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Udvalgets vigtigste ansvarsområder 

Udvalget vil  
blandt andet få forelagt:

• Sager om økonomi på området, 

herunder sager om budgetopfølg-

ning 2-3 gange årligt

• Sager i forbindelse med 

budgetlægning

• Sager om kapacitet på området

• Sager om større udviklingstræk 

på området

• Sag om samarbejdet i Region 

Sjælland på det specialiserede 

specialundervisnings- og 

socialområde

• Orienteringssag om benchmar-

king analyse fra VIVE udført 

blandt kommunerne i Region 

Sjælland

• Orienteringssag om magtanven-

delse på udvalgets område

• Orienteringssag om rapporter fra 

Socialtilsyn Øst

• Sager om behovsprognoser 

indenfor Dagtilbuds- og 

skoleområdet

Servicering af udvalg

• Fagudvalget serviceres af Byråds-

sekretariatet ved forberedelse og 

afvikling af møderne. 

• Fagudvalget serviceres også af 

de enkelte fagcentre. 

• Udvalget kan løbende tage ”ad 

hoc” sager op til belysning af 

forskellige temaer. 

• Udvalget holdes løbende 

orienteret om udviklingen på 

udvalgte fokusområder. Det kan 

ske med særskilte orienterings- 

eller beslutningssager eller med 

temamøder. 

• Udvalgsmedlemmer kan hele 

tiden bede udvalgsformanden 

om at få en sag til behandling på 

dagsordenen. 

• Centercheferne for henholdsvis 

Center for Dagtilbud & Skoler 

og Center for Børn & Familier 

deltager på udvalgets møder. 

• Centercheferne svarer på supple-

rende, uddybende og opklarende 

spørgsmål til de fremlagte sager.

Sagerne ligger indenfor  
nedenstående områder:  

• Daginstitutioner og dagpleje 

 for børn

• Døgninstitutioner til børn og unge

• Folkeskolen inkl. Specialskoler,  

SFO og ungdomsskole

• Friskoler

• Fritidsforanstaltninger for børn og 

unge

• Pædagogisk psykologisk  

rådgivning  

og  familierådgivning

• Tandpleje, sundhedspleje og 

sociale  

foranstaltninger for børn og unge

• Samarbejde med private, selv-

ejende institutioner, kommunale 

fællesskaber og andre offentlige  

myndigheder inden for udvalgets 

område

• Fastlægge indhold og behov for 

lokaler mv. på udvalgets kerne-

område i samråd med Teknik- og 

Miljøudvalget.

Skole- og Børneudvalget træffer beslutninger og 

bliver orienteret om sager, der handler kommunens 

undervisningsmæssige, pædagogiske, sociale  

og sundhedsmæssige opgaver for børn og unge.
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Snitflader til andre fagudvalg

• Skole- og Børneudvalget har 

samarbejde med 

• Bygnings-, Trafik-, og Miljøudval-

get i drøftelser om de bygnings-

mæssige rammer. 

• Det sker blandt andet når der 

er nye behov i forbindelse med 

udvidelser eller indskrænkninger

• Social-, Sundheds-, og Psykiatri-

udvalget om misbrugsindsatser 

for børn og unge

• Integrations-, Beskæftigelses-, 

og Ungdomsudvalget omkring 

overgang fra folkeskole til den 

videre beskæftigelse efter grund-

skolen. Og når det handler om 

samarbejde om integrationsind-

sats og kriminalitetsforebyggelse.

• Økonomiudvalget omkring den 

økonomiske styring og udvik-

lingen af kommunens samlede 

økonomi.

• Hvis beslutninger har økonomisk 

eller personalemæssigt indhold 

sender Skole- og Børneudvalget 

deres indstillinger til Økonomiud-

valg og Byrådet. Her træffes de 

endelig beslutninger. Øvrige sager 

drøftes og besluttes i fagudvalget.

I 2018 har det nye Byråd ønsket at der konkret arbejdes med

• Planlægning og flytning af PPRs 

medarbejdere

• En generel undersøgelse af PPR

• Kommunens tilrettelæggelse af 

inklusion 

• I forbindelse med Budget 

2018-2021 er det vedtaget 

at foretage en analyse af 

kommunens fritidstilbud for de 

store børn på 10-18 år. 

Undersøgelsen skal blandt andet 

give svar på, om der kan bygges 

om på skoler og kommunale 

bygninger, så de for eksempel 

kan omdannes til fritidstilbud om 

eftermiddagen. Musikskolen og 

ungdomsskolen inddrages også 

for at lede efter bedre løsninger.

• På skoleområdet skal der laves 

forslag til en ny model til fordeling 

af lønmidlerne på området. 

Den nuværende model er ikke 

tidssvarende set i lyset af folke-

skolereformen og kommunens 

skolestruktur. I runde tal fordeles 

der hvert år 236 millioner kroner 

til almenskolerne til dækning 

af lønrelaterede omkostninger i 

forbindelse med undervisningen.

Skole og 
børneudvalget

• Ny lovgivning på dagtilbudsom-

rådet forventes vedtaget i januar 

2018. Der vil i den forbindelse 

blive fremlagt en række sager til 

politisk beslutning

• Fortsætte arbejdet med Ejen-

domsstrategi: kapacitetstilpasning 

på dagtilbudsområdet 2017-21

• Fortsætte implementeringen af 

Dagtilbudspolitik 2016-2019, 

herunder årligt dialogmøde 

mellem dagtilbud og fagudvalg 

om resultaterne af arbejdet.
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Fakta om udvalgets områder 
Skoleområdet

Folkeskoler i Greve

Greve Kommune har ni folkeskoler 

med selvstændig ledelse og skole-

bestyrelse. Skolerne er fordelt i tre 

geografiske områder. I Greve Nord 

ligger Arenaskolen og Krogårdskolen, 

i Greve Midt ligger Mosedeskolen, 

Damagerskolen, Hedelyskolen 

og Holmeagerskolen, og i Greve 

Syd ligger Tune Skole (fordelt på 

to matrikler), Karlslunde Skole og 

Strandskolen. Alle skoler dækker hele 

skoleforløbet fra 0. – 9. klasse, og alle 

skoler har egen SFO på skolen. 

Flere af kommunens skoler har 

udover almenklasser også et antal 

specialklasserækker. Rækkerne 

rummer tilbud for børn med 

autismespektrumforstyrrelser, 

fysiske handicaps, generelle ind-

læringsvanskeligheder, dysleksi og 

talevanskeligheder.

Kommunens 10. klassetilbud, GTI/

Greve 10. klasse, er organisatorisk 

tilhørende Damagerskolen, men 

har selvstændig fysisk placering i 

Greve Midtby, ved siden af Greve 

Gymnasium.

De kommunale skoler skal gennem 

”Lov om folkeskolen” leve op til en 

lang række nærmere specificerede 

regler og bekendtgørelser.

Privatskoler

I Greve Kommune ligger privatsko-

lerne Hundige Lille skole med 236 

elever og Greve Privatskole med 

551 elever (begge tal er hentet fra 

skolernes respektive hjemmesider). 

Privatskoler skal leve op til kravene 

i ”Lov om friskoler og private grund-

skoler m.v. ” og skal i deres virke stå 

mål med den undervisning, der gives 

i den offentlige skole.

Specialskole

Folkeskole

 

Disktrikt Nord

Disktrikt Midt Disktrikt Syd
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Det centrale visitationsudvalg (CVI)

Før et barn visiteres til et specialtil-

bud drøftes sagen i CVI. De overord-

nede rammer for CVI er fastlagt af 

ud-valget. 

CVI er et administrativt udvalg, og 

i udvalget sidder faglige repræsen-

tanter Center for Børn & Familier 

(herunder PPR), og Center for 

Dagtilbud & Skoler. 

I CVI drøftes mulighederne for at 

tilrettelægge inkluderende lærings-

miljøer i almenskolen. Derudover 

vurderer CVI, om et barns behov kan 

tilgodeses inden for et af specialtil-

buddenes områder, hvis barnet ikke 

kan fastholdes i almenskolen.  

Pædagogisk  

Psykologisk Rådgivning (PPR)

PPR betjener børn fra 0-18 år og 

deres forældre, og det inkluderer 

dagtilbud (herunder dagpleje), skoler, 

klubber og specialtilbud. 

Der er etableret en vifte af indsatser 

i regi af PPR, som personale i 

dagtilbud og skoler kan rekvirere.

PPR har en central opgave i at 

understøtte sammenhængende 

og tidlige indsatser på Børne- og 

Ungeområdet. 

Rammerne for PPR er fastlagt af 

udvalget. Der skal laves en analyse af 

PPR’s virksomhed i 2018. Det står i 

konstitueringsaftalen. 

Udvalget vil derfor skulle tage 

stilling til, hvorledes analysen skal 

gribes an.

Specialtilbud/specialskoler 

Skole- og Børneudvalget drøfter 

løbende kommunens inklusionsind-

sats. Heri ligger en stillingtagen til 

behov for specialtilbud/specialskoler 

til børn, som ikke kan gennemføre 

skolegang på almenskolen. 

Kommunens tilbud om specialun-

dervisning og specialpædagogisk 

bistand er for enten elever med 

behov for særlige indsatser eller 

støtte på den enkelte skole - eller for 

elever med behov for specialtilbud. 

Herudover understøttes børnene med 

en bred vifte af forskellige, fleksible 

indsatser målrettet det enkelte barns 

behov. 

• Skoleområdet

• Dagtilbudsområdet

• Forebyggelse og anbringelse

• Klubområdet

De fire områder beskrives nærmere  

herefter med baggrundsinformationer og med 

beskrivelse af de indsatser, der skal arbejdes 

med i udvalget i den kommende tid.

Udvalgets arbejdsområder er samlet under fire hovedområder
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Fakta om udvalgets områder 
Dagtilbudsområdet

Dagplejen

I Greve kommune er der 53 dag-

plejere, som har børn indskrevet 

på mellem 26 uger og tre år gamle. 

De fleste dagplejere modtager fast 

fire børn dagligt i deres eget hjem, 

og derudover er der plads til et 

gæstebarn, når der er behov for det. 

Fem dagplejere er ansat til at passe 

børn med særlige behov – kaldet 

”skærmet tilbud”.  

Distriktslederen af Distrikt Syd er 

leder af Dagplejen. 

* Kommunale og selvejende daginstitutioner

Typer af pasningstilbud på dagtilbudsområdet Antal børn

0-2-årige i dagpleje 150

0-2-årige i daginstitution* 884

3-5-årige i daginstitution* 1.401

0-5-årige privatinstitutioner 154

Pasning af egne børn 20

Tilskud til privat pasning 42

I alt 2.651

Daginstitutioner pr. 1. januar 
2018, hvor kommunen har  
anvisningsret Antal Vuggestuer Børnehaver

Integrerede 
institutioner

Kommunale 23 2 4 17

Selvejende institutioner 8 0 0 8

I alt 31 2 4 25
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Fakta om udvalgets områder 
Dagtilbudsområdet

Kommunale daginstitutioner

I Greve Kommune er de kommunale 

dagtilbud organiseret i to distrikter: 

Distrikt Nord og Distrikt Syd. 

De ledes overordnet af en distrikts-

leder. Hvert distrikt består af 11-12 

dagtilbud, som hver især til dagligt 

ledes af en pædagogisk leder. 

Distriktslederen har det overordnede 

ledelsesansvar for det samlede 

distrikts pædagogik, budget og 

administration. 

De pædagogiske ledere er ledere 

for medarbejderne i det enkelte 

dagtilbud og er ansvarlige for 

pædagogik, indhold og kvalitet i det 

daglige arbejde. 

Selvejende daginstitutioner

De selvejende dagtilbud har etableret 

sig i ét distrikt med fem institutioner: 

Karlsvognen. Karlsvognen ledes 

overordnet af en udviklingsleder og 

fem pædagogiske ledere.

Udviklingslederen står for den 

pædagogiske ledelse og instruktion 

af Karlsvognens fælles aktiviteter og 

udvikling. 

Udviklingslederen står for den admi-

nistrative ledelse og er dagtilbudde-

nes repræsentant i samarbejdet med 

Greve Kommune. 

Derudover er der tre selvejende 

dagtilbud, som ikke er en del af et 

distrikt: Tjørnelyhuset og Børnehuset 

Karlslunde Strand, som består af 

Åsagergård og Strandhuset.

Private dagtilbud

I Greve Kommune er der to 

godkendte private daginstitutioner. 

Der er en tredje institution på vej, 

som har fået en betinget godkendel-

se. Greve Kommune har ikke en ret 

til eller en forpligtigelse til at anvise 

børn til private daginstitutioner.

Pasning af egne børn

Det er frivilligt for kommunerne  

om de vil yde tilskud til pasning af 

egne børn. 

Byrådet har besluttet at genindføre 

tilskud til pasning af egne børn pr. 

1. januar 2017. 

Tilskuddet kan ydes for børn i alderen 

26 uger til barnet fylder 3 år. Tilskud-

det gives for én samlet periode på 

minimum 8 uger og maksimalt 1 år 

per barn. 

Tilskud til privatpasning

Greve Kommune giver tilskud 

til forældre, der vælger at finde 

en privat børnepasser i stedet 

for at benytte en plads i en af 

kommunens dagtilbud. 

Forældrene skal indgå skriftlig 

pasningsaftale med børnepasseren. 

Kommunen skal godkende aftalen og 

den person, der skal passe barnet. 

Greve Kommune skal føre tilsyn med 

pasningsordningen.
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Fakta om udvalgets områder 
Dagtilbudsområdet. Fortsat

Indsats for småbørn  

med særlige behov 

Den overordnede målsætning på 

området er inklusion af så mange 

børn som muligt i lokale tilbud. 

Kommunen har ikke tilbud, der 

tilgodeser alle typer handicaps for 

børn i alderen 0 – 6 år med særlige 

be-hov. Specielle syndromsygdomme 

mv. kræver ofte meget højt speciali-

seret faglighed. 

De sager løses i et tværgående 

regionalt samarbejde, hvor man 

køber plads hos hinanden.

Forebyggelse og anbringelse

Udvalget tilrettelægger og drøfter de 

politiske prioriteringer i kommunens 

indsatser indenfor forebyggende 

sundheds- og tandpleje. 

Udvalget forholder sig også til  

de forebyggende indsatser i det 

børne- og familiearbejdet, som 

Familieråd-givningen er omdrejnings-

punkt for.

Familierådgivning om  

forebyggelse og anbringelse 

Familierådgivningen behandler 

underretninger om børn og iværk-

sætter indsatser, når det er til barnets 

bedste. Det sker efter Servicelovens 

regler.

Beslutning om anbringelse sker i 

det retslige Børn- og Ungeudvalg. 

Barnets stemme er en vigtig del 

igennem hele en sådan proces. 

Institutioner på det  

forebyggende område 

Der er fire institutioner i kommunen, 

der arbejder forebyggende på hver 

deres område.

 Institutionerne er: 

• Greve Familiecenter 

• Udviklingscenter Greve 

• Den kommunale 

Sundhedstjeneste 

• Tandplejen 
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Fakta om udvalgets områder 
Klubområdet

Greve Kommune har fire fritids- og 

ungdomsklubber for de 10-18 årige. 

Klubberne arbejder med en bred vifte 

af socialpædagogiske indsatser og 

almene dannelsesopgaver. De unge 

indgår i forpligtende fællesskaber, og 

de udvikler kundskaber og færdighe-

der, som de kan bruge i voksen- og 

samfundslivet. 

Havana klub 

Ud over de fire almenklubber har 

kommunen også Havanna Klub, som 

er et fritidstilbud for børn og unge 

fra 10 og op til 20 år med lettere 

psykiske/fysiske vanskeligheder. 

Byrådet besluttede d. 5. september 2016 at etablere et forsøg med SFO2 på 

Holmeagerskolen. Skolen tilby-der fritidstilbud for de 10-12 årige organiseret 

under folkeskoleloven. Forsøget evalueres foråret 2019.

De fire almenklubber består af: klub 

Godset som er placeret i Greve Nord. 

Brogården og Mosede Klub som 

ligger i Greve Midt på to matrikler, 

Klub Oasen ligger i Karlslunde og 

Tune Ungdomscenter er placeret i 

egne lokaler på Tune Skole. 

Havanna rummer både SFO og klub. 

Havanna arbejder målrettet på at 

give medlemmerne strategier til en 

voksentilværelse, der er så tæt på det 

normale som muligt. 

Klub
Gennemsnitligt medlemstal pr. 

måned Primære skoler

Godset 234 Arenaskolen Krogårdsskolen 

Greve privatskole Hundige 

Lilleskole

Brogården Mosede 

Klub

303

192

Damagerskolen Hedelyskolen 

Mosedeskolen Holmeagerskolen 

Kirkemosegård

Oasen 251 Strandskolen  

Karlslunde Skole

Tune Ungdomscenter 181 Tune Skole

Kommunen 

har derudover 

en privat SFO 

og fritidsklub; 

Idrætsfritids-

klubben, belig-

gende i Greve 

Idrætscenter.

Fagudvalgsbøger Skole og børneudvalget Greve Kommune - publiceret 05/01-2018

Kapitel 6 - Side 101 af 116



Fakta om udvalgets områder 
Antal ansatte på området (arbejdsgiveransvar)

Dagtilbudsområdet

Skoleområdet

Klubområdet

Ledere og medarbejdere i kommunale dagtilbud, 
pr. 1. december 2017 Antal

Dagplejere 53

Pædagogiske medarbejdere, pr. september 2017 (årsværk) 340

Pædagogiske ledere 19

Antal distriktsledere 2

Ledere og medarbejdere på kommunens ni almenskoler Antal

Lærere 393

SFO-medarbejdere 119

Skoleledere 9

Øvrige ledere (faglige ledere) 24

Ledere og medarbejdere i klubberne Antal

Ledere 4

Pædagogiske medarbejdere 45

Øvrigt personale 3
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Center for Børn & Familier

Antal ansatte - Greve - aug 2017

Overenskomstområde Fuldtid Antal personer

I alt 301,9 325

Administration og it mv., KL 19,9 25

Akademikere, KL 19,6 21

Hjemmevejledere og pæd.pers., døgninst. 31,6 33

Lærere m.fl. i folkesk. og spec.underv. 50,1 51

Pæd. pers., daginst./klub/skolefr. 50,4 54

Pæd. pers., forebyg. og dagbehandl. omr. 8,9 10

Pædagogmedhj. og pædagogiske assistenter 12,0 12

Socialrådg./socialformidlere, KL 31,2 32

Syge- og sundhedspersonale - basis, KL 26,1 30

Tandklinikassistenter, KL 18,8 22

Tandlæger 6,0 7

Udliciterede opgaver

Der er ingen udliciterede opgaver.
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Greve Kommune  
sammenlignet med andre kommuner

Udgifter til folkeskolen pr. elev 2017 2016 2015 2014

Greve Kommune 61.049 62.772 57.576 51.235

Gennemsnit, Region Sjælland 63.587 63.512 63.147 58.975

Gennemsnit, Region Hovedstaden 68.600 68.471 67.646 65.197

Gennemsnit, hele landet 66.690 65.968 64.847 61.927

Skoleområdet

Udgifter pr. elev 

I ”Tal på Vejen” opgøres en række nøgletal om elevernes overgang 

og fastholdelse i ungdomsuddannelserne.  

Her følger link til seneste års udgave: http://bit.ly/2DZ4d0b

Kapitel 6 - Side 104 af 116

Fagudvalgsbøger Skole og børneudvalget Greve Kommune - publiceret 05/01-2018

http://bit.ly/2DZ4d0b


Greve Kommune  
sammenlignet med andre kommuner
Dagtilbudsområdet

Normeringer

Vurderingen af personalert i daginsti-

tutioner laves ud fra et normerings-

indeks, som KORA (nu VIVE – det 

Nationale Forsknings- og Analyse-

center for Velfærd) udarbejder. Indeks 

100 er lig landsgennemsnittet. 

• I seneste rapport fra 2016 ligger 

normeringsindekset for de 0-5. 

årige i Greve Kommune på 

indeks 96,5. Det er lavere end 

kommuner, vi i mange sammen-

hænge sammenligner os med 

(Gladsaxe, Hil-lerød, Gribskov 

og Høje-Taastrup), som ligger på 

indeks 105,1. Region Sjælland 

ligger på indeks 98,8. 

• Det skal nævnes, at der i forbin-

delse med budget 2018-2021 

tilføres dagtilbudsområdet 2 

mio. kr. årligt til at hæve norme-

ringerne i ydertimerne, jf. Greve 

Kommunes Budgetforlig 2018.

• Baseret på KORA rapporten fra 

2016: I Greve Kommune passede 

hver pædagogisk medarbejder i 

2014, hvad der svarer til 3,8 børn 

i alderen 0-2 år eller 6,62 børn i 

alderen 3-5 år i gennemsnit. 

De to figurer viser, hvordan Greve placerer sig i forhold  

til de kommuner, vi normalt sammenligner os med.
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Greve Kommune  
sammenlignet med andre kommuner
Dagtilbudsområdet

Andelen af uddannede pædagoger

• Ifølge KORAs rapport fra 2016

ligger andelen af uddannede

pædagoger i Greve Kommune på

52,5 % (2014 tal).

• Det er både under sammenlig-

ningskommunerne (54,5 %),

Region Sjælland (55,8 %) og

landsgennemsnittet (59,3 %).

Greve Kommune ligger derfor i

gruppen af kommuner med den

laveste andel af pædagoguddan-

net personale.

Ledelse på dagtilbudsområdet

Udviklingen i børnetallet sammen-

holdt med antal pædagogiske 

ledere er en afgørende faktor for 

Kommunens dagtilbud. Udviklingen 

er gået i retning af større ansvar til 

de pædagogiske ledere – med større 

institutioner, flere børn og mere 

personale. 

Antallet af pædagogiske ledere i 

Greve Kommune er faldet fra cirka 

45 i 2010 til knap 30 i 2016.

Uddannelsesbaggrund 2014 Procentandel

Pædagoguddannet 52,4 %

Pædagogisk grunduddannelse eller pædagogisk 

assistentuddannelse

10,7 %

Ingen relevant uddannelse 35,1 %

Praktikant 1,4 %

I alt 99,6 %

Greve Kommune gennemførte selv en undersøgelse af 

medarbejdernes uddannelsesbaggrund på daginstituti-

onsområdet i 2015, på baggrund af tal fra 2014. 
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Forebyggelse og anbringelse

Greve Kommune måler løbende 

forbrug og udgiftsniveau med andre 

kommuner via nøgletal fra det 

nationale forskningsinstitut VIVE.  

Det er det det tværkommunale sam-

arbejde i Region Sjælland (KKR) der 

bestiller de årlige sammenligninger af 

udgiftsudviklingen i regionen. 

Fagudvalget får forelagt disse årlige 

benchmarkingrapporter til orientering.

Niveauet af anbringelser kan 

opgøres i promiller af årgangene. 

Tallet dækker over børn med 

fysiske, psykiske og sociale 

problemstillinger. 

• I Greve voksede andelen fra 6,0 

promille af 0-17. årige i 2011 til 

7,4 i 2015, hvorefter promillen 

igen er faldet. 

• Greve Kommune ligger under 

sammenligningskommuner 

(7,2), Region Sjælland (11,1) og 

landsgennemsnit (9,4). 

Udgiftsniveauet for økonomien 

til anbringelse og forebyggelse

• Greve Kommunes udgifter 

har i alle årene ligget under 

både sammenligningskom-

muner, Region Sjælland og 

landsgennemsnit.  

Grafen viser udgiftsniveauet  

pr. 0-22. årig
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Greve Kommune  
sammenlignet med andre kommuner
Dagtilbudsområdet

Forebyggelse og anbringelse

fortsat

• Greve Kommunes udgifter ligger

på ca. 2.844 kr. i 2011.

• Siden da har der været et fald i

udgifter frem til niveauet i budget

2017 på 2.472 kr.

• For kommuner sammenlignelige

med Greve er gennemsnittet i

2017 på 2.724 kr., landsgen-

nem-snittet er 2.692 kr. mens

region Sjællands kommuner i

gennemsnit bruger 2.533 kr.

• Byrådet har vedtaget budgetbe-

sparelser og effektiviseringer i

denne periode, hvor tandplejens

tre klinikker blandt andet er

samlet på én adresse.

• Greve Kommune er gået fra et

udgiftsniveau på ca. 8.000 kr. pr.

6-16. årig i 2011 til at kommunens

udgiftsniveau er på ca. 5.500 kr. i

årene 2015-2017.

• Gennemsnittet i region Sjællands

kommuner er på 8.752 kr.

Sammenlignelige kommuner har

et gennemsnit på 7.993 kr. og

landsgennemsnittet er 7.066 kr.

Udgiftsniveauet for økonomien til  

sundhedspleje og tandpleje

Grafen viser udgiftsniveauet pr. 0-17. årig.

Udgiftsni-

veauet for 

økonomien til 

kommunale 

og regionale 

specialskoler
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Arbejdsrutiner og eksisterende politikker

Børne- og Ungepolitik 

Byrådet har tidligere vedtaget en 

Børne- og Ungepolitik. Politikken kan 

læses her:  

https://greve.dk/kommunen/

planer-og-politikker/greve-

kommunes-

politikker#boerne-og-

ungepolitik-1c

 Politikken er vedtaget i 2011, 

og skal fornys. 

Kommunen skal ifølge Serviceloven 

have en sammenhængende børne- 

og ungepolitik. En politik, der blandt 

andet beskriver den sammenhæn-

gende indsats for børn og unge med 

og uden behov for særlig støtte. 

Desuden er det et krav i Servicelo-

ven, at kommunen udarbejder en 

plan for den sammenhængende 

indsats overfor ungdomskriminalitet 

og beredskab mod overgreb som led 

i den sammenhængende børne- og 

ungepolitik. 

Samarbejdet mellem skole  

og fritidstilbud er vigtigt for det 

hele børne- og ungeliv

SFO og klubtilbud indgår i et styrket 

samarbejde med skolen om en 

spændende og attraktiv skoledag. 

I fritidstilbuddet arbejdes der med 

både læringsmål og sociale mål. 

Undervisning og fritid tænkes 

sammen. 

Målet er at skabe et helhedsoriente-

ret og udviklende børne- og ungeliv. 

Det sker gennem understøttende 

undervisning, partnerskaber og 

samarbejder.

Meningsfuld fritid  

for alle børn og unge

Fritiden er en vigtig læringsarena. 

De voksne, som børn og unge møder 

i fritiden, er vigtige voksne i børn 

og unges liv. Fritidstilbuddene er 

strukturerede frirum, der understøtter 

børn og unges identitetsudvikling. 

Tilbudene tilbyder rammer, hvor 

de kan udfolde deres eget frie 

initiativ, skabe relationer til andre 

børn og unge og blive introduceret 

til kommunens øvrige fritids- og 

foreningsliv.  

Fritidstilbuddene er tilgænge- 

lige og til stede i lokalmiljøet  

Fritidstilbuddene er let tilgængelige 

for børn og unge. Både som steder 

børn og unge selv kan være med 

til at sætte deres præg på - og 

gennem en bred og fleksibel vifte af 

aktiviteter. 

De voksne er tilgængelige, aktive og 

opsøgende i deres dialog med børn 

og unge. De kan fange dem, ”hvor 

de er”.

Klubber
Greve Byråd besluttede den 28. september 2015 følgende principper for fritidstilbud i Greve
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Arbejdsrutiner og eksisterende politikker

Ny dagtilbudslov 

– landspolitisk beslutning

Der forventes vedtaget en ny

dagtilbudslov i foråret 2018.

Loven vil give forældre større frihed 

til at vælge deltids dagtilbud og 

vil samtidig sætte nye rammer 

for det pædagogiske arbejde i 

dagtilbuddene. 

Udvalget vil efter lovens vedtagelse 

få forelagt en sag om den nye lovs 

konsekvenser i Greve.

Folketingets oplæg til 

nye kommunale indsatser

Endvidere vedtager Folketinget 

løbende oplæg til nye kommunale 

indsatser. Nogle vedtages i forbindel-

se med årets satspuljeforlig. 

For 2018 vil dette betyde følgende for 

kommunen: 

• Der skal arbejdes på at sikre

kvaliteten i plejefamilier og en

bedre opvækst for det anbragte

barn

• Der skal etableres nye indsatser

målrettet børn og unge med

handicap, som er mere udsatte

for seksuelle overgreb

• Der skal udformes en

handlingsplan til styrkelse af

kvaliteten i sagsbehandlingen på

handicapområdet

• Der skal etableres Den Sociale

Investeringsfond.

• Formålet er at udbrede veldoku-

menterede indsatser på større

velfærdsområder - og udvikle og

modne minimum tre nye indsatser

på de større velfærdsområder.

• Der skal udvikles børnerettig-

hedspakke til forebyggelse af

mistrivsel og overgreb

• Der skal gennemføres indsatser

overfor komplekse sager.

• Hvor konflikthåndtering og støtte

af børn skal ske inden for ét

samlet familieretsligt system

I løbet af 2018 vil administrationen 

tæt følge ministeriernes udmøntning 

af disse forslag i konkrete indsat-ser 

og inddrage udvalget, såfremt der er 

mulighed for puljeansøgninger.
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Organisation og Økonomi
Center for Dagtilbud og (Skoler)
Du kan finde mere information om området på Greve.dk
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Organisation og Økonomi
Center for (Dagtilbud) og Skoler
Du kan finde mere information om området på Greve.dk
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Organisation og Økonomi
Center for Børn Familier
Du kan finde mere information om området på Greve.dk
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Organisation og Økonomi
Vigtige samarbejdspartnere

Aftalegrundlag med 

øvrige samarbejdspartnere

De specialiserede tilbud er omfattet 

af regler om socialtilsyn. 

For Greve Kommune er det Social-

tilsyn Øst (beliggende i Holbæk) 

som årligt er på tilsynsbesøg på de 

specialiserede institutioner under 

udvalgets regi. I praksis er det 

tilbuddene under Udviklingscenter 

Greve. 

Tilsynet udarbejder en tilsynsrapport 

som behandles af fagudvalg og 

Byråd.

Samarbejde  

med andre kommuner 

• Greve Kommune er en del af K17

og KKR samarbejdet. Fagudvalg

og Byråd godkender årligt K17

samarbejdets rammeaftale.

Samarbejdet er en regional kon-

struktion. I dette regi varetages

det specialiserede specialun-

dervisnings- og socialområde.

Lovgivningen har fastsat, at dette

sker ved regionale rammeaftaler.

Her aftaler man udbud og

kapacitetsstyring af tilbud. Som

lokalpolitiker kan man deltage i

forskellige regionale møder om

styringen af de specialiserede

tilbud. I dette regi varetages også

samarbejde om psykiatri.

• Greve Kommune varetager Den

Sociale Døgnvagt for Greve og

Solrød Kommune

• Greve Kommune er med i et

KL partnerskab om udvikling af

kvalitet i dagtilbud

• Greve Kommune er med i et KL

partnerskab om udvikling af IT i

dagtilbud og skoler

Udvalg, nævn, foreninger og  

bestyrelser i udvalgets ”omegn”. 

• Børn- og Ungeudvalget (det

retslige udvalg som beslutter

anbringelser under en dommers

ledelse og 2 byrådsmedlemmers

deltagelse)

• Børnerådet. Formålet med

Børnerådet er at rådgive det

politiske niveau i sager, som

omhandler forhold på 0-6

års området. Børnerådet skal

debattere emner af betydning for

det samlede dagtilbuds-område.

Rådet skal være et forum for

gensidig information mellem

forældre/politikere/medarbejdere.

Børnerådet holder møder fire

gange årligt.

• Skolerådet. Skolerådet har til

formål at sikre debat om det

samlede skolevæsen inden

for Skolestyrelsesvedtægtens

områder. Skolerådet medvirker til

gensidig information om blandt

andet ændringer af skolernes

og skolevæsenets virksomhed.

Skolerådet holder møder fire

gange årligt.
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Udvalgets økonomi 

Bevillingsniveauet for Greve 

Kommune er på budgetområdeni-

veau. Det vil sige, at det er Byrådet, 

der har kompetencen til at beslutte 

omdisponeringer af bevillinger 

mellem de enkelte budgetområder. 

I styrelsesvedtægtens §9 fremgår 

det, at de stående udvalg skal drage 

omsorg for, at bevillinger og rådig-

hedsbeløb, der er tildelt udvalget, 

ikke overskrides. 

Det vil sige, at det er fagudvalgenes 

ansvar at sørge for ikke at fremme 

udgiftsdrivende forslag og at fagud-

valgene skal sikre, at budgetterne på 

de enkelte budgetområder holdes.

Skole- og Børneudvalget har et samlet nettodriftsbudget på 873,9 mio. kr. i 2018 

og et samlet nettoanlægsbudget på 31,5 mio. kr. i 2018. Budgettet fordeler sig på 

følgende budgetområder:

3.02 Dagpleje og daginstitutioner 

0-6 år, drift: 210,7 mio. kr. i 2018. På 

budgetområdet ligger blandt andet 

udgifter til pasning af børn i alders-

gruppen 0-6 år, dvs. kommunens 

daginstitutioner og dagplejen.

3.02 Dagpleje og daginstitutioner 

0-6 år, anlæg: 31,5 mio. kr. i 2018. 

På budgetområdet ligger blandt 

andet anlægsudgifter til sammen-

bygning af Åsagergård børnehave og 

vuggestue.

3.03 Forebyggelse og anbringelse: 

144,2 mio. kr. i 2018. På budgetom-

rådet ligger blandt andet udgifter til 

kommunens indsats over for udsatte 

børn og familier og handicappede 

børn og unge.

3.04 Fritids- og klubtilbud mv.: 

30,0 mio. kr. i 2018. På budgetom-

rådet ligger blandt andet udgifter til 

fritidsklubber og ungdomsskole.

3.01 Skoler: 489,0 mio. kr. i 2018. På 

budgetområdet ligger blandt andet 

udgifter til skolegang 0-10. klasse 

for kommunens børn og unge og 

udgifter til skolefritidsordning (SFO).
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