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Vordingborg Kommune
0-18 års-udvalget (§ 17, stk. 4)

1.

Dato
07-02-2018

Side
2

Præsentation af udvalgets medlemmer

Sagsnr.: 18/425 - Område: Ledelsessekretariatet - Sagsbeh: Lone Birgitte Larsen

Kompetenceudvalg
0-18 års-udvalget (§17, stk. 4).
Lovgrundlag
Lov om kommunernes styrelse.
Sagsfremstilling
Mødet indledes med en kort præsentation af udvalgets medlemmer.
Indstilling
Administrationen indstiller,
at

punktet tages til orientering.

Beslutning i 0-18 års-udvalget (§ 17, stk. 4) den 07-02-2018
Indstillingen tiltrådt.
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2.

Dato
07-02-2018

Side
3

Drøftelse af udvalgets kommissorium

Sagsnr.: 18/425 - Område: Skoler - Sagsbeh: Signe Hindborg Riise-Knudsen

Kompetenceudvalg
0-18 års udvalget (§17 stk. 4).
Sagsfremstilling
Kommunalbestyrelsen godkendte den 25. januar 2018 et kommissorium for §17 stk. 4 udvalget kaldet
0-18 års udvalget.
Kommissoriet 0-18 års udvalgets arbejde gennemgås og udvalgets medlemmer drøfter deres
forventninger til arbejdet.
Bilag:
1 Åben Kommissorium for §17 stk. 4 udvalg om 0-18 års området

14104/18

Indstilling
Administrationen indstiller,
at

udvalget gennemgår kommissoriet og drøfter deres forventninger til arbejdet.

Beslutning i 0-18 års-udvalget (§ 17, stk. 4) den 07-02-2018
Indstillingen tiltrådt.
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3.

Dato
07-02-2018

Side
4

Mødeplan og proces for udvalgets arbejde

Sagsnr.: 18/425 - Område: Skoler - Sagsbeh: Signe Hindborg Riise-Knudsen

Kompetenceudvalg
0-18 års udvalget (§17 stk. 4).
Lovgrundlag
Lov om kommunernes styrelse.
Sagsfremstilling
0-18 års udvalgets opgave er i første omgang at fokusere på skoleområdet og komme med et
idékatalog til tiltag, der kan sikre eleverne et højere fagligt niveau og mere trivsel i skolen blandt elever
og medarbejdere. Idékataloget skal bunde i følgende temaer:











Inklusion
Specialtilbud
Ledelse
Visitering
Bureaukrati
Administrative opgaver for medarbejderne
Økonomi, herunder tildelingsmodel
Skoleklub
Lærer- og pædagogsamarbejde

Tematisering
Da der for mange af temaerne som 0-18 års udvalget skal behandle vil være sammenfald mellem de
gæster, der kan inviteres til udvalgets drøftelser og der ligeledes er relativ stor sammenhæng imellem
temaerne, foreslår administrationen, at de besluttede temaer, samles i 4 grupper:
1.
2.
3.
4.

Økonomi, herunder tildelingsmodel
Inklusion, specialtilbud og visitering
Ledelse, bureaukrati og administrative opgaver for medarbejderne
Skoleklub og lærer- og pædagogsamarbejde

Mødeplan
Med baggrund i ovenstående gruppering og med 0-18 års udvalgets deadline for aflevering af
anbefalingerne vedr. skoleområdet d. 15. maj 2018 foreslås nedenstående mødedatoer:
Emne
Økonomi, herunder tildelingsmodel
Inklusion, specialtilbud og visitering
Ledelse, bureaukrati og administrative opgaver for
medarbejderne
Skoleklub og lærer- og pædagogsamarbejde
Opsamling på udvalgets arbejde

Mødedato
tirsdag d. 6. marts
onsdag d. 21. marts
onsdag d. 11. april

Tidsrum
kl. 17.30-21.30
kl. 17.00-21.00
kl. 17.00-21.00

onsdag d. 25. april
mandag d. 7. maj

kl. 17.00-21.00
kl. 17.00-21.00

Møderne vil foregå i kantinen på Vordingborg Rådhus. Inviterede gæster vil deltage i tidsrummet kl.
17-20 mens tidsrummet kl. 20-21 vil være til udvalgets opsamling og dermed uden gæster.
Bemærk at mødet d. 6. marts vil foregå i tidsrummet kl. 17.30-21.30.
0-18 års udvalgets anbefalinger vil blive behandlet på Udvalget for Børn, Unge og Familie d. 29. maj
og det forventes at anbefalinger drøftes på et temamøde med kommunalbestyrelsen d. 31. maj.
Proces for udvalgets arbejde på møderne
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Administrationen foreslår, at hvert møde indledes med administrationens status i forhold til mødets
givne tema(er) – hvad er der i gang, hvor bevæger vi os hen mv. Statusbeskrivelserne vil ligeledes
foreligge som bilag til mødets dagsorden og være udsendt til udvalgets medlemmer i god tid inden
mødet.
Efter status på temaet/temaerne vil der være en proces, hvor 0-18 års udvalgets medlemmer samt de
inviterede gæster går ud i 2-3 mindre grupper af to omgange for at komme med idéer og inputs til
hvordan det kan sikres at eleverne opnår et højere fagligt niveau og hvordan der kan skabes bedre
trivsel i skolen blandt elever og medarbejdere, i forhold til de(t) givne tema(er).
Efter arbejdet med mødets tema(er) vil der ske en opsummering af forrige mødes drøftelser. Dette vil
ske uden de inviterede gæster.
For yderligere uddybning af den foreslåede proces for møderne of udvalgets arbejde, henvises til
bilaget.
Gæster til møderne
Administrationen foreslår, at der inviteres nedenstående gæster til at indgå i arbejdet ift. de
grupperede temaer:

1. Økonomi, herunder tildelingsmodel
 Skolelederne
 2 administrative medarbejdere fra skolerne
 Skolebestyrelsesformændene
2. Inklusion, specialtilbud og visitering
 Inklusionsvejlederne
 2 repræsentanter fra opholdsstederne
 1 repræsentant fra PPR og Forebyggelse
 2 medarbejdere fra Afdeling for Skoler, PPR og Forebyggelse
 2 lærere
 2 pædagoger
 2 forældre
3. Ledelse, bureaukrati og administrative opgaver for medarbejderne
 Skolelederne
 4 lærere
 4 pædagoger
4. Skoleklub og lærer- og pædagogsamarbejde
 Skolelederne
 4 lærere
 4 pædagoger
 2 forældre (kun ift. proces omkring klub)

Honorering af gæster
Medarbejdere honoreres med 10 timer pr. workshop (betales centralt).
Skolebestyrelsesformænd honoreres med diæter samt kørsel (betales centralt).
Forældre honoreres med diæter samt kørsel (betales centralt).
Bilag:
1 Åben Administrationens forslag til mødeplan, tematisering og proces vedr. §17 stk. 4
0-18 årsudvalget
2 Åben Administrationens forslag til statusemner og indhold

4481/18
13656/18
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Indstilling
Administrationen indstiller,
at

grupperingen af temaerne godkendes

at

mødeplanen godkendes

at

processen for udvalgets arbejde godkendes

at

det fastlægges, hvilke gæster, der skal inviteres til møderne

at

forslag til statusemner og indhold drøftes.

Beslutning i 0-18 års-udvalget (§ 17, stk. 4) den 07-02-2018
1) Godkendt.
2) Godkendt med den ændring af mødet 25. april starter kl. 16.00.
3) Godkendt.
4) Administrationen bemyndiges til at udvælge gæster blandt lærere og pædagoger ud fra den
bruttoliste, der er udarbejdet under hensyntagen til geografi, at alle skoler er repræsenteret på
mindst en workshop og at der er deltagere fra forskellige faser/trin i skolen.
Sammensætningen af gæster til de enkelte møder godkendt som foreslået med følgende
ændringer:
Tema 2:
· Inklusionsvejledere tilføjes praksisvejleder fra Kalvehave Skole & Børnehus og
repræsentant BRIDGE 10. klasse
· Ungerådet inviteres med 2 gæster
· Opholdsstederne inviteres ikke med
· 1 skoleleder fra en distriktsskole inviteres med
· 1 distriktssocialrådgiver inviteres med.
Tema 4:
· Administrationen laver et forslag til proces og gæster til behandling på næste møde.
Udvalget vil løbende drøfte behovet for at invitere yderligere gæster på de kommende
workshops.
5) Godkendt med ændringer.
6) Materiale til møderne udsendes 1. uge før mødet.
7) Dagsorden og referat for møderne offentliggøres på kommunens hjemmeside.
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Læsevejledning til infomapper

Sagsnr.: 18/425 - Område: Skoler - Sagsbeh: Signe Hindborg Riise-Knudsen

Kompetenceudvalg
0-18 års-udvalget (§17 stk. 4).
Sagsfremstilling
Der er til 0-18 års-udvalget dannet en infomappe, som indeholder materiale med baggrundsviden
omkring skoleområdet. Materialet er stort set identisk med det informationsmateriale, som er
tilgængeligt for Udvalget for Børn, Unge og Familie.
For kommunalbestyrelsens repræsentanter i 0-18 års-udvalget vil infomappen være tilgængelig i
Prepare, som det kendes fra de stående udvalg. For de øvrige medlemmer af 0-18 års udvalget vil
materialet være tilgængeligt på Vordingborg Kommunes intranet eller alternativt hjemmeside. Link
hertil vil blive tilsendt.
Der er to dokumenter, som er vigtige at læse inden arbejdet med de enkelte temaer går i gang:



Strategiplan for folkeskolerne 2017-2019
Status på folkeskolen til Udvalget for Børn, Unge og Familie januar 2018

Derudover er det relevant at læse følgende dokumenter ift. emnet omkring inklusion, specialtilbud og
visitering:




Status for Next Step og den koordinerede flerfaglige indsats
Årshjul for brobygningsaktiviteter i overgangen mellem børnehave og børnehaveklasse
Årshjul for visitering 2017-18

De øvrige dokumenter er gode at orientere sig i, men er ikke afgørende for udvalgets arbejde med de
enkelte temaer.
Indstilling
Administrationen indstiller,
at

punktet tages til orientering.

Beslutning i 0-18 års-udvalget (§ 17, stk. 4) den 07-02-2018
Indstillingen tiltrådt.
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Eventuelt

Sagsnr.: 18/425 - Område: Ledelsessekretariatet - Sagsbeh: Lone Birgitte Larsen

Kompetenceudvalg
0-18 års-udvalget (§17, stk. 4).
Beslutning i 0-18 års-udvalget (§ 17, stk. 4) den 07-02-2018
Intet.
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Bilagsoversigt
2.

Drøftelse af udvalgets kommissorium
1.
Kommissorium for §17 stk. 4 udvalg om 0-18 års området (14104/18)

3.

Mødeplan og proces for udvalgets arbejde
1.
Administrationens forslag til mødeplan, tematisering og proces vedr. §17 stk. 4 0-18 årsudvalget
(4481/18)
2.
Administrationens forslag til statusemner og indhold (13656/18)
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Underskriftsside

Mette Gerdøe-Frederiksen

Kirsten Overgaard

Brit Skovgaard

Marie Hansen

Peter Madelung

Pernille Jepsen

Henning Hellwing

Mette Brendstrup Laursen

Anni Røngaard Andersen

Stella Steengaard

Søren Kokholm

Jakob Thune
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Bilag: 2.1. Kommissorium for §17 stk. 4 udvalg om 0-18 års området
Udvalg: 0-18 års-udvalget (§ 17, stk. 4)
Mødedato: 07. februar 2018 - Kl. 17:00
Adgang: Åben
Bilagsnr: 14104/18

Kommissorium for et §17, stk. 4 udvalg om 0-18 års området kaldet ”0-18 års
udvalget”
Baggrund
I konstitueringsaftalen mellem Socialdemokraterne, SF, Radikale, Enhedslisten og Alternativet er
det aftalt, at der skal nedsættes et §17, stk. 4 udvalg, som skal se på hele 0-18 års-området i
Vordingborg Kommune.
Opgave
Udvalgets opgave er at gøre status på de hidtidige mål og indsatser i børne- og ungepolitikken og
komme med forslag til justeringer af politikkens mål og effektmål samt de igangværende og
planlagte indsatser med henblik på at kunne udarbejde en handlingsplan for det samlede
børneområde.
Udvalgets arbejde tager udgangspunkt i den vedtagne børne- og ungepolitik samt tilknyttede
strategiplaner for områderne Skoler, Børn og Familie samt Dagtilbud. Derudover kan mål og
strategiplaner på dele af sundhedsområdet og kultur- og fritidsområdet være relevante at inddrage
i udvalgets arbejde.
I første omgang er udvalgets opgave at fokusere på skoleområdet og komme med et idékatalog til
tiltag, der kan sikre eleverne et højere fagligt niveau og mere trivsel i skolen blandt elever og
medarbejdere.
Følgende temaer skal behandles:
 Inklusion
 Specialtilbud
 Ledelse
 Visitering
 Bureaukrati
 Administrative opgaver for medarbejderne
 Økonomi, herunder tildelingsmodel
 Skoleklub
 Lærer- og pædagogsamarbejde
Nogle forslag vil kunne realiseres umiddelbart ved beslutninger i Udvalget for Børn, Unge og
Familie og/eller Kommunalbestyrelsen mens andre forslag vil kræve økonomi og derfor vil kunne
indgå i arbejdet med budget 2019-2022.
Udvalget beslutter selv sin møde- og aktivitetsplan.
Sammensætning
Udvalget sammensættes på følgende måde:
 4 medlemmer udpeget af Kommunalbestyrelsen
 2 forældrerepræsentanter valgt af og blandt skolebestyrelserne
 Formanden for skolelederforeningen
 Fællestillidsrepræsentanten for lærerne/DLF
 Fællestillidsrepræsentanten for pædagogerne/BUPL
 1 repræsentant fra Børne- og Ungenetværket under DH-Vordingborg
 Direktøren for Børn og Kultur
 Chefen for Skoler, PPR og Forebyggelse

Udvalget skal gennem sit arbejde tilrettelægge en bred inddragelse af og dialog med relevante
interessenter på området, så udvalgets anbefalinger hviler på et fagligt solidt grundlag, og så der
opnås bredt ejerskab til de endelige mål og indsatser. Udvalget kan i den forbindelse invitere andre
end udvalgets medlemmer med i arbejdsgrupper, workshops mv. afhængigt af udvalgets valg af
proces- og mødeform.
Kommunalbestyrelsen vælger formand og næstformand for udvalget blandt de medlemmer, der er
medlemmer af kommunalbestyrelsen.
Tidsplan og deadline
Udvalget nedsættes og starter sit arbejde pr. 1. februar 2018 og skal senest 15. maj 2018 aflevere
sine anbefalinger vedrørende skoleområdet. Herefter tager kommunalbestyrelsen stilling til
rammerne for udvalgets videre arbejde på deres møde i juni 2018.
Referenceforhold, sekretariatsbetjening og aflønning
Udvalget afleverer sine anbefalinger til Udvalget for Børn, Unge og Familie. Udvalget for Børn,
Unge og Familie afgiver på baggrund af 0-18 års udvalgets arbejde, sine anbefalinger videre til
kommunalbestyrelsen. 0-18 års udvalget har ingen selvstændig beslutningskompetence.
Udvalget betjenes af en medarbejder fra Afdeling for Skoler, PPR og Forebyggelse. Derudover kan
relevante fagpersoner inviteres til at deltage i møderne.
Formanden og øvrige medlemmer af udvalget, som tillige er kommunalbestyrelsesmedlemmer,
modtager vederlag efter gældende regler for vedlæggelse af § 17, stk. 4 udvalg, som besluttet på
kommunalbestyrelsens konstituerende møde d. 4. december 2017, punkt 44.
Øvrige medlemmer modtager ikke vederlag men er diætberettigede og har ret til
kørselsgodtgørelse ved deltagelse i møder og aktiviteter i regi af udvalget.
Vedtaget af Kommunalbestyrelsen, den 25. januar 2018

Bilag: 3.1. Administrationens forslag til mødeplan, tematisering og proces vedr.
§17 stk. 4 0-18 årsudvalget
Udvalg: 0-18 års-udvalget (§ 17, stk. 4)
Mødedato: 07. februar 2018 - Kl. 17:00
Adgang: Åben
Bilagsnr: 4481/18

NOTAT
Administrationens forslag til mødeplan, tematisering og proces
vedr. §17 stk. 4 udvalget "0-18 års udvalget"
I første omgang er 0-18 års udvalgets opgave at fokusere på
skoleområdet og komme med et idékatalog til tiltag, der kan sikre
eleverne et højere fagligt niveau og mere trivsel i skolen blandt elever
og medarbejdere.
Følgende temaer skal behandles:










Inklusion
Specialtilbud
Ledelse
Visitering
Bureaukrati
Administrative opgaver for medarbejderne
Økonomi, herunder tildelingsmodel
Skoleklub
Lærer- og pædagogsamarbejde

Tematisering
Da der for mange af temaerne, som 0-18 års udvalget skal behandle, vil
være sammenfald mellem de gæster, der kan inviteres til udvalgets
drøftelser og der ligeledes er relativ stor sammenhæng imellem
temaerne, foreslår administrationen, at de besluttede temaer, samles i 4
grupper. Administrationen foreslår følgende opdeling:
1. Økonomi, herunder tildelingsmodel
2. Inklusion, specialtilbud og visitering
3. Ledelse, bureaukrati og administrative opgaver for
medarbejderne
4. Skoleklub og lærer- og pædagogsamarbejde

10. januar 2018
Sagsbehandler:
Signe Hindborg RiiseKnudsen
55 36 28 13
sirk@vordingborg.dk

Mødeplan
Med baggrund i ovenstående gruppering og med 0-18 års udvalgets deadline for aflevering af
anbefalingerne vedr. skoleområdet d. 15. maj 2018 foreslås nedenstående mødedatoer:
Emne
Økonomi, herunder tildelingsmodel
Inklusion, specialtilbud og visitering
Ledelse, bureaukrati og administrative opgaver for
medarbejderne
Skoleklub og lærer- og pædagogsamarbejde
Opsamling på udvalgets arbejde

Mødedato
tirsdag d. 6. marts
onsdag d. 21. marts
onsdag d. 11. april

Tidsrum
kl. 17.30-21.30
kl. 17.00-21.00
kl. 17.00-21.00

onsdag d. 25. april
mandag d. 7. maj

kl. 16.00-21.00
kl. 17.00-21.00

Møderne vil foregå i kantinen på Vordingborg Rådhus. Inviterede gæster vil deltage i tidsrummet
kl. 17-20 mens tidsrummet kl. 20-21 vil være til udvalgets opsamling og dermed uden gæster.
Bemærk at mødet d. 6. marts vil foregå i tidsrummet kl. 17.30-21.30 og at mødet d. 25.
april vil foregå i tidsrummet kl. 16.00-21.00.
Der vil være forplejning under møderne i form af en sandwich eller lignende samt kaffe mv. For
at få størst udbytte af den afsatte tid, foreslås det at sandwich vil blive sat frem fra kl. 16.30,
således at dette kan indtages inden arbejdet går i gang kl. 17. Kaffe mv. vil blive serveret
midtvejs i mødet.
0-18 års udvalgets anbefalinger vil blive behandlet på Udvalget for Børn, Unge og Familie d. 29.
maj og det forventes at anbefalinger drøftes på et temamøde med kommunalbestyrelsen d. 31.
maj.
Proces for møderne
Hvert møde indledes med administrationens status i forhold til mødets givne tema(er) – hvad er
der i gang, hvor bevæger vi os hen mv. Statusbeskrivelserne vil ligeledes foreligge som bilag til
mødets dagsorden og være udsendt til udvalgets medlemmer i god tid inden mødet.
Efter status på temaet/temaerne vil der være en proces, hvor 0-18 års udvalgets medlemmer
samt de inviterede gæster går ud i 2-3 mindre grupper for at komme med idéer og inputs til
hvordan vi kan sikre eleverne et højere fagligt niveau og mere trivsel i skolen blandt elever og
medarbejdere, i forhold til de(t) givne tema(er).
Efter denne første idérunde i de 2-3 grupper, dannes der 2-3 nye grupper, hvor der er
repræsentanter fra hver af de oprindelige grupper. Nu skal idéerne fra de oprindelige grupper
deles, og der er nu mulighed for at bygge videre og kommentere på de idéer, der kom i den
første runde. På denne måde får alle mulighed for at høre, hvad der er blevet snakket om i alle
grupper og idéerne vil blive kvalificeret fra flere sider.
Efter den sidste idérunde vil der være en kort afrunding ift. hvilke idéer der kan arbejdes videre
med og hvilke idéer som pga. lovgivning ikke kan lade sig gøre.
Det foreslås at det er hhv. Direktøren for Børn og Kultur, Chefen for Skoler, PPR og
Forebyggelse samt medarbejder fra Afdeling for PPR og Forebyggelse, der er ordstyrer og
facilitator i grupperne og dermed hele tiden sikrer at fokus er på at komme med forslag til
hvordan vi kan sikre eleverne et højere fagligt niveau og mere trivsel i skolen blandt elever og
medarbejdere, i forhold til de(t) givne tema(er).
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Efter arbejdet med mødets tema(er) vil der ske en opsummering af forrige mødes drøftelser.
Dette vil ske uden de inviterede gæster. Dette foreslås, da der i mange tilfælde kan fremkomme
spørgsmål eller lignende, som kræver, at administrationen laver et videre analysearbejde, som
så kan blive drøftet på det næstkommende møde. Dermed runder man fra gang til gang hele
tiden op på, hvor langt man er kommet i forhold til udvalgets samlede arbejde.
Gæster til møderne
Administrationen foreslår, at der inviteres nedenstående gæster til at indgå i arbejdet ift. de
grupperede temaer:
1. Økonomi, herunder tildelingsmodel
 Skolelederne
 2 administrative medarbejdere fra skolerne
 Skolebestyrelsesformændene
2. Inklusion, specialtilbud og visitering
 Inklusionsvejlederne, praksisvejleder fra Kalvehave Skole og Børnehus samt
medarbejder fra inklusionsgruppen under Ungdomsskolen og 10. klasse
 1 distriktssocialrådgiver
 1 skoleleder (distriktsskole)
 Lederen af PPR og Forebyggelse
 1 medarbejder fra Afdeling for Skoler, PPR og Forebyggelse
 2 lærere
 2 pædagoger
 2 repræsentanter fra Vordingborg Kommunes Ungdomsråd
 2 forældre
3. Ledelse, bureaukrati og administrative opgaver for medarbejderne
 Skolelederne
 4 lærere
 4 pædagoger
4. Skoleklub og lærer- og pædagogsamarbejde
 Skolelederne
 2 skoleklubkoordinatorer (kun ift. proces omkring klub)
 4 lærere
 4 pædagoger
 2 forældre (kun ift. proces omkring klub)
Honorering af gæster
Medarbejdere honoreres med 10 timer pr. workshop (betales centralt).
Skolebestyrelsesformænd honoreres med diæter samt kørsel.
Forældre honoreres med diæter samt kørsel.
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Bilag: 3.2. Administrationens forslag til statusemner og indhold
Udvalg: 0-18 års-udvalget (§ 17, stk. 4)
Mødedato: 07. februar 2018 - Kl. 17:00
Adgang: Åben
Bilagsnr: 13656/18
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NOTAT
Administrationens forslag til statusemner og indhold
Økonomi, herunder tildelingsmodel
 Beskrivelse af den nuværende tildelingsmodel og elementerne
heri
 Beskrivelse af processen vedr. den effektbaserede
tildelingsmodel og elementerne heri
 Udgifter pr. elev sammenlignet med andre kommuner
 Sygefravær sammenlignet med andre kommuner
 Karakterer sammenlignet med andre kommuner
Inklusion, specialtilbud og visitering
 Data:
o Inklusionsandel i %
o Antal ekskluderede fordelt på tilbud
o Økonomi – hvor meget bruger vi?
o Antal elever i Bridge
o Andel elever, der modtager støtte (ekskluderede elever
samt elever der modtager støttetimer ift. det samlede
antal skolepligtige elever)
 Beskrivelse af Bridge
 Beskrivelse ressourceteams
 Visitationspraksis
Ledelse, bureaukrati og administrative opgaver hos medarbejderne
 Ledelsesorganisering/antal
 Administrationen lægger op til, at de to
fællestillidsrepræsentanter samt de inviterede lærere og
pædagoger kommer med eksempler på, hvilke administrative
opgaver medarbejderne vurderer, de har for mange af ift.
kerneopgaven.
Eksemplerne fremsendes på forhånd, så status kan nå at blive
udsendt i god tid inden mødet.
På baggrund af denne status vil der kunne komme en debat
omkring hvad der er nødvendigt og hvad der kan gøres
anderledes.
Skoleklub og lærer- og pædagogsamarbejde

Sagsbehandler:
Signe Hindborg RiiseKnudsen
55 36 28 13
sirk@vordingborg.dk







Indmeldte og fremmødte i januar og februar
Antal personale i åbningstiden i januar og februar
Beskrivelse af de nuværende indsatser ift. lærer- og pædagogsamarbejdet
Fælles aftaler om samarbejde mellem lærere og pædagoger (professionsaftaler med
DLF og BUPL)
Mål- og indholdsbeskrivelse for skoleklubberne (godkendt i kommunalbestyrelsen d. 26.
februar 2015)

