
Bilag 1: Opfølgning på budgetaftalens elementer for Børne-udvalget

Tema 1:
Udvikling af læringsmiljøer

Chefansvarlig:
Lisbeth Due 
Pedersen

Direktøransvarlig:
Pernille Salamon

Budget  
5,2 mio. kr.

2. budgetopfølgning:
Temaet ”Udvikling af læringsmiljøer” på børne- og ungeområdet indeholder fire delelementer:

1. Læringsvejledere
2. Styrke dansk og matematik
3. Kompetenceudvikling af medarbejdere i inklusion og differentierede læreprocesser
4. Større brug af IT

Ad.1 Ansættelse af læringsvejledere på skolerne er planlagt igangsat i april 2015. Det betyder, at 
ca. 2 mio. kr. af budgettet til udvikling af læringsmiljøer søges overført til 2015.

Ad 2. For at styrke dansk og matematik er der planlagt kompetenceudvikling af medarbejdere på 
skolerne, der kan varetage rollen som matematikvejledere, samt en yderligere 
kompetenceudvikling – opdatering - af de nuværende læsevejledere. 
Desuden tænkes der i at udvikle medarbejderkompetence indenfor talforståelse på 
dagtilbudsområdet. Kompetenceudviklingsforløbene forventes igangsat fra august 2014.

Ad 3. Kompetenceudviklingsforløb for medarbejdere på skole- og dagtilbud indenfor inklusion og 
differentierede læreprocesser har kørt siden august 2013 og fortsætter ind i 2014 og 2015.

Ad 4. Større brug af IT. På Børneudvalgets møde 5. maj 2014 forelægges handleplan for 
digitalisering på skoleområdet. Sagen forelægges med henblik på, at udvalget godkender 
strategien for digital understøttelse af børn og unges læring og trivsel for skoleområdet, beslutter 
investeringsplan for skoleområdet samt beslutter kompetenceudvikling, organisering og om 
fremdriften i arbejdet med IT på skoleområdet. Der forventes anvendt 1,3 mio. kr. i 2014 af 
budgettet til Udvikling af læringsmiljøer i nævnte IT investeringsplan.

3. budgetopfølgning:
Temaet ”Udvikling af læringsmiljøer” på børne- og ungeområdet indeholder fire delelementer:

1. Læringsvejledere
2. Styrke dansk og matematik
3. Kompetenceudvikling af medarbejdere i inklusion og differentierede læreprocesser
4. Større brug af IT

Ad.1 Der er ansat 8 læringsvejledere til start 1. august 2014 på skolerne. Alle læringsvejledere 
skal som en del af deres stilling også varetage undervisningsopgaver, så der er tale om 5 
årsværk læringsvejledere.

Ad 2. For at styrke dansk og matematik er der planlagt kompetenceudvikling af medarbejdere på 
skolerne, der kan varetage rollen som matematikvejledere, samt en yderligere 
kompetenceudvikling – opdatering - af de nuværende læsevejledere. 
Desuden tænkes der i at udvikle medarbejderkompetence indenfor talforståelse på 
dagtilbudsområdet. Kompetenceudviklingsforløbene forventes igangsat fra august 2014.

Ad 3. Kompetenceudviklingsforløb for medarbejdere på skole- og dagtilbud indenfor inklusion og 
differentierede læreprocesser har kørt siden august 2013 og fortsætter ind i 2014 og 2015.

Ad 4. Større brug af IT. På Børneudvalgets møde 5. maj 2014 besluttede udvalget ”Strategi for 
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digital understøttelse af børn og unges læring og trivsel på skoleområdet”, samt en 
investeringsplan for realisering af strategien. Der forventes anvendt 1,3 mio. kr. i 2014 af 
budgettet til Udvikling af læringsmiljøer i nævnte IT investeringsplan.

Tema 2:
Mere bevægelse og bedre kost

Chefansvarlig:
Signe Riedel

Direktøransvarlig:
Pernille Salamon

Budget: 
3 mio. kr.

2. budgetopfølgning:
Temaet ”Mere bevægelse og bedre kost” indeholder to delelementer:

1. Tilbud til svært overvægtige børn og unge
2. Ansøgningspulje til fremme af mere bevægelse for børn og unge

Ad 1. Gribskov Kommune deltager i et shared care projekt mellem 8 kommuner og 
børneafdelingen på Hillerød Hospital om at give et tilbud til svært overvægtige børn og unge i 
alderen 6 – 15 år. Der er tale om et effektivt familiecentreret behandlingstilbud, der bygger på 
veldokumenterede metoder. Det skal give barnet/den unge et trygt, kontinuerligt forløb med 
sundhedsfaglig, pædagogisk og psykologisk støtte. Projektet starter august 2014 og 
medfinansieres af staten via satspulje midlerne. Projektet koster ca. 200.000 kr./året de 
kommende 4 år. Budgetaftalen finansierer de første to projektår.

Ad 2. Læringsreformen lægger vægt på, at børn og unge skal være mere i bevægelse i løbet af 
dagen. For at understøtte skoler og dagtilbuds arbejde med at fremme bevægelse blandt børn og 
unge etableres en ansøgningspulje. Fra puljen til bevægelse kan skoler og dagtilbud ansøge 
midler til større eller mindre lokale initiativer, eller til ændringer af de fysiske rammer indendørs 
eller udendørs, der kan fremme børn og unges bevægelse.

3. budgetopfølgning:
Temaet ”Mere bevægelse og bedre kost” indeholder to delelementer:

1. Tilbud til svært overvægtige børn og unge
2.Ansøgningspulje til fremme af mere bevægelse for børn og unge

Ad 1. Gribskov Kommune deltager i et shared care projekt mellem 8 kommuner og 
børneafdelingen på Hillerød Hospital om at give et tilbud til svært overvægtige børn og unge i 
alderen 6 – 15 år. Der er tale om et effektivt familiecentreret behandlingstilbud, der bygger på 
veldokumenterede metoder. Det skal give barnet/den unge et trygt, kontinuerligt forløb med 
sundhedsfaglig, pædagogisk og psykologisk støtte. Projektet starter august 2014 og 
medfinansieres af staten via satspulje midlerne. Projektet koster ca. 200.000 kr./året de 
kommende 4 år. Budgetaftalen finansierer de første to projektår.

Ad 2. Læringsreformen lægger vægt på, at børn og unge skal være mere i bevægelse i løbet af 
dagen. For at understøtte skoler og dagtilbuds arbejde med at fremme bevægelse blandt børn og 
unge etableres en ansøgningspulje. Fra puljen til bevægelse kan skoler og dagtilbud ansøge 
midler til større eller mindre lokale initiativer, eller til ændringer af de fysiske rammer indendørs 
eller udendørs, der kan fremme børn og unges bevægelse. Puljen udloddes i 2. halvår 2014.

Tema 3:
Udvikling af den forebyggende 
familieindsats

Chefansvarlig:
Signe Riedel

Direktøransvarlig:
Pernille Salamon

Budget: 
0,8 mio. kr.
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2. budgetopfølgning:
Temaet ”Udvikling af den forebyggende familieindsats” indeholder to delelementer:

1. Udvikling af gruppetilbud og kompetenceudvikling af medarbejdere
2. Forældreuddannelsesprogram

Ad 1. 
Målet med udviklingsarbejdet er at finde nye og innovative måder at tænke forebyggende 
familieindsatser, både på det metodiske, faglige, og effektiviserende plan. Det indebærer f.eks. 
udvikling af gruppetilbud til borgere og en kompetenceudvikling af medarbejdere i forhold til at 
kunne anvende nye metoder. Status på projektet er nu, at kompetenceudviklingsbehov hos 
medarbejdere og mulige kompetenceudviklingsforløb er afdækket. Når styregruppen for projektet 
har truffet afgørelse om, hvilke kompetenceudviklingsforløb der ønskes, sættes de i gang. 
Planlagt start for kompetenceudviklingsforløb er 2. halvår 2014.

Ad 2. Gribskov Kommune arbejder på at tilbyde alle førstegangsfødende forældrepar et 
uddannelsesprogram for at støtte op om, at alle nye forældre kommer bedst muligt fra start i livet 
som ny familie. Forældreuddannelsesprogrammet forventes at komme i gang fra august 2014. 
Gribskov Kommune har indgået en aftale med Center for Socialt Ansvar om at bruge et 
velafprøvet koncept "Familieiværksætterne". Der er afsat 400.000 kr. i 2014 og 300.000 kr. i 2015
til forældreuddannelsesprogram. Det forventes, at ikke alle de 400.000 kr. bruges i 2014 og der 
vil således ske en overførsel af de resterende midler til 2015.

3. budgetopfølgning:
Temaet ”Udvikling af den forebyggende familieindsats” indeholder to delelementer:

1. Udvikling af gruppetilbud og kompetenceudvikling af medarbejdere
2. Forældreuddannelsesprogram

Ad 1. 
Målet med udviklingsarbejdet er at finde nye og innovative måder at tænke forebyggende 
familieindsatser, både på det metodiske, faglige, og effektiviserende plan. Det indebærer f.eks. 
udvikling af gruppetilbud til borgere og en kompetenceudvikling af medarbejdere i forhold til at 
kunne anvende nye metoder. Status på projektet er nu, at kompetenceudviklingsbehov hos 
medarbejdere og mulige kompetenceudviklingsforløb er afdækket. Der er i første halvår arbejdet 
afdækkende og undersøgende, ligesom der er enkelte medarbejdere, der er startet konkrete 
specialiserede uddannelsesforløb. Styregruppen har endvidere truffet beslutning om at 
igangsætte kompetenceudviklingsforløb for alle medarbejdere i leveranceopgaver omkring 
gruppeledelse og facilitering ifht. familiebehandling og arbejdet med børn unge i udsatte 
positioner. Uddannelsen bygger på en systemisk narrativ tilgang. 

Ad 2. Gribskov Kommune arbejder på at tilbyde alle førstegangsfødende forældrepar et 
uddannelsesprogram for at støtte op om, at alle nye forældre kommer bedst muligt fra start i livet 
som ny familie. Forældreuddannelsesprogrammet forventes at komme i gang fra august 2014. 
Gribskov Kommune har indgået en aftale med Center for Socialt Ansvar om at bruge et 
velafprøvet koncept "Familieiværksætterne". Projektet sker i et samarbejder med Regionens 
jordmødre, ligesom der sker samarbejde med frivillige ifht. forløbene. Der er afsat 400.000 kr. i 
2014 og 300.000 kr. i 2015 til forældreuddannelsesprogram. Det forventes, at ikke alle de 
400.000 kr. bruges i 2014 og der vil således ske en overførsel af de resterende midler til 2015.
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