauridsen
Henning Mols
Karina Møller
Lisbeth Schmidt Andersen
Martin Østergaard Christensen
Ole Kiil Jacobsen
Stefan Møller Christiansen (AFBUD)
Thomas Medom
AFBUD fra Susanne Hammer-Jakobsen (ferie)
2. Tid 15 min. - Hardy fremlægger
3. Tid: 20-25 min. - Deltagere: Hanne de Place PPR, May-Britt Kullberg Sundhed, Rikke Slot
PUF, Trine Verner, PUF, Mette Søberg PUF
4. Tid: 30 min. - Deltagere: Ingen
7. Tid: 15 min. - Deltagere: Michel Larsen
8. Tid: 20 min. - Deltagere: Tina Degn Rasmussen og Jacob Hansen Beuschau

Punkt 1, Bilag 1: 20200205-Rådmandsmøde åbent.pdf

Mødeindhold
Punkt 1: Godkendelse af referat

1

Beslutning for Punkt 1: Godkendelse af referat

1

Punkt 2: Byrådsindstilling om udmøntning af finanslovsmidler

1

Beslutning for Punkt 2: Byrådsindstilling om udmøntning af f

1

Punkt 3: Forslag til rammer og retningslinjer - dagtilbud (O

1

Beslutning for Punkt 3: Forslag til rammer og retningslinjer

1

Punkt 4: Ny tildelingsmodel (HP)

2

Beslutning for Punkt 4: Ny tildelingsmodel (HP)

2

Punkt 5: Første udkast til byrådsindstilling vedr. kvalitets

3

Beslutning for Punkt 5: Første udkast til byrådsindstilling

3

Punkt 6: Forberedelse til byrådsmøde d. 5. februar 2020

4

Beslutning for Punkt 6: Forberedelse til byrådsmøde d. 5. fe

4

Punkt 7: Eventuelt

4

Beslutning for Punkt 7: Eventuelt

5

Punkt 1, Bilag 1: 20200205-Rådmandsmøde åbent.pdf

Punkt 1: Godkendelse af referat
Beslutning for Punkt 1: Godkendelse af referat
Referaterne blev godkendt.

Punkt 2: Byrådsindstilling om udmøntning af
finanslovsmidler til folkeskolen (HP)
Tid 15 min. - Hardy fremlægger

Beslutning for Punkt 2: Byrådsindstilling om udmøntning
af finanslovsmidler til folkeskolen (HP)
Punktet er sat på rådmandsmødet med henblik på en drøftelse af den vedlagte indstilling
til byrådet om, at Aarhus andel af de afsatte midler til folkeskolen på finansloven for 2020
udmøntes skoleområdet i Aarhus.
Der ønskes en drøftelse af byrådsindstillingen og det indstilles,
• at rådmanden godkender, at indstillingen fremsendes til behandling i byrådet
Beslutninger:
• Sagen udsættes.
• Emnet drøftes på næste BA/MBU møde (HVB følger op)
(HP følger op)

Punkt 3: Forslag til rammer og retningslinjer - dagtilbud
(OKJ)
Tid: 20-25 min. - Deltagere: Hanne de Place PPR, May-Britt Kullberg Sundhed, Rikke
Slot PUF, Trine Verner, PUF, Mette Søberg PUF

Beslutning for Punkt 3: Forslag til rammer og
retningslinjer - dagtilbud (OKJ)
Forvaltningschef Ole Kiil har sat punktet på dagsorden med henblik på dels at give
rådmanden en orientering om processen for udarbejdelse af retningslinjer, (jf. Bilag B)
dels med henblik på en godkendelse af forslag til retningslinjer og den videre proces.
Indstilling om:
• At rådmanden godkender forslagene til retningslinjer, jf. Bilag A og B og
nedenstående
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• At rådmanden godkender den videre proces for godkendelse af rammer og
retningslinjer (Bilag C), herunder materiale til udvalgsmødet d. 19. februar 2020
(Bilag E og F)
Hanne de Place, May-Britt Kullberg, Rikke Slot, Trine Verner, Mette Søberg
OKJ præsenterede sagen og rammerne for sagen. Herunder målet om at skabe bedre
sammenhænge i børns liv. Med udgangspunkt i det enkelte barn. Deltagerne drøftede
sagen.
Beslutninger:
• Rådmanden godkendte rammerne for retningslinjerne. God ide at styrke
systematikken i overgangen fra dagtilbud til skole. Den konkrete udformning skal
drøftes i netværket for dagtilbud og på rådmandsmødet ad flere gange.
• Følgende skal tilføjes:
1. Overgangen fra hjem til vuggestue skal belyses. Emnet skal med i
byrådsindstillingen og i materiale til udvalget. Det skal nævnes, at indsatsen
er udover krav i lovgivningen.
2. Det skal undersøges, hvor kompetencen til udformningen af retningslinjerne
er placeres. Såfremt den ikke er hos rådmanden, skal det tilføjes, at
kompetencen fremadrettet delegeres til rådmanden
• Opmærksomhed på:
◦ Mængden af skriftlige materialer – og omfanget af materialerne. Skal gerne
begrænses.. Fokus på hvordan vi samarbejder om det enkelte barn .
◦ Der skal være plads til forskellighed på tværs af lokaldistrikterne.
• I materialet til udvalgsmøde skal ovenstående pointer (1 og 2) med.
• Med disse bemærkninger blev indstillingen godkendt.
(OKJ følger op)

Punkt 4: Ny tildelingsmodel (HP)
Tid: 30 min. - Deltagere: Ingen

Beslutning for Punkt 4: Ny tildelingsmodel (HP)
I budgetforliget for 2019 besluttede byrådet, at der skulle udarbejdes en økonomisk
analyse af folkeskoleområdet, og efterfølgende skulle der udarbejdes en ny
tildelingsmodel.
Oplægget til den nye budgettildelingsmodel for folkeskolerne har nu været drøftet i
udvalget og præsenteret for alle skoleledere. Nedenfor ses forslag til enkelte justeringer.
Indstilling om, at:
1. Tildelingsmodellen godkendes som fremlagt
2. De budgetmæssige konsekvenser, som modellen giver, godkendes jf.
rådmandsmødet 21. januar 2020.
3. Det fortsat er muligt at følge budgetposterne til betaling for specialundervisning og
støttecenter, som tilsammen udgør det samlede specialundervisningsbudget.
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4. Ud af de centrale puljer hos PPR (i alt otte mio. kr.) udmøntes fire mio. kr. fortsat
fra PPR til børn med vidtgående handicap.
5. Tranbjergskolen og Ellevangsskolen får halveret deres akkumulerede gæld pr. 1.
januar 2020 svarende til en samlet eftergivelse på i alt 5,5 mio. kr.
6. Beløbet til gældseftergivelse finansieres via den samlede ramme for skoleområdet
MØC og HP præsenterede modellen.
Beslutninger:
Indstillingens 6 punkter blev godkendt med følgende bemærkninger:
• I skoleåret 2020/21 kompenseres de 11 skoler der bidrager til omfordelingen,
således de kun skal have en nedgang på 50% i det første skoleår – nedgang
forstået på den måde, at det er forskellen på, hvilken tildeling skolerne får i den
nye model i forhold til, hvad skolerne med de samme forudsætninger ville have
fået i den gamle model. Fra 1. august 2021 virker modellen i sin helhed.
Finansieringen findes ved at regulere beløbet i den samlede model.
• Opmærksomhed på
◦ hvordan vi kan støtte de skoler, der fx henviser flere elever til
specialundervisning end forudsat i modellen. Hvordan vi kan understøtte
disse skoler, skal snarest på dagsordenen til et møde for Styregruppe om
børnefællesskaber.
◦ At vi anvender nogle af de finanslovsmidler, som endnu ikke er udmøntet.
• Om 2 år skal vi undersøges om der er mekanismer i modellen, der skal kigges på.
• Kommunikation:
◦ Mail til skoleledere d.d. fra HP.
◦ Orienteringsskrivelse snarest om den endelig beslutning inkl. FAQ
◾ Til skoler
◾ Udvalget
◾ Faglige organisationer
◾ Forældreorganisationer
◾ BU-chefer
◦ Materialet lægges på ”Det vi gør” FAQ
• Med disse bemærkninger blev indstillingen tiltrådt.
(HP følger op)

Punkt 5: Første udkast til byrådsindstilling vedr.
kvalitetsopfølgning på 6-18-årsområdet (OKJ)
Deltagere: Jens Møller Hald, Trine Verner og Mette Søberg (genfremsendt fra mødet
den 28.1. 2020, da mødet blev aflyst)

Beslutning for Punkt 5: Første udkast til byrådsindstilling
vedr. kvalitetsopfølgning på 6-18-årsområdet (OKJ)
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Forvaltningschef Ole Kiil Jacobsen har sat forslaget på dagsorden med henblik på
drøftelse af retningen for byrådsindstillingen vedr. kvalitetsopfølgning på 6-18årsområdet. Der er vedlagt et første udkast til indstillingen, som ønskes drøftet og
kvalificeret.
Det indstilles:
1. At det første udkast til byrådsindstilling drøftes med henblik på kvalificering.
2. At der tages beslutning om, hvorvidt det i lighed med tidligere skal indstilles til
Byrådet at vedtage eventuelle nye lokale tilsynspunkter, jf. At-punkt 2 i udkastet til
indstillingen.
3. At det drøftes, hvordan Byrådets drøftelse af kvaliteten på skole- og fritids- og
ungdomsskoleområdet – jf. At-punkt 3 i udkastet til indstillingen understøttes.
4. At det drøftes, hvordan det håndteres, at der er et udkast til revideret
bekendtgørelse om kvalitetsrapporter i høring, som vil indebære krav om nye
oplysninger i den aktuelle rapport, herunder via en dataindsamling hos skolerne.
Jens Møller Hald (JMH), Trine Verner og Mette Søberg deltager.
JMH præsenterede sagen. Stor inddragelse af de decentrale ledere i distrikterne.
Materialet kommer på rådmandsmødet igen den 18. februar med det samlede materiale.
Ny bekendtgørelse i høring – kan betyde nye krav til denne rapport.
Beslutninger:
• Om at 2 Tilsynspunkter:
◦ Tilsynspunkterne skal tiltrædes af forvaltningen. Da kompetencen er
delegeret til forvaltningen.
◦ Bilag med tilsynspunkterne skal tilføjes. Der skal ikke være opmærksomhed
på det. Det skal nævnes i indstillingen, at der sker en afrapporteringen til
byrådet, og at det jf. tidligere beslutning er MBU der har kompetencen til at
følge op på punkterne.
• Om at 3:
◦ De tre temaer skal være de styrende for indstillingen.
◦ På rådmandsmødet næste gang skal PUF komme med bud på særlige
vinkler til den politiske drøftelse i byrådet.
• Om at 4: Nye krav til rapporten håndteres, når vi kender udfordringen.
• Om nationale test – forbeholdet om validiteten skal med.
• Rådmanden fremsendes evt. tekstnære ændringer.
• Indstilling blev tiltrådt med bemærkning om at sagen skal drøftes igen den 18.
februar
(OKJ følger op)

Punkt 6: Forberedelse til byrådsmøde d. 5. februar 2020
Beslutning for Punkt 6: Forberedelse til byrådsmøde d. 5.
februar 2020
Drøftelse af sagen om Engdalsskolen.
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Punkt 7: Eventuelt
Beslutning for Punkt 7: Eventuelt
MØC orienterede om inddragelse af bestyrelser og elevinddragelse.
Efter vinterferien kommer der en sag på rådmandsmøde om emnet.
(MØC følger op)
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