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FREDERIKSSUND
KOMMUNE

Vækstudvalget 2015 - 2017S
møde den 2. februar 2016

---------—

Mødelokale F 6 kl. 08.30

Referat

1 Godkendelse af dagsorden

Beslutning
Godkendt.
Fraværende:
Flans Andersen (V).
2 Meddelelser

Sagsfremstilling
Sagsliste 2016.
ErhvervsNyt blev udsendt elektronisk til virksomhedernes digitale postkasse den
17. december. I alt 4.918 virksomheder har fået ErhvervsNyt tilsendt. Nyhedsbrevet
er vedlagt.
Orientering om Vækst- og Erhvervskonferencen den 23. februar, Metalskolen.
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Orientering om status for arbejdet med ungdomsuddannelserne, herunder referat
fra workshoppen den 21. januar 2016.

Beslutning
Der blev yderligere orienteret om Strategi og udviklingsplan fra det regionale
arbejdsmarkedsråd, Hovedstaden.
Orientering givet.
Fraværende:
Hans Andersen (V) og Tom Lysgaard (E).
• Saasliste vedrørende Vækstudvalaet 2016
• Nyhedsbrev Erhverv 201^ - Nr 4
• Vækstudvalaet - Konference
1 Budaetproces 2017 - kommissorier for arbejdet

Sagsfremstilling
Byrådet vedtog på mødet den 27. januar 2016 rammerne og tidsplanen for budget
2017.
Byrådet besluttede, at der skal findes forslag til effektiviseringer for i alt 90 mio. ler.
i perioden 2017-2020.
I denne sagsfremstilling fremlægges forslag til kommissorier for arbejdet.
Der arbejdes i 3 overordnede spor (se vedlagte bilag i):
• Tværgående projekter (Sammenhængende borgerforløb, Digitalisering, Unge
med særlige behov).
• Løbende effektivisering og omstilling (Forslag fra de enkelte fagchefer, Indkøb
og konkurrence)
• Fokuserede nøgletalsanalyser (Specialskoleområdet, Børn og unge med særlige
behov)
Der fremlægges kommissorier for fagudvalgene (se vedlagte bilag 2-6), hvor det
er konkretiseret hvad og hvordan, der skal arbejdes med at nå de ønskede
effektiviseringer indenfor det konkrete område.
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Potentialet vedr. børn og unge med særlige behov på estimeret 4 mio. ler. vil indgå
i arbejdet med områdets løbende effektivisering.
Kommissorierne indeholder bl.a. afgrænsning af arbejdet, beskrivelse af
inddragelsen samt skøn over effektiviseringspotentialet. Efter den politiske
godkendelse vil de konkrete analyser og forslag blive udarbejdet. På møderne i
juni og august måned vil handlingskataloget med alle forslagene blive fremlagt til
politisk drøftelse.
På en del af områderne skal der gennemføres analyser inden de konkret forslag
kan beskrives, og der forventes derfor forskellig tidshorisont for implementeringen
af de enkelte forslag.
Ud over arbejdet i forbindelse med kommissorierne vil der som en del af de
samlede effektiviseringer blive arbejdet med at finde besparelser på i alt 40 mio.
ler. på de enkelte fagchefområder (se vedlagte bilag 7).
Ud over de tiltag der er beskrevet i kommissorierne, har fagudvalgene mulighed
for at igangsætte egne forslag til effektiviseringer. Udvalget bedes derfor overveje,
hvorvidt der skal igangsættes yderligere tiltag, som kan bidrage til det samlede
effektiviseringsmål.
Det er væsentligt at inddrage relevante interessenter og få inspiration til, hvordan
tilbud og aktiviteter tilrettelægges bedst muligt - fortsat med fokus på at det
økonomiske potentiale som udgangspunkt er det bærende princip i vurderingen.
Interessenter vil derfor blive inddraget løbende i arbejdet med budgetprocessen i
de konkrete projekter og undersøgelser.
Endvidere vil der blive oprettet et forum på vores hjemmeside, hvor alle kan skrive
deres ideer til effektivisering i forbindelse med budget 2017.
Den 15. september vil der i forbindelse med høringen omkring budget 2017 blive
afholdt et borgermøde.

Økonomi
Sagen har vidtgående konsekvenser, idet rammerne for arbejdet med budget
2017-2020 fastlægges.
Indstilling
Økonomichefen indstiller, at Vækstudvalget over for Økonomiudvalget og
Byrådet anbefaler, at:
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1. Kommissorier for arbejdet med budget 2017-2020 godkendes.
2. Forslag til fagudvalgets effektiviseringsramme godkendes.

Beslutning
Anbefales.
Fraværende:
Flans Andersen (V) og Tom Lysgaard (E).
• Bilag i. Organisering oa fokusområder - de 2 spor
• Bilag 2. Specialskoleområdet kommissorium budaetprocessen 2017.
• Bilaa 2. Indkøb oa konkurrence
• Bilaa a . Udvikling af tilbud til unge der ikke umiddelbart har forudsætninger for at
påbegynde en ungdomsuddannelse
• Bilaa c;. Digitalisering
• Bilaa 6 . Sammenhængende boraerforløb
• Bilaa 7 Rev. - Fordeling af ao mio. ler, pr. fagudvalg
4 Orientering om afrapportering vedr, survey udsendt i forbindelse med
byggesagsbehandling på erhvervssaaer 201^
Sagsfremstilling
I 2015 har Erhvervsteamet behandlet 48 nye erhvervsbyggesager. Status pr. 15.
december 2015 er, at der er 17 igangværende sager.
I arbejdet med den løbende optimering af det tekniske områdes administration af
erhvervsbyggesager, har Erhvervsteamet i 2015 løbende udsendt en survey i
forbindelse med, at byggetilladelserne gives. Flensigten med survey'en er at få
ansøgers umiddelbare oplevelse af det forløb, der har netop har fundet sted.
Survey'en besvares anonymt.
24 ansøgere har besvaret survey'en, hvilket svarer til en svarprocent på 50 %. Ud
af de 24 ansøgere har 18 været tilfredse eller meget tilfredse med
administrationens service og kommunikation. To ansøgere har meldt tilbage, at
de ikke har været tilfredse med forløbet.
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Erhvervsteamets generelle oplevelse af brugertilfredsheden svarer godt overens
med undersøgelsens udsagn, og erhvervsteamet kigger løbende på survey'en in
put for optimering af arbejdsprocesserne.
Erhvervsteamet vil også i 2016 udsende en survey i forbindelse med, at der
meddeles byggetilladelse til en erhvervssag og vil fremadrettet afrapportere til
Vækstudvalget én gang i kvartalet.
Survey med resultaterne fra 2015 vedlægges som bilag i.
Økonomi
Økonomi har ingen bemærkninger.
Indstilling
Direktøren for Teknik, Miljø og Erhverv fremsender sagen til orientering for
Vækstudvalget.
Beslutning
Orientering givet.
Fraværende:
Hans Andersen (V) og Tom Lysgaard (E).
• Bilag 1 - survev 201^
5

Udkast til indsatser i forhold til Erhvervs- oa Vækstpolitikken

Sagsfremstilling
På Vækstudvalgets møde den 18. august 2015 vedtog udvalget det endelige udkast
til første del af erhvervs- og vækstpolitikken, idet udvalget ønskede en
bemærkning vedrørende detailhandlen tilføjet i teksten. Bilag 2 indeholder første
del af Erhvervspolitikken - tema og målsætning - inklusive rettelse af 18.8.2015
samt teknisk tilføjelse markeret med gul markering.
i
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I forlængelse af første del af politikken, besluttede udvalget at igangsætte
udarbejdelse af indsatser til udmøntning af den vedtagne politik. Vedhæftede
bilag l/lndsatser er første udkast til udmøntning af de målsætninger, der er
defineret i Erhvervs- og vækstpolitikkens første del. Udkast til indsatser er
udarbejdet i et tværfagligt samarbejde mellem Jobcenteret og Teknik.
Med udgangspunkt i bilag i anbefales det, at der føres en drøftelse af udkastet.
Økonomi
Økonomi har ingen bemærkninger.
Indstilling
Direktøren for Teknik, Miljø og Erhverv indstiller til Vækstudvalget, at:
1. Udkast til indsatser i forbindelse med udmøntning af erhvervs- og
vækstpolitikken tages til efterretning.
2. Der udarbejdes økonomisk overslag på de indsatser, der medfører finansiering.
3. Indsatser og økonomisk overslag fremlægges til videre drøftelse i udvalget april
2016.
Beslutning
Godkendt med følgende tilføjelse:
Under Uddannelse og kompetenceløft suppleres med et ønske om, at der
etableres samarbejde mellem udskolingsklasser og erhvervsvirksomheder.
Fraværende:
Hans Andersen (V) og Tom Lysgaard (E).

• Bilag 2 tema oa mål
» Bilag l-indsatser vers 2 a
6 Afrapportering - resultatkontrakt for Erhvervsservice - andet halvår 201^

Sagsfremstilling
Med henvisning til Frederikssund Kommunes resultatkontrakt med Frederikssund
Erhverv af 20. november 2014 vedrørende erhvervsservice, afsnit 5 -
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afrapportering, vedlægges Frederikssund Erhvervs rapport for andet halvår af 2015
som bilag i.
Frederikssund Erhvervs direktør Peter Bo Andersen samt formand for
Frederikssund Erhvervs bestyrelse Michael Tøgersen vil deltage i første del af
Vækstudvalgets møde. Der vil i den forbindelse være lejlighed til at stille
spørgsmål til rapportens indhold.
Vækstrådet vil efterfølgende i forbindelse med behandlingen af dagsordenen få
lejlighed til at drøfte samme.
Økonomi
Frederikssund Erhverv modtog et tilskud på 4.522.000 ler. i 2015 fra Frederikssund
Kommune til erhvervsservice.

Indstilling
Direktøren for Teknik, Miljø og Erhverv indstiller til Vækstudvalget, at:
i. Frederikssund Erhvervs afrapportering for andet halvår 2015 tages til
efterretning.
Beslutning
Taget til efterretning.
Fraværende:
Flans Andersen (V)
» Bilag 1 - Flalvårsrapport ERFIVERV for Frederikssund Erhverv 2. halvår 201^
2 Afrapportering - resultatkontrakt for turisme - 201^

Sagsfremstilling
Med henvisning til Frederikssund Kommunes resultatkontrakt med Frederikssund
Erhverv af 20. november 2014 vedrørende turisme - afsnit 6, afrapportering,
vedlægges Frederikssund Erhverv rapport for 2015 med understøttende bilag samt
notat om anbefalede fokusområder for 2016.
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Direktør for Frederikssund Erhverv Peter Bo Andersen og Formand for
Frederikssund Erhverv's Bestyrelse Michael Tøgersen vil være til stede på første
halvdel af Vækstudvalgets møde, hvor der vil være mulighed for at stille
spørgsmål til rapport og bilag.
Vækstrådet vil efterfølgende i forbindelse med behandling af dagsordenen få
lejlighed til at drøfte rapportens indhold.
Økonomi
Frederikssund Erhverv modtog et tilskud på 2.251.000 ler. i 2015 fra Frederikssund
Kommune til turismeindsats.

Indstilling
Direktøren for Teknik, Miljø og Erhverv indstiller til Vækstudvalget, at:
1. Vækstudvalget fører en drøftelse vedrørende årsrapporten for turismearbejdet
2015.
Beslutning
Taget til efterretning.
Fraværende:
Flans Andersen (V) og Tom Lysgaard (E).
• Bilag 1 - turisme 20 ^
•

Bilag 2 - Indsatsområder 2016

• Bilag 2 (Bilag 1 i afrapp.) Business case Vikingernes Verden 201^
• Bilag a (Bilag 2 i afrapp.) Frederikssund Turismeundersøgelse 201^
• Bilag c; (Bilag 2 i afrapp.) Fiordlandssamarbeidet
8 Fremtidig organisering af turismearbeidet

Sagsfremstilling
I Resultatkontrakt for Turisme af 20. november 2014, punkt 3 fremgår det, at
Frederikssund Erhverv skal fremsende en evaluering af turismekontorets funktion.
Flerunder en beskrivelse af fordele og ulemper ved en organisatorisk forankring i
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Frederikssund Erhverv set i forhold til Byrådets ønske om, at sekretariatet opnår
den stærkest tænkelige position i forhold til at fungere som dynamo for
turismeudviklingen i kommunen.
Frederikssund Erhverv har fremsendt forslag til den fremadrettede organisering af
turismearbejdet. Forslaget er vedlagt som bilag i.
Med afsæt i forslaget fra Frederikssund Erhverv, lægges der op til en drøftelse
mellem Vækstudvalget og Frederikssund Erhverv, der forventes at løbe i foråret,
således at der kan træffes en endelig beslutning før sommerferien.
Direktør for Frederikssund Erhverv Peter Bo Andersen og Formand for
Frederikssund Erhvervs bestyrelse Michael Tøgersen vil være tilstede på møde
første halvdel, hvor der vil blive lejlighed til at drøfte oplægget.
Oplægget vil efterfølgende kunne drøftes af Vækstudvalget i forbindelse med
behandling af dagsordenen.
Økonomi
Økonomi har ingen bemærkninger.
Indstilling
Direktøren for Teknik, Miljø og Erhverv indstiller til Vækstudvalget, at:
i. Forslag til organisering af den fremtidige struktur for turismearbejdet i
Frederikssund Kommune drøftes.
Beslutning
Drøftet.
Udvalget kvitterer for et godt oplæg og dermed et godt udgangspunkt for
beslutningen om den fremtidige struktur.
Fraværende:
Flans Andersen (V) og Tom Lysgaard (E).
• Bilag i - forslag til fremtidig struktur - Turisme
a Orientering om integrationsanalyse

Lovgrundlag

Integrationsloven
Sagsfremstilling
Integrationsanalysen forelægges Vækstudvalget til orientering.
Denne sag fremlægges enslydende til orientering i Velfærdsudvalget,
Vækstudvalget, Uddannelsesudvalget, Sundhedsudvalget, Fritidsudvalget, Teknisk
Udvalg og Økonomiudvalget.
Baggrund
Frederikssund Kommune oplever i disse år, i lighed med landets andre kommuner,
en øget tilgang af flygtninge. Det fortsatte store stigning i tilgangen har medført
et behov for at øge kommunes strategiske indsats på området. Direktionen har
derfor besluttet, at Frederikssund Kommune skal have en integrationsstrategi, der
skal skabe en overordnet ramme for kommunes integrationsindsats, således at de
nuværende indsatser og initiativer bindes sammen og der fastlægges retning for
en evt. yderligere indsats. Direktionen har godkendt kommissoriet for
integrationsstrategien og alle fagudvalg inkl. Økonomiudvalget fik kommissoriet
til orientering i november 2015.
Integrationsstrategien består af en analyse og en egentlig strategi. Nu forelægges
analysen. Analysens hovedresultater er tidligere forelagt byrådet mundtligt på en
temadrøftelse 27.01.2016, og forelægges udvalgene til orientering.
Analysens resultater
Analysen er udarbejdet for at sikre, at det kommende arbejde med
integrationsstrategien kan ske på et så solidt vidensgrundlag som muligt. I
analysen beskrives flygtningeområdet ud fra en række socioøkonomiske
parametre, der redegøres for boligbehovet, den enkelte flygtnings økonomi
beskrives såvel som Frederikssund Kommunes samlede udgifter på området og
kommunes samledes indsatser på flygtningeområdet beskrivelse. Endelig har en
tværgående projektgruppe udarbejdet et forslagskatalog med forslag til
fokusområdet og initiativer, der kan medvirke til en vellykket integration.
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Analysens resultater og projektgruppens prioriterede forslag har resulteret i alt
fem forslag til indsatser og fokusområder, der, sammen eller hver for sig, kan
indarbejdes i en kommende integrationsstrategi.
Der fem forslag til en vellykket strategi er; flere midlertidige boliger, forstærket
fokus på beskæftigelse, særlig indsats for traumatiserede flygtninge, udfasning af
modtageklasser samt mere internt og eksternt samarbejde.
Flere midlertidige boliger
Det antages, at kommunens vil modtage 284 flygtninge og familiesammenførte i
2016 (flygtningekvoten for 2016 samt familiesammenføring af kvoten fra 2015).
Hvis der samtidig tages udgangspunkt at andelen af de visiterede boliger til
flygtninge svarer andelen i 2015, så vil 122 flygtninge få en permanent bolig i 2016,
svarende til 68 lejemål og der vil være et yderligere behov for gennemsnitligt 115
midlertidige værelser.
Behovet for midlertidige boliger vil derfor bliver stærkt forøget i 2016.
Den gennemsnitlige ventetid fra den midlertidige indkvartering til en permanent
boligplacering vil formentlig stige markant. Beregninger viser, at flygtningene
kommer til at vente i gennemsnit lidt over et år på en permanent bolig ud fra de
beskrevne forudsætninger.
Der forelægges en beslutningssag vedrørende midlertidige boliger til behandling i
februar på Velfærdsudvalget, Uddannelsesudvalget hvorefter den forelægges
Økonomiudvalget og Byrådet.
Forstærket fokus på beskæftigelse
Frederikssund Kommune har politisk fokus på at øge beskæftigelsen og den
virksomhedsrettede indsats. Derfor er et af fokusområderne i beskæftigelsesplan
for 2016: Styrkelse af den aktive beskæftigelsesindsats for flygtninge og
familiesammenførte. I maj 2015 blev der ansat en virksomhedskonsulent i Job- og
Borgercentrets integrationsteam, der udelukkende er beskæftiget med at få
etableret praktikker løntilskud og ordinære jobs til flygtninge ligesom der er en del
projekter undervejs med fokus på at få øget flygtningenes tilknytning til
arbejdsmarkedet.
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Konkret er der antallet af flygtninge, der har fået hhv. virksomhedspraktik,
løntilskud og ordinært arbejde er mere end fordoblet fra 2014 og 2015.
Kommunes egne beregninger viser dog, at der i høj grad er et økonomisk
potentiale ved at gøre en indsats for at få flygtningene i job. Set over den treårige
integrationsperiode er der således en forskel på -87.000 ler., hvis det lykkes at få
flygtningen i job med en kortere intensiv indsats. Hvis flygtningen allerede
kommer i job ved ankomsten til kommunen er forskellen -171.000 ler.
sammenlignet med en flygtning, der er på integrationsydelse i alle 3 år. En
vedvarende og intensiv indsats for at få flygtninge i job er derfor ikke blot gavnlig
for integrationen, men har også i høj grad et økonomisk potentiale for
Frederikssund Kommune.
En særlig indsats for traumatiserede flygtninge
En del af de flygtningefamilier, der har levet i Danmark i en årrække, lider af
uopdagede traumer. Uopdagede traumer kan ofte tolkes som 'kulturelle'
reaktioner på asylforhold eller kategoriseres under psykiske lidelser som angst og
depression. Børn af flygtningeforældre kan være voldsomt påvirkede af
forældrenes traumatiske oplevelser og udvikle (sekundære) traumer, hvilket kan
påvirke deres skolegang negativt ligesom det medføre risiko for brug af rusmidler
og/eller begyndende kriminalitet. Derudover ses det, at nogle af de unge, der
rejser til konfliktområder og deltager i militante miljøer, har traumatiserede
forældre.
Integrationsteamet oplyser, at der aktuelt skønnes at være 46 voksne flygtninge
med traumer. Det svarer til 24 pct. af det samlede antal flygtninge i Frederikssund
over 18 år. For børnenes vedkommende er det vurderingen fra PPR, at omkring en
tredjedel af børnene i modtageklasserne har traumer i en grad, der kræver
behandling.
Udfasning af modtageklasser
Der har i skoleåret 2014/2015 har været et stort pres på de to modtageklasser på
hhv. Falkenborgskolen og Ådalens Skole. Det øgede antal elever har i dette
skoleår (2015/16) betydet, der er etableret tre modtageklasser på
Falkenborgskolen og to på Ådalens skole.
Trods det øgede antal modtageklasser er der i dag mange børn på samme
modtagehold, med meget forskellige forudsætninger, hvorfor læringen kan blive
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udfordret. Hertil kommer, at det må forventes at der i forbindelse med kommunes
flygtningekvote for 2016 samt familiesammenførte vil komme et yderligere pres
på modtageklasserne.
Skoleafdelingen arbejder aktuelt på et forslag om udfasning af modtageklasser
med henblik på at styrke flygtningebørn og -unges integration i kommunens
folkeskoler. I forslaget anbefales, at flygtningebørn og -unge fremover fra start af
indskrives i en normalklasse på distriktsskolen og samtidig som supplement får
specifik danskundervisning. Forslaget er inspireret af undersøgelsesresultater om
integration i grundskolesystemet i England og Canada.
Mere internt og eksternt samarbejde
Et velfungerende tværgående samarbejde er alfa omega for en hurtig, målrettet
og koordineret integrationsindsats. Der er allerede et godt tværgående
samarbejde, der dog kan udvikles og udbygges.
Det kan f.eks. ske via sagskonferencer eller ved særlige indsatser for udsatte
flygtningefamilier.
Det eksterne samarbejde kan styrkes f.eks. ved et øget samarbejde med
asylcentrene forud for kommunes modtagelse af flygtningene og ved at
flygtningene i asylcentrene informeres om rettigheder og pligter og det
kommunale serviceniveau, samt et tættere samarbejde med f.eks.
boligorganisationerne
Proces for arbejdet med integrationsstrategien
Primo februar 2016 nedsættes en referencegruppe med deltagelse af erhvervsliv,
boligforeninger, uddannelsesinstitutioner, foreningslivet, frivillige, Handicap- og
Ældreråd, Idrætsråd, forældrerepræsentanter for skole- og børnehusbestyrelser,
MED-repræsentanter samt udvalgsformænd for alle fagudvalg inkl.
Økonomiudvalget. Der gennemføres sideløbende en række interview med
flygtninge og tidligere flygtninge med fokus på ideer og inputs til den gode
integration. Den tværgående projektgruppe bidrager med forslag til boligstrategi
og en fremtidig organisering af området.
På Byrådets møde 30. marts 2016 forelægges et første udkast til
integrationsstrategien. Integrationsstrategien forelægges byråd og fagudvalg i

maj 2016. Evt. budgetforslag afledt af integrationsstrategien indgår som forslag til
budget 2017.
Udvalgene bedes allerede drøfte af hvilke pejlemærker, der bør lægges til grund
for strategien, herunder hvorvidt analysens forslag skal indgå helt eller delvist i
deres nuværende form, om de bør justeres eller om der er andre pejlemærker, der
i stedet skal indgå i integrationsstrategien.
Integrationsanalysen samt KL's notat om finansiering af integrationsområdet er
vedlagt som bilag.
Økonomi
Økonomi har ikke yderligere bemærkninger.
Indstilling
Direktøren for Velfærd, Arbejdsmarked og Sundhed indstiller til Vækstudvalget, at
1. Sagen tages til efterretning.
2. Vækstudvalget drøfter, hvilke pejlemærker, der bør lægges til grund for
integrationsstrategien.
Beslutning
Taget til efterretning.
Fraværende:
Hans Andersen (V) og Tom Lysgaard (E).
• Analyse af integrationsområdet i Frederikssund Kommune
• KL's notat om finansiering af integrationsområdet
10 Orientering om skole - virksomhedssamarbejderne Inno-elev.
skolenivirkeligheden.dk mv.
Lovgrundlag
Folkeskoleloven.
Dagtilbudsloven.
Sagsfremstilling
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På baggrund af dialog i Vækstudvalget om mulige samarbejder mellem folkeskole
og virksomheder orienteres Uddannelsesudvalget og Vækstudvalget om
eksisterende indsatser og status på området.
Skoler og daginstitutioner åbner sig mod erhvervslivet
Det indgår i folkeskolereformen, at skolerne skal åbne sig overfor det omgivende
samfund. Samarbejdet mellem skolen og lokalsamfundet skal styrke den lokale
sammenhængskraft samt bidrage til variation i skoledagen. Den åbne skole skal
være med til at udfordre den enkelte elevs faglige niveau og understøtte elevens
læring og trivsel.
I Frederikssund Kommune er der, foruden de lokalt iværksatte samarbejder båret
af den enkelte lærers eller pædagogs virksomhedskontaktersamt tilbud i regi af
UU Vest, flere centralt iværksatte projekter, der understøtter det lokale
samarbejde mellem skoler eller daginstitutioner og det lokale erhvervsliv.
Inno-elev - innovative elever løser virksomhedsproblemer
Samarbejdsprojektet "Innovative elever løser virksomhedsproblemer", nu Innoelev, er opstartet i 2011 på baggrund af et ønske fra daværende direktør for
Arbejdsmarked, Erhverv og Teknik i Frederikssund Kommune om at få flere unge
til at tage en videregående uddannelse. Projektet er udviklet i et samarbejde
mellem NTS (nu Astra), Fonden For Entreprenørskab og Frederikssund Kommune.
Inno-elev er forankret i UBK, Udviklingscenter for Børn og Børnekultur.
Inno-elev er et undervisningsforløb, der gennem et samarbejde mellem skole og
erhvervsliv både skaber innovation i skolen og idéudvikling i børnehøjde til
virksomheder. I Inno-elev besøger en klasse en lokal virksomhed, der har
formuleret en konkret udfordring fra virksomhedens hverdag til eleverne. Klassen
udarbejder herefter gennem brug af en specifik innovations-metode deres bud på
en løsning af virksomhedens udfordring. Slutteligt præsenterer eleverne løsningen
for virksomheden.
Forløbet giver eleverne kompetencer, som dækker det obligatoriske tværfaglige
emne innovation og entreprenørskab samt uddannelse og job. Flerudover kan
forløbet understøtte de fælles mål i fagene på mange områder, eksempelvis inden
for naturfag, samfundsfag samt praktisk musiske fag.

Side 16

Alle kommunens skoler har mulighed for at deltage i Inno-elev, der retter sig mod
3.-, 6.- og 8. klassetrin, og har følgende mål:
• at eleverne får kendskab til arbejdsprocesser og jobmuligheder i lokale
virksomheder
• at eleverne trænes i henholdsvis kreative, innovative og entreprenante
arbejdsmetoder
• at eleverne i højere grad vælger naturfaglige uddannelser
• at skabe et undervisningsforløb, der sætter fokus på innovative processer i
samarbejde med lokale virksomheder
Det har været et fokus fra projektets start, at Inno-elev skal være med til at gøre
naturfag nærværende for eleverne ved at inddrage dem aktivt i
problemstillingerne i lokale virksomheder. Forløbet skal desuden bidrage til at
skærpe elevernes interesse for naturfag og dermed være med til at påvirke flere
elever til at vælge de naturfaglige uddannelser, som efterspørges af erhvervslivet.
Fra udelukkende at have et naturfagligt fokus har projektet dog udviklet sig, og i
dag er virksomheder inden for det sundhedsfaglige område også med i Inno-elev.
I perioden 2011-2013 var det obligatorisk, at alle 3., 6. og 8. klasser gennemførte et
Inno-elev forløb. Fra 2014 har det været frivilligt, om skolerne vil deltage i Innoelev.
Inno-elev i tal
Der er pt. 14 virksomheder tilknyttet Inno-elev, og nye samarbejdspartnere
opsøges løbende. Pr. i. januar 2016 er der gennemført 85 Inno-elev forløb, som har
involveret 1867 elever. Det anslås, at 250 lærere har gennemført et lærerkursus i
Inno-elev, hvoraf nogle har været på virksomhedsbesøg.
Formidling af Inno-elev
Online formidles Inno-elev gennem Astra, som er Det nationale center for læring i
natur, teknik og sundhed.
Flerudover formidles Inno-elev via skolenivirkeligheden.dk (se under).
Flvad Frederiksborg Amtsavis skrev om et Inno-elevforløb:
6.A fra Ådalens Skole kommer med idéer til et hospital

Skolenivirkeligheden.dk - skolen skal ud i virkeligheden, og virkeligheden skal ind i
skolen
I april 2015 besluttede skolechefen i samarbejde med fagchefen for Kultur, Idræt
og Dagtilbud at indgå i skolenivirkeligheden.dk (SIV), og at gøre SIV til
kommunens krumtap for den åbne skole. SIV er forankret i UBK, Udviklingscenter
for Børn og Børnekultur.
Skolenivirkeligheden.dk er en webbaseret platform, der på en let tilgængelig måde
etablerer kontakt mellem på den ene side lokale virksomheder, foreninger,
frivillige, forældre og forvaltninger og på den anden side kommunens lærere,
dagplejere og pædagoger. Målet med SIV er at gøre det nemt både at tilbyde og
finde et tilbud, der passer ind i de fleste skoler og institutioners hverdag, samt at
formidle mulighed for udvikling og læring med nye aktører. Det kan være at dyrke
motion og bevægelse via ballet, i golfklubben og på den lokale rideskole, lære om
økonomi og ÅOP af en bankdirektør eller få naturfaglig læring via en lokal
virksomhed eller skovfoged.
Pt. er n kommuner i Hovedstadsområdet og på Sjælland med i SIV-samarbejdet,
hvor hver kommune har sin egen web-portal med tilbud fra lokale aktører. I
Frederikssund Kommune har man valgt at målrette SIV til alle børn fra o - i8 år
på baggrund af kommunens børne- og ungepolitiks vision om, at alle børn skal
udfordres fagligt, social og kulturelt. Derfor henvender platformen sig til alle, der
professionelt arbejder med børn i dagpleje, børnehuse, skoler, SFO'er og klubber.
Status ultimo januar 2016 er, at portalen rummer 74 tilbud målrettet
Frederikssunds skoler og børnehuse, nogle gratis og nogle med betaling, blandt
andet indenfor:
• Natur og fritidsliv
• Kreativitet
• Motion og bevægelse
• Kultur og samfund
• Erhverv
• Uddannelse
• Viden og foredrag
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Fra i. august 2015 har der været ansat en projektleder på SIV i en tidsbegrænset
stilling. Herefter er der udarbejdet en strategi for projektet og lavet et målrettet
opsøgende arbejde. Projektplanen er vedlagt som bilag. For at gøre portalen
kendt i forhold til målgruppen er der iværksat en PR-indsats med trykte PRmaterialer, pressearbejde, en rullende udstilling samt tilknyttet en Facebook-side.
Der er pr. i. januar 2016 udviklet et værktøj, som gør systematiske brugermålinger
mulige. Første tal forventes i løbet af februar. Der er dog kendskab til flere
vellykkede besøg, hvor kontakten er genereret gennem SIV-portalen, lige som at
der ses en stigende interesse for brug af SIV. Desuden kommer der hele tiden nye
tilbud ind på portalen.
I første kvartal af 2016 er indsatsområderne: øget PR, flere naturtilbud i
samarbejde med Natur og Innovation (UBK) og Natur og Miljø, børnehusenes og
skolernes venner samt øget virksomhedssamarbejde.
Indsats vedr. virksomhedskontakt
Der er igangsat et samarbejde mellem Inno-elev og Skolenivirkeligheden.dk om
den virksomhedsrettede kontakt. Primo 2016 er der udarbejdet en brutto-liste
over virksomheder spredt over hele kommunen, der yderligere kontaktes for at
opnå flere tilbud ind på portalen, der kan få børnehuse, skoler og klubber ud på
virksomheder og virksomheder ind i børnehuse, skoler og klubber med sigte på
læring.
Læs mere
Find portalen skolenivirkeligheden.dk her
Find SIVs Facebookside her
Det fortsatte arbejde med virksomhedskontakt
UBK, Udviklingscenter for Børn og Børnekultur, har netop igangsat et samarbejde
med Vejdirektoratet, Astra og ViaDania om at udvikle et erhvervstilbud til børn i
Frederikssund Kommune i forbindelse med udstillingerne og byggeriet af
Kronprinsesse Marys Bro. Et par indledende møder har været afholdt, og et muligt
indhold for samarbejdet skal besluttes endeligt.

Side 19

UBK er herudover ved at udarbejde forslag til indsatser, som skaber et tættere
samarbejde mellem skoler og det lokale erhvervsliv. Uddannelsesudvalget og
Vækstudvalget kan orienteres, når der foreligger en oversigt.
Økonomi
Økonomi har ikke yderligere bemærkninger til orienteringssagen.

Indstilling
Skolechefen fremsender sagen til orientering for Vækstudvalget.

Beslutning
Orientering givet.
Fraværende:
Hans Andersen (V) og Tom Lysgaard (E).
BILAG: Projektplan forSkolenivirkeliQheden.dk

