
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Side 1 af 5 

    

Faktanotat om politikker og strategier inden for Børn & Læringsudvalgets område 

 
 

Politik/Strategi Beskrivelse Sidst godkendt Behandles igen 
Børne- og 
Ungepolitik  

Politikken sætter en overordnede retning for arbejdet med børn 
og unge og har som sigte at sikre, at alle børn og unge opnår de 
bedste muligheder for udvikling, trivsel og selvstændighed. 
Der blev i forlængelse af politikken udarbejdet 8 indsatspor, som 
skulle sikre implementering af politikken. En del af disse 
indsatsspor var også resultatmål. 
 

17.11.21 
https://www.faxekommune.dk/
dagsorden/byraadet-17-11-
2016 
 

Politikken er gyldig indtil 
en anden besluttes. 

Legepladspolitik Dokument med kort beskrivelse af hvad der forstås som 
”legeværdi” i Faxe Kommune samt oversigt over sikkerhedstjek 
dagligt, kvartalsvis og årligt samt oversigt over ansvarlig part. 

Det har ikke været muligt at 
fremsøge oprindelig politisk 
beslutning om legepladspolitik.  
 

Politikken er gyldig indtil 
en anden besluttes. 

Literacy Faxe Kommunes strategi for literacy udstikker en fælles ramme 
for et sammenhængende arbejde med sprog, læsning og 
skrivning på 0-18 års området.  
Strategien rummer 6 fælleskommunale pejlemærker og en 
række fælleskommunale indsatser, som tilsammen udgør vigtige 
røde tråde i børns læseliv.  
Målet med strategien er at skabe vedvarende udvikling og 
sammenhæng i det tværgående arbejde med at højne alle 
børn og unges kulturfærdigheder i relation til mundtligt og 
skriftligt sprog.  
 
 

Literacystrategien er godkendt 
i Børn og Læringsudvalget den 
28. november 2018. 
 
Administrationen besluttede i 
2021 at gøre indsatsen til en 
del af Børn i Fællesskaber, 
hvorfor Literacystrategien er 
forankret her. 

Der følges op på 
arbejdet med literacy 
gennem gennem 
halvårlige orienteringer 
til BLU. Der følges op på 
effekten af strategien 
gennem den årlige 
læseundersøgelse. 
 
 

 

Notat 
 
Dato: 15. december 2021 
 
Sagsnummer: 
00.22.04-a00-12-21 

https://www.faxekommune.dk/dagsorden/byraadet-17-11-2016
https://www.faxekommune.dk/dagsorden/byraadet-17-11-2016
https://www.faxekommune.dk/dagsorden/byraadet-17-11-2016
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Vedr. skolestruktur 
- skolegaranti 

Skolegaranti som en del af skolestruktur besluttet af Byrådet 
 
2. Der indføres en skolegaranti i tilknytning til distriktsgarantien, så 
alle tilflyttende elever kan tilbydes plads på den lokale skole i 
distriktet. Den lokale skole defineres ud fra de tidligere 
gældende distrikter (før områdeopdelingen) for hver af de 
enkelte skoler. Skolegarantien træder i kraft for bosætninger fra 
skoleåret 2022/2023 og fremefter. 

3. Skolegarantien gælder i udgangspunktet også for elever, der 
vender tilbage fra specialtilbud. Visiteringen kan dog medføre 
en anden skoleplacering end den lokale skole, hvis en anden 
placering vurderes fagligt at være afgørende for elevens 
mulighed for inklusion. Den samme mulighed gør sig gældende i 
forbindelse med visitering til midlertidige mellemformstilbud i den 
almene skole. 

4. Elever udenfor det lokale skoleområde kan optages i en 
klasse, indtil klasseloftet når 25. elev. 

5. Den lokale skole kan jf. folkeskoleloven, ved tilflytning, 
dispensere for klasseloftet på 28 elever og optage op til 30 
elever i en klasse i løbet af skoleåret. Herefter skal der etableres 
en ekstra klasse i efterfølgende skoleår, såfremt elevtallet fortsat 
er over 28 elever. Dette 
finansieres af en afsat pulje under Økonomiudvalget. Optagelse 
af op til 30 elever i løbet af skoleåret uddelegeres til 
skolelederen. 

6. Der afsættes en pulje under Økonomiudvalget til finansiering 
af oprettelse af ekstra klasser, hvor det er nødvendigt som følge 
af skolegarantien for nytilflyttede elever. Puljen er i 2022 på 
625.000 kr, og i hvert af årene 2023, 2024 og 2025 afsættes 
yderligere 1,5 mio.kr. årligt. Puljen finansierer det skoleår, hvor 
klassen oprettes og af demografireguleringen i efterfølgende år. 
Finansieringen af puljen indgår i de kommende 
budgetforhandlinger. 

BLU 8/9 2021 og herefter 
Byrådet d. 23/9 2021 

Gældende indtil det 
politiske niveau ønsker 
andet eller 
administrationen 
indstiller til andet 
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Børn i 
Fællesskaber 

Med strategien for Børn i Fællesskaber arbejdes der målrettet 
med at styrke muligheden for, at alle børn kan deltage i 
inkluderende læringsmiljøer.   
 
Strategien er målrettet tre overordnede målsætninger i 
kommunens inklusionsarbejde: Vi skal blive bedre til  
1. at bruge vores ressourcer til inklusion tidligt og lokalt i 

almenmiljøet 
2. at omsætte vores ressourcer til indsatser, der både er socialt 

og fagligt inkluderende i de almene fællesskaber  
3. at sætte ambitiøse mål for børns udvikling og læring i 

specialtilbuddene, så deres deltagelsesmuligheder rykker så 
tæt på almenområdet som muligt. 

 
Den overordende målsætning er en inklusionsgrad i 2026 på 
94,4% tilsvarende landsgennemsnittet. 
 

Budgetforliget 2021. 
 
https://www.faxekommune.dk/
sites/default/files/budgetaftale
_2021_endelig_version_01_0.pd
f 
 

Der gives status til BLU 3 
gange årligt. 

Fælls om 
Forebyggelse 
(FOF) 

Med strategien ønskes en styrkelse af kommunens proaktive, 
opsøgende indsats for at sikre, at familier, børn og unge med 
særlige behov eller udfordringer mødes tidligst muligt. 
Udfordringer og behov skal erkendes i tide, og den nødvendige 
støtte skal sættes ind rettidigt som hele løsninger.  
 
Strategien bygger på tre overordnede fokuspunkter: 

1. Hurtig opsporing og tidlig indsats (systematisk og tidlig 
opsporing, tilbudsviften og indsatstrappen udvikles, 
indsatser der virker) 

2. Styrket adgang til støtte og hjælp (et tydeligt, tidligt og 
sammenhængende rådgivningstilbud, styrket 
myndighedsarbejde, ressourceorienteret tilgang) 

3. Effektivt og tværfagligt samarbejde (samarbejde mellem 
almen og specialiseret, fælles mål og fælles løsninger, 
fornødne ressourcer og råde-/handlerum i TVÆRS) 

 

Budgetforliget 2019.  
 
budgetforlig_faxe_kommune_2
020.pdf (faxekommune.dk) 

På hvert møde i 
daværende 
Socialudvalg og Børn & 
Læringsudvalg har der 
været 
orienteringspunkt på 
om FOF.  
Dette er nyligt 
overgået til at være et 
meddelelsespunkt. 
Fremdadrettet 
udarbejdes plan for 
politisk afrapportering. 
 

https://www.faxekommune.dk/sites/default/files/budgetaftale_2021_endelig_version_01_0.pdf
https://www.faxekommune.dk/sites/default/files/budgetaftale_2021_endelig_version_01_0.pdf
https://www.faxekommune.dk/sites/default/files/budgetaftale_2021_endelig_version_01_0.pdf
https://www.faxekommune.dk/sites/default/files/budgetaftale_2021_endelig_version_01_0.pdf
https://www.faxekommune.dk/sites/default/files/budgetforlig_faxe_kommune_2020.pdf
https://www.faxekommune.dk/sites/default/files/budgetforlig_faxe_kommune_2020.pdf
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Flersprogs-
vejledning 

Formålet er at understøtte skolernes indsats for flersprogede i 
Faxe Kommune gennem vejledning, ledelsesunderstøttelse og 
indsamling af data. 
 
Aktiviteterne er følgende: 
 Vejledning til skoleledelser/lærere DSA/kontaktpersoner. 
 Vejledning til klasseteamet vedr. enkelte elever. 
 Co-teaching. 
 Mødeaktiviteter og vejledning i Literacy-regi, 

udviklingsteamet i CBU samt Børn i Fællesskaber og Fælles 
om Forebyggelse. 

 
 

Der blev d. 25 september 2019 
fremlagt en flersprogsstrategi 
med forskellige 
investeringsmodeller til 
beslutning i BLU. BLU besluttede 
at udsætte punktet til budget 
2020 var kendt. I budget 2020 
blev der imidlertid ikke 
prioriteret økonomi til 
flersprogsstrategien. 
 
D. 26. februar 2020  godkendte  
Børn & Læringsudvalget 
administrationens indstilling om 
anvendelse af statsmidler fra 
ændret lovgivning på 
folkeskoleområdet til at 
ansætte en tværgående 
flersprogsvejleder på deltid.  
 
Administrationen besluttede i 
2021 at gøre indsatsen til en 
del af Børn i Fællesskaber, 
hvorfor flersprogsvejlederen er 
forankret her. 
 

1 kvartal af 2022 

Strategiske 
indsatser i 
forbindelse med 
kvalitetsrapporten 
for 2018/2019 

I henhold til bekendtgørelsen skal der som en del af skolernes 
kvalitetsrapport udarbejdes handlingsplaner for skoler, hvis 
niveau kan eller skal løftes. Følgende indsatser blev fremhævet i 
dette arbejde:  
 
 Børn i Fællesskaber er igangsat med henblik på at øge og 

styrke inklusionen i skolevæsenet. 
 Den igangværende indsats med hensyn til elevfravær 

fortsættes. Desuden implementeres Undervisningsministeriets 

24/6 2020 9/3 2022 
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seneste bekendtgørelse fra efteråret 2019 vedr. elevfravær i 
folkeskolen. 

 Literacy: Fortsat implementering af Faxe Kommunes strategi 
for Literacy. Der arbejdes med lokalt forankrede 
databaserede handleplaner i forhold til læseforståelse og 
læselyst. 

 Flersprogsstrategi 
 Naturfag 
 


