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Resume
Udviklingsplanen for skole og unge afspejler de strategiske udviklingsområder på skole- og
ungeområdet. Der har i de forgange ca. 4 år været en stærk fokus på kvalitetsudvikling via fokus
på evidens, dokumentation, dataanvendelse og forskningsviden. Dette fokus er bevaret indenfor
rammerne af arbejdet med realiseringen af folkeskolereformen.
Konkret afspejler udviklingsplanen dels en fokus på fortsat sikring af en tilstrækkelig kapacitet på
skole- og fritidsområdet, dels en fokus på fortsat kvalitetsudvikling af de didaktiske og
pædagogiske aktiviteter.
Prioriteringer i den kommende tid:


Kompleksitetsreduktion idet der iværksættes færrest mulige nye tiltag, således at kræfterne
kan koncentreres om de allerede mange store forandringer i sektoren.



Revitalisering af skolernes arbejde med læringsmål, feedback og evaluering, herunder
systematisk brug af den digitale læringsplatform MinUddannelse. Fra 2019/20 også ny
digital samarbejdsplatform.



Fortsat fokus på udvikling af inkluderende miljøer i undervisning og fritid samt fokus på at
nedbringe udgifterne til specialundervisning generelt.



Unge i trivsel og uddannelse: Fokus på udvikling af især udskolingen,
uddannelsesvejledningen, det lokale SSP-arbejde og klubtilbuddene, således at flere unge
gennemfører en ungdomsuddannelse, således at det lave niveau for ungdomskriminalitet
bevares og således at de unge trives i deres hverdag.



Udvikling på matematik- og it-området mhp. bedre matematikresultater og større itintegration.



Fornyet fokus på sprogudvikling i forhold til dansk som andetsprog (og basisdansk for
flygtninge) samt ny samlet strategi for arbejdet med læsning, skrivning og sprogudvikling.



Sikring af den fornødne kapacitet på skoleområdet (undervisning og fritid).

Indledning
Udviklingsplanen for folkeskoleområdet giver dels en status for de centrale udviklingsområder,
dels input til de kommende politiske og økonomiske prioriteringer.
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Skolereformen, der trådte i kraft den 1. august 2014, er stadig omdrejningspunktet for udviklingen
af folkeskolen i de kommende år. Reformen er således den aktuelle overordnede ramme for stort
set alle aspekter af arbejdet med udvikling og understøtning af folkeskolen. Reformen indeholder i
sig selv en række udviklingsområder, ligesom den er styrende for de øvrige udviklingstiltag, der
arbejdes med på skoleområdet i Frederiksberg Kommune. Hertil kommer en række konkrete
politiske initiativer samt udefrakommende forhold af betydning for skoleområdet. Fx undervisning
af flygtninge, indsats på matematikområdet og prioritering af it-udvikling.

Kapacitet
Børnetallet i Frederiksberg Kommune forventes at stige også i de kommende år. Ifølge prognosen
kan denne stigning kan rummes indenfor den planlagte kapacitet set for kommunen som helhed,
men det vil kraftigt udfordre nogle (især én) skole i forhold til muligheden for fortsat at kunne
optage elever og sikre optag af søskendebørn. Generelt vil der fortsat være behov for løbende
tilpasninger af skoledistrikter og optag.
Frederiksberg Kommunes elevtalsprognose 2017 viser et svagt stigende antal børn, der søger
folkeskolen i Frederiksberg Kommune frem til skoleåret 2022/2023.:
Figur 1 – Elevtalsudvikling og prognose 2017

Udviklingen i elevtallet fra 2000 til 2027 udarbejdet på baggrund af
historiske tal samt Frederiksberg Kommunes befolkningsprognose 2017
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Befolkningsudviklingen kan, set for kommunen som helhed, rummes indenfor den eksisterende
kapacitet på skolerne:
Figur 2 – Klassetalsprognose og basislokaler 2017

Kapacitet Frederiksberg i alt 2016/17 - 2028/29
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Frederiksberg i alt Klassetal prognose 2017

Frederiksberg i alt Kapacitet netto

I takt med stigningen i elevtallet er skolestrukturen i Frederiksberg Kommune blevet udbygget.
Senest med de to forlig om skoleudbygning i 2010, 2013 og 2016 samt beslutningerne truffet i
forbindelse med budget 2012 og 2015 og 2016. Herudover arbejdes der i løbet af foråret 2017 med
et nyt skoleforlig, der primært har fokus på kapacitetspres på enkelte skoler og på
faglokalekapaciteten.
De seneste skoleforlig og budgetbeslutninger indebærer:


Kapaciteten på Skolen ved Søerne er udvidet via ombygning.



Skolen på Grundtvigsvej er flyttet til permanente lokaler på Grundtvigsvej i juli 2016. Der
tilbygges ny bygning, som tages i brug efterår 2017.



Lokalerne på Lollandsvej 40 er overgået til Skolen på Nyelandsvej juli 2016, og der er
indrettet udskolingsafdeling her.



Der er etableret en ny tilbygning til Lindevangskolen med 12 basislokaler, som er taget i
brug marts 2017.



Der etableres en ny tilbygning til Skolen på Duevej med 4 basislokaler samt aktivitetssal og
medarbejderfaciliterer.
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Der etables ny klubbygning til Skolen ved Bülowsvej, og den nuværende klubbygning, klub
Tempeltræet på Bülowsvej, overgår til Skolen på Grundtvigsvej, når ny klubbygning står
klar på hjørnet af J.M. Thielsesej.



Der etableres ny klubbygning til Klub Jokeren, Skolen på Duevej, på Vagtelvej, og skolen
får her også mulighed for projektundervisning og lignende.

For at det forventede antal elever kan rummes i den planlagde skolestruktur kræver det, at der
fortsat løbende arbejdes med tilpasning af skoledistrikterne, så den planlagde udbygning kan
udnyttes. Disse skoledistriktsændringer er relativt store på grund af et større antal søskende, der
forventes at søge mod andre skoler end distriktsskolen. Ved skoledistriktsændringer skal der tages
hensyn til disse, hvilket betyder at ændringerne bliver mere omfattende og uforudsigelige end i en
situation, hvor der var færre søskendeønsker. Antallet af søskendeønsker styres i høj grad af, hvor
mange ønsker om en anden skole end distriktsskolen, der imødekommes ved indskrivningerne til
skolestart i 0. klasse. Ved et lavere antal imødekommelser, vil man kunne opnå en situation med
mere stabile skoledistrikter, hvis omfanget af søskendeønsker på den måde reduceres.

Måltal
96%-målsætningen
I økonomiaftalen for 2013 mellem Regeringen og KL blev det aftalt at understøtte en mere
inkluderende folkeskole. Dette indebærer blandt andet denne målsætning: ”Andelen af elever, der
inkluderes i den almene undervisning, øges. Målet er således, at andelen af elever i almindelig
undervisning i 2015 er forøget fra 94,4 pct. til 96,0 pct. af det samlede elevtal i folkeskolen.”
KL opgør for hver kommune den procentvise segregeringsandel for hvert skoleår, begyndende
med skoleåret 2010/11 i kommuneøkonomiaftalen for 2013.
96% målsætningen følger op på, om folkeskolen er indrettet, så der er plads til alle børn i
fællesskabet. Mere konkret anvendes følges der op på målsætningen om, at andelen af elever i
den almindelige folkeskole skal øges til 96 procent af eleverne. Frederiksberg Kommune har
fastholdt målsætningen som et pejlemærke for arbejdet med inklusion, idet elevernes trivsel og
faglige udvikling også indgår i den samlede vurdering af, om der er tale om vellykket inklusion.
Frederiksberg Kommune ligger lige omkring de 96% inklusion.
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Figur 3 - Andel elever, der modtager undervisning i den almene undervisning, hele landet

Datakilde: Beregninger af Styrelsen for It og Læring, baseret på Danmarks Statistiks registre

Figur 4 - Andel elever, der modtager undervisning i den almene undervisning, Frederiksberg

Datakilde: Beregninger af Styrelsen for It og Læring, baseret på Danmarks Statistiks registre

95 % målet
Der er en national målsætning om, at 95 % af en ungdomsårgang skal gennemføre mindst én
ungdomsuddannelse. Ny målsætning forventes vedtaget i Folketinget i løbet af 2017.
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kilde: Beregninger af Styrelsen for It og Læring, baseret på Danmarks Statistiks registre

95%-målsætningen
95 % målet omhandler andelen af hver ungdomsårgang som gennemfører en
ungdomsuddannelse. Dette opgøres statistisk af Undervisningsministeriet udfra prognose for hver
årgang baseret på tidligere årganges forløb.
Nedenstående figur viser andelen af en ungdomsårgang der er i gang med en
ungdomsuddannelse 15 måneder efter endt folkeskole. Frederiksberg, ligger lidt lavere end
landsgennemsnittet i 2014. Samlet set ligger Frederiksberg lidt under niveau med
landsgennemsnittet for de tre skoleår 2012, 2013 og 2014.

Figur 5 - Andel elever, der er i gang med en ungdomsuddannelse 15 måneder efter 9. klasse,
Frederiksberg

kilde: Beregninger af Styrelsen for It og Læring, baseret på Danmarks Statistiks registre
Børne- og Ungeområdet arbejder løbende sammen med Uddannelsesrådet (består af
ledelsesrepræsentanter fra de ungdomsuddannelser, der ligger fysisk placeret i Frederiksberg
Kommune) om tiltag, der kan styrke overgangen til ungdomsuddannelse og kvalificere de unges
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valg. Nyeste tiltag er fælleskommunale valgfag afviklet i samarbejde med eller på
ungdomsuddannelserne samt valgfag der introducerer til forskellige uddannelser og job.

Kvalitetsudvikling og fokus i planperioden
Udvikling af kvaliteten af læreprocesserne
Et væsentligt fokus i planperioden er arbejdet mod opfyldelse af de nationale mål, der er opstillet
med folkeskolereformen. De handler alle om at hæve kvaliteten af læringsprocesserne, så
eleverne lærer mere og har en høj trivsel. Den forskningsmæssige baggrund herfor kan bl.a. findes
hos den tyske forsker Hilbert Meyer og i metaforskningen hos new zealænderen John Hattie.

For at hæve elevernes læringsudbytte, skal der ifølge forskningen især lægges vægt på følgende:
1. Klar strukturering af undervisningen (klasseledelse)
2. Gennemskuelige, forståelige og høje præstationsforventninger med systematisk og rigelig
feedback
3. Indholdsmæssig klarhed (klare mål, sammenhæng i mål og opgaver, forståelige og
målrettede udfordringer). Herunder ikke mindst at eleverne selv forstår og kan redegøre for,
hvad de skal lære, hvor langt de er kommet i forhold hertil, og hvad de næste skridt i
læringsprocessen er.
4. En betydelig mængde ægte lærertid (fokus på kerneopgaven og minimere mængden af
andre opgaver)
5. Godt arbejds- og undervisningsklima (klasseledelse, relationskompetence)
6. Meningsdannende kommunikation (elevinddragelse, løbende evaluering og respons, god
samtalekultur)
7. Metodemangfoldighed (mange forskellige lærings- og undervisningsformer)
8. Individuelle hensyn (undervisningsdifferentiering)
9. Intelligent træning (bevidstgørelse af læringsstrategi, målrettet valg af indsats og opgaver,
øvevenlige rammer)
10. Stimulerende læringsmiljø (orden, lys, indretning, undervisningsmidler)
De internationale erfaringer viser, at det centrale redskab til udvikling af kvaliteten af
undervisningen er understøttelse af lærernes refleksion over egen og andres praksis. At have en
effekt- og evidensbaseret tilgang, hvor resultaterne (effekten) løbende evalueres og hvor praksis
ændres på baggrund heraf. Det afgørende er ikke målingen/testen, men hvordan læreren
anvender disse data til at målrette indsatser og give feedback til eleverne.
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Sideløbende hermed bør der være adgang til ekspertviden (ressourcepersoner) og til videndeling
generelt mellem professionsaktørerne. Det afgørende er, at lærerne tager ansvar for konstant at
udvikle egen praksis og tilrette denne i forhold til den konkrete målgruppe. Der er ikke en eller
ganske få konkrete metoder som sikrer succes.
Dette er baggrunden for størsteparten af de udviklingstiltag, som skoler og forvaltning arbejder
med jf. nedenstående.

Fokus i planperioden
Folkeskolereformens væsentligste pædagogiske fokus er, at der tages udgangspunkt i elevernes
læring. Dvs. fokus på klare og tydelige læringsmål for alle elever, løbende anvendelse af disse
mål, feedback i forhold til målene og justering af undervisning og aktiviteter i forhold til, om
læringsmålene opnås.
Prioriteringen af tiltag sker jf. de politisk vedtagne fire principper for arbejdet med skolereformen på
Frederiksberg, idet skoler og forvaltning især har fokus på disse områder:


Progression i læring



En tryg, motiverende og aktiverende skoledag



Den åbne skole – skolen ud i verden og verden ind i skolen



Fælles ansvar for børnenes udvikling (lærere og pædagoger)

Forvaltningen har, i dialog med skoleledelserne, lavet en flerårig plan for implementeringen af
skolereformen, hvis sidste elementer fremgår herunder. I løbet af det kommende år vil der blive
samlet op og lavet indsatsplan for de kommende år:
Skoleår

Elementer

2016-2017

Elev-selvevaluering og feedbacktiltag anvendes systematisk i alle fag, alle
årgange
Lektier/træning indarbejdet i skoledagen
Organisering i årgangsteam (lærere og pædagoger) og årgange (elever) /
fleksibilitet i organiseringen
Specialisering af lærere – brug af undervisningskompetente lærere i alle
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fag (linjefag)
Vejledere og pædagogiske ledere udøver supervision af alle medarbejdere
i fht. kendte kvalitetsindikatorer
Samarbejde med erhvervsliv
Projekt literacy og numeracy
Matematikstrategi
2017-2018

Revitalisering af arbejdet med mål, feedback og evaluering, herunder
MinUddannelse. Dvs. forankring og udvikling af praksis.
Nyt fælles A.P. Møller-projekt (”læring der ses 2”) hvor tiltagene omfatter
mellemtrin og udskoling (afventer godkendelse fra fonden).
Projekt ”Tidlig literacy og tidlig numeracy” (indskoling, finansieret af A.P.
Møller-fonden)
Matematikindsatser med særlig fokus på systematisk brug af
matematikvejledere og systematisk brug af data om elevprogression.
Sammenhæng mellem fritidstilbud og skole (projekt ”den røde tråd”).
Den varierede skoledag, herunder bevægelse
Den åbne skole, gradvis overgang til mere skolestyret proces.
Specialundervisningsområdet; analyse og udviklingsplan for Skolen ved
Nordens Plads, opfølgning på inklusionsevaluering
Fraværsindsats på skoleområdet (mønsterbryderprojekt)
Ny skole-it-strategi
Ny læse, skrive og sprog-strategi
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Revitalisering af arbejdet med mål, feedback og evaluering
På baggrund af Rambøll-rapport om regelforenklingsmuligheder i skolevæsenet arbejdes der i
2017 og 2018 med en revitaliseringsplan for skolernes arbejde med læringsmål, feedback og
evaluering, samt med en mere systematisk anvendelse af den digitale læringsplatform
MinUddannelse.
Procesplanen udarbejdes i en projektgruppe med repræsentanter fra skolerne, Frederiksberg
lærerforening og forvaltning.

Udviklingsprojekter finansieret af A.P. Møller Fonden
A.P. Møller fonden har afsat en milliardpulje til grundskolerne i Danmark. Donationen skal gå til
opkvalificering og efteruddannelse af lærere, pædagoger og skoleledere i folkeskolen samt
udvikling af undervisningsmetoder og hjælpemidler.
Frederiksberg Kommune har i de første ansøgningsrunder fået bevilliget midler til to projekter. Der
er indsendt ansøgning om fortsættelse (og udvidelse) af det ene.

Projektet ’Læring, der ses’ løber til udgangen af skoleåret 2016-2017 og har til formål:
•

At øge elevernes læring via udvikling af mere inkluderende og differentierede
læringsfællesskaber

•

Ændre den pædagogiske og didaktiske praksis
o

Så der tages afsæt i klare målsætninger for læring

o

Så målstyring, feedback, progressionsvurdering, differentiering i læringsrum
og læringsformer samt evaluering ses i sammenhæng.

o

Den tilgang skal være grundlaget for den faglige og didaktiske
samskabelses- og refleksionsproces og være retningsgivende for skolens
læringsaktiviteter

Det andet projekt Tidlig Literacy løber til 2018 og har til formål:


at bidrage til Frederiksbergs målsætning om, at andelen af de allerdygtigste
elever i dansk, læsning og matematik skal stige år for år, og andelen af elever
med dårlige resultater i de nationale test for læsning og matematik, uanset
social baggrund, skal reduceres år for år.

12



at kvalificere arbejdet med læse- og skriveforståelse, matematisk forståelse
og sprogkompetencer i den tidlige indskoling, så børn i Frederiksberg
kommune rustes bedst muligt til faglig læring.



At sætte fokus på at de børn, der har svært ved læsning, skrivning og
matematisk forståelse, tidligst muligt identificeres og støttes i deres læring.



at flere børn end tidligere ved udgangen af 1. klasse skal være sikre læsere
og skrivere og have udviklet matematisk opmærksomhed. Det gøres via en
bred sprogstimulerende indsats og en indsats i forhold til matematisk
forståelse, fra børnene begynder i SFO, og til de forlader 1. klasse.

Ny ansøgning om ”Læring der ses 2”
I samarbejde med Københavns Kommune er der november 2016 indsendt ansøgning om et
fortsættelsesprojekt – Læring der ses 2. Et projekt med samme overordnede formål som det
tidligere men nu udvidet til at omfatte såvel mellemtrin som udskoling. Projektet har dermed
sammenhæng med den politisk vedtagne revitaliseringsproces vedr. arbejdet med mål, feedback,
evaluering og brugen af MinUddannelse.

Matematikindsats
Med vedtagelsen af ny matematikstrategi er der lagt en ramme for den fremadrettede indsats.
Undervisningsudvalget har via forsøgs- og udviklingspuljen finansieret den planlagte
kompetenceudviklingsindsats for matematikvejledere og via dem til alle matematiklærere.
Der er desuden igangsat to-årigt projekt på Tre Falke og Søndermarkskolen med henblik på at
styrke matematikindsatasen og der er udarbejdet andre forslag, der i løbet af 2017 og frem vil blive
projektafprøvet på skolerne, for at danne grundlag for en varig indsats.

Udvikling af fritidstilbud i SFO og Klub
Alle skoler arbejder i 2017-2018 med projektet ”Den røde tråd i fritidstilbuddet”, som har fokus på,
hvordan de politisk vedtagne mål- og indholdsbeskrivelser for SFO og Klub udleves bedst muligt.
Dels indenfor den enkelte sfo og klub, dels på tværs af sfo og klub organiseret i samme skole, dels
på tværs af fritidstilbud og undervisning på den enkelte skole.
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Den åbne skole og samarbejdet med omverdenen
I forbindelse med implementering af folkeskolereformen er der udarbejdet en matrix med de
obligatoriske forløb en elev møder i løbet af sin skoletid fra 0.-10. klasse i Frederiksberg
Kommune. Matrixen er delt op for hver årgang, hvor der er 2-3 obligatoriske forløb pr. år, som er
udviklet og gennemføres i samarbejde med kulturinstitutioner, foreningsliv og erhvervsliv.
Foruden de obligatoriske forløb indgår også allerede igangsatte tiltag samt udviklingsprojekter.
Matrixen med obligatoriske forløb blev iværksat i starten af implementeringen af
folkeskolereformen for at gøre det lettere for skolerne, at leve op til de nye krav. Det er hensigten,
at antallet af obligatoriske forløb skal indskrænkes, således at skolerne får større frihed til selv at
tilrettelægge forløb, som passer med skolens øvrige dagligdag og prioriteringer.

It i skoledagen
Frederiksberg Kommunes strategi for it på skole-området er udløbet, og der vil i løbet af 2017 blive
udarbejdet forslag til ny strategi.
Status er:
Der er pt. ca. 2 elever pr. computer på skolerne. Hertil kommer elevernes egne, medbragte
computere (bring your own device). Der er opsat skabe (lockers) på alle skoler, så eleverne sikkert
kan opbevare deres computer her, når den ikke bruges i undervisningen.
Netværksopdatering er igangsat på 5 skoler. Der er ikke afsat budgetmidler til de resterende
skoler. Der opleves desuden stor mangel på strømstik på skolerne til de efterhånden mange
computere.
For at understøtte den didaktiske udvikling er der etableret en anderledes form for
netværksgruppe; FILL (Frederiksberg Innovation Learning Lab). Arbejdet i FILL er struktureret,
således at der bliver arbejdet med innovativ og åben, iterativ dagsorden på tværs af skolerne.
Der er igangsat en række konkrete it-didaktiske udviklingstiltag om fx brug af robotteknologi,
kodning/programmering, øget anvendelse af digitale læringsprogrammer m.v.
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SSP og antiradikalisering
Lokale SSP-netværksgrupper
Det forebyggende SSP-samarbejde er organiseret i lokale netværksgrupper omkring de enkelte
skoler og klubber. Formålet med de lokale SSP-netværk er at sikre en tidlig, forebyggende og
handlingsorienteret indsats overfor alle børn og unge i alderen 10-18 år, der befinder sig på niveau
1 (risikoadfærd) og niveau 2 (små kriminalitet) jf. målgruppevurdering i kommunens ’Handleplan til
bekæmpelse af ungdomskriminalitet’.
De lokale netværksgrupper mødes ca. en gang om måneden og har deltagere af SSP-lærer, SSPpædagog, en ledelsesrepræsentant, opsøgende SSP-medarbejder samt SSP-konsulent, der er
tovholder. Deltagersammensætningen skal sikre ’det hele syn’ på barnet/den unge samt og gøre
netværket handlingsdygtigt. Ved behov trækkes der på ressourcepersoner fra UU,
Sundhedsplejen, skolens socialrådgiver samt lokal betjent fra Den Kriminalpræventive Sektion i
Københavns Politi. Netværksstrukturen forankret omkring de enkelte skoler er med til at sikre en
både hurtigere og tættere identifikation af og opfølgning på børn og unge.
De lokale SSP-netværk arbejder under § 115 i Retsplejeloven -’ SSP-reglen’, hvor der må
udveksles mellem myndigheder, når det sker i henhold til det kriminalitetsforebyggende arbejde.
Der indhentes altid samtykke efter første gang et barn/ung har været på netværksmøde.
Radikalisering
I 2016 er der udarbejdet en samlet anti-radikaliseringsplan på tværs af børne-unge og voksenområderne. Børne- og Ungeområdet (konkret SSP-organisationen) varetager den fælles indgang
vedrørende indkomne henvendelser omkring bekymring for eller viden om radikalisering og sikrer,
at hurtig og omhyggelig opfølgning sker i hhv. unge- og voksenregi. SSP arbejder tæt sammen
med Social- Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet fsva. sikring af opfølgning på borgere over 18
år.
Frederiksberg Kommune har en stor sammenhængende kriminalpræventiv indsats i SSP-arbejdet
med deltagelse af socialrådgivere i familieafdelingen, institutionspersonale i skole og klub,
vejledere i Ungdommens Uddannelsesvejledning, gadeplansmedarbejdere og SSP-konsulent i
samarbejde med boligsociale medarbejdere, lokale erhvervsdrivende og lokalpolitiet. Det nære og
tætte forebyggende arbejde blandt børn og unge er også forebyggende i forhold til radikalisering af
unge og ekstremisme.
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Fokus på specialundervisningsområdet
Der er igangsat analysearbejde vedr. målgruppe, organisering og rammer for Skolen ved Nordens Plads.
Det skyldes, at skolen får flere og flere børn med meget komplekse udfordringer, herunder nogle med fysiske
handicaps, hvilket hverken normering eller fysiske rammer tager hensyn til. Analysen afsluttes forår/sommer
2017.
På baggrund af den samlede evaluering af inklusionsindsatserne (efterår 2016) arbejdes der med fortsat
udvikling af ”mellemtiltag” (undervisningstilbud der ligger på grænsefladen mellem specialtilbud og almen
folkeskole) samt med kvalificering af vejledningsindsatserne på skolen (herunder samarbejde mellem skole,
PPR og familieafdeling).
Der er iværksat analyse vedr. børn med stort fravær/skolevægring. Dels på dagbehandlingstilbuddene i
kommunen, dels i folkeskolen. Hensigten er en mere systematisk og tidlig indsats, så bekymrende
skolefravær mindskes.

Undervisning af flygtninge
Flygtningebørn undervises pt. på fire skoler: Skolen ved Bülowsvej, Skolen på Nyelandsvej, Skolen på
Grundtvigsvej og Lindevangskolen. I løbet af skoleåret 2017-2018 forventes mindst én og måske to
yderligere skole at skulle oprette modtagehold. Forventeligt på Skolen ved Søerne og Skolen på Duevej.
Der er igangsat relativt store kompetenceudviklingsforløb for medarbejdere og ressourcepersoner på de
involverede skoler.
Der er igangsat dialog med Københavns Kommune om samarbejde vedr. undervisning af 16-18-årige
flygtninge.

Sundhed i skolerne
Børne- og Ungelægen gennemfører en årlig udskolingsundersøgelse i 9. klasse, hvor elevernes
sundhedstilstand kortlægges. Udskolingsundersøgelsens resultater indgår, sammen med resultaterne af de
obligatoriske nationale trivselsmålinger, Brugertilfredshedsundersøgelserne m.v. i den løbende opfølgning
på Frederiksberg Kommunes sundhedspolitik. Sundhedspolitikkens handleplaner på Undervisningsudvalgets
område er optrykt i Bilag 1.
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Bilag

Undervisningsudvalget: Evaluering af
handleplan for Sundhedspolitik 20162017 samt ny handleplan 2017-2018
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Mål 3
Fortsat indsats: Implementering af 45 minutters daglig bevægelse i Folkeskolen

Udvalg

Undervisningsudvalget

Mål fra
sundhedspolitikken
Hvordan skal målet
nås?
Indsats for at nå
målet
Beskrivelse af
indsatsen

Mål 3: Flere borgere skal have en sund og aktiv livsstil

Samskabelse
Succeskriterier og
indikatorer 20162017

Kontaktperson og
afdeling
Status på
succeskriterier og
indikatorer for
perioden 2016-2017

Kommentarer til
implementering af
indsatsen 20162017

Ved at øge fokus på bevægelse for børn og unge i Folkeskolen
Implementering af 45 minutters daglig bevægelse i Folkeskolen
Med skolernes bevægelsespolitikker som ramme skal Folkeskolereformens
mål om 45 minutters daglig bevægelse implementeres. Der iværksættes
særlige tiltag overfor udsatte grupper. Målsætningen realiseres gennem:
1. Styrkede motorikforløb i indskolingen
2. Muligheder for skoler med særlig idrætsprofil drøftes
3. Samarbejder med det lokale idrætsliv etableres
4. Tilbud til særlige målgrupper
1. Der etableres samarbejde med Idrættens Forskningsinstitut og FIU om
kortlægning af elevernes idrætsvaner
2. Bevægelsesforløb lægges ind i den obligatoriske matrix for skolerne
3. Afklaring af muligheden for skoler med idrætsprofil
4. Videreførelse af samarbejdet med Cool2bfit
Skoleafdelingen, idrætskonsulent Signe Vestergaard, sive02@frederiksberg.dk

1) Frederiksberg Kommune har i samarbejde med Idrættens Analyseinstitut
gennemført en analyse (Delanalyse 4) af unges idrætsvaner i april-juni
2016 på fire folkeskoler, blandt 1.550 elever på 4. til 10. klassetrin.
Idrættens Analyseinstitut har afrapporteret undersøgelsen i september
2016. Kultur- og Fritidsudvalget vedtog den 26. september 2016, at
forvaltningen sammen med FIU og med inddragelse af relevante områder
og råd udarbejder en bredt funderet handleplan som opfølgning på
rapporten. Børne- og Ungeområdet indgår i dette arbejde.
2) Idrætssamarbejder med Hermes Gymnastikforening og Hovedstadens
Svømmeklub har været obligatoriske i 2015/16.
3) I ”Aftale om Frederiksberg Kommunes budget 2016” var partierne enige
om, at ”Spørgsmålet om Frederiksberg Kommunes skolestruktur drøftes i
skoleforligskredsen. I forbindelse hermed skal muligheden for skoler med
en særlig idrætsprofil eller andre faglige profiler også indgå.” I aftalen om
budget 2017 er der ikke afsat midler til profilskoler.
4) Samarbejdet med Cool2bfit er videreført i 2017.
Opbygningen af samarbejdsrelationerne med idrætsforeningerne tager tid
hvortil kommer en koordinering på tværs af skolerne i forhold til skemalægning
m.v.
Skolerne er generelt presset på faciliteter, både egne, og adgang til hal-tid og
bassintid. Tilgangen af ny halkapacitet på Bernhard Bangs Allé, kommunens
køb af Hermeshallen og eventuel opførelse af yderligere kapacitet vil kunne
afhjælpe presset.
Med Aftale om Frederiksberg Kommunes budget for 2017 er der ikke afsat
midler til profilskoler, herunder idrætsprofil.
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Fremadrettet:
Videreføres
indsatsen i 20172018?

Indsatserne 1, 2 og 4 videreføres i 2017-18. Indsats 3 kan kun realiseres i det
omfang, der i budget 2018 kan findes midler hertil.

Nye succeskriterier
og indikatorer (forår
2017-ultimo 2018)

I 2017/18 vil bevægelsesforløb i den obligatoriske matrix for skolerne omfatte:
 0. og 1. klasse: Motorik-forløb for alle klasser
 Klasse: Samarbejde med Hermes Gymnastikforening vedr. gymnastik i
idrætstimerne for samtlige klasser
 Klasse: I samarbejde med de tre badmintonklubber på Frederiksberg
afholdes en årlig badmintonturnering, som er frivillig at deltage i.
 Klasse: I samarbejde med Frederiksberg Idrætsunion og Tre Falke Skolen
afvikles idrætsdagen; De SkOlympiske Lege, for alle skoler i efteråret
2017.
 7. og 8. klasse: Mulighed for deltagelse i Ungdomsskolens dag med
mountainbike-forløb for alle 7. klasser og kajak for alle 8. klasser
Der er opnået værdifulde erfaringer med samspillet med idrætsklubberne i
skoleåret 2015/16 som der bygges videre på. Blandt andet skal det
pædagogiske samspil mellem lærerne og de trænere som klubberne stiller til
rådighed videreudvikles.
Andelen af unge der i udskolingsundersøgelsen fra skoleåret 2016/17 angiver
at de bevæger sig, så de bliver svedige eller forpustede, mindst et par gange
om ugen udgør mindst 85 procent. Andelen for de to seneste skoleår var:

Kontaktperson og
afdeling

Skoleåret 2014/15 79 procent
Skoleåret 2015/16 84 procent
Skoleåret 2016/17 mindst 85 procent
Børne- og Ungeområdet, Skoleafdelingen, idrætskonsulent Signe Vestergaard,
Sive02@frederiksberg.dk

Samskabelse
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Mål 5
Fortsat indsats: Flere børn skal trives og der skal systematisk sættes ind overfor klasser og
enkeltelever der ikke trives

Udvalg

Undervisningsudvalget

Mål fra
sundhedspolitikken
Hvordan skal målet
nås?
Indsats for at nå
målet
Beskrivelse af
indsatsen

Mål 5: Flere borgere skal have en god mental sundhed

Samskabelse
Succeskriterier og
indikatorer 20162017

Kontaktperson og
afdeling

Status på
succeskriterier og
indikatorer for
perioden 2016-2017
Kommentarer til
implementering af
indsatsen 20162017
Fremadrettet:
Videreføres
indsatsen i 20172018?
Samskabelse

Nye succeskriterier
og indikatorer (forår
2017-ultimo 2018)

Ved at Folkeskolen handler på viden om mistrivsel hos børn og unge.
Flere børn skal trives og der skal systematisk sættes ind overfor klasser
og enkeltelever der ikke trives
Med de nationale trivselsmålinger i folkeskolen, gennemført første gang i
foråret 2015, har skolerne lokalt fået et værktøj der dækker alle elever. Med
det kortlægges de unges trivsel i Udskolingsundersøgelsen i 9. klasse.
Dataindsamling fortsættes og resultaterne drøftes lokalt og i
Undervisningsudvalget med henblik på iværksættelse af generelle tiltag.
Der etableres individrettede tiltag overfor udvalgte grupper
Gennem inddragelse af skolebestyrelserne samskabes lokale tiltag med
brugerne.
1. ...Nationale trivselsmålinger og udskolingsundersøgelse gennemføres i
skoleåret 2016/17
2. ...Der etableres sorggrupper på skolerne fra skoleåret 2016/17 i samarbejde
med Kræftens Bekæmpelse og uddannes vejledere på skolerne
3. ...Sundhedsplejen implementerer skilsmissegrupper
Skoleafdelingen, specialkonsulent Hans Peter Aggebo,
haag01@frederiksberg.dk
Fællesrådgivningen, leder Malene Hein Damgaard, mada05@frederiksberg.dk
Sundhedsplejen, Leder Susanne Dahl , suda01@frederiksberg.dk
1. Der er gennenmført nationale trivselsmålinger i 2015,2016 og 2017.
Udskolingsundersøgelsen gennemføres i skoleåret 2016/17.
2. Der er uddannet personale og etableret sorggrupper på skolerne samt
udarbejdet en folder der er tilgængelig på skoler og i Fællesrådgivningen
3. Sundhedsplejen har implementeret skilsmissegrupper
Organiseringen af arbejdet skal gøres mere robust. Den oprindelige model er
sårbar overfor personaleomsætning.

Indsatsen videreføres i 2017/18

Samordning af den kommunale indsats på skoler, i Sundhedsplejen og i
Fællesrådgivningen herunder samarbejde med private aktører optimeres
løbende, i forhold til målgrupperne.
I 2017 skal kommunerne i Region Hovedstaden, ”Udarbejde retningslinjer for
tidlig opsporing af børn og unge som pårørende og aftale, hvordan der
varsles mellem sektorerne i forhold til børn og unge, der oplever dødsfald
og/eller er pårørende til familiemedlemmer med alvorlig psykisk eller somatisk
sygdom” (indsats 40).
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Kontaktperson og
afdeling

Succeskriteriet er, at der inden udgangen af 2017 er udarbejdet retningslinjer
for tidlig opsporing og disse er formidlet til relevante fagprofessionelle med
henblik på implementering i arbejdsgange, retningslinjer m.v.
Fællesrådgivningen, Malene Hein Damgaard, mada05@frederiksberg.dk
Sundhedsplejen, Lone Dideriksen, lodi01@frederiksberg.dk

5

Indsats: Opfølgning på de årlige udskolingsundersøgelser på klasseniveau

Udvalg

Undervisningsudvalget

Mål fra
sundhedspolitikken
Hvordan skal målet
nås?
Indsats for at nå
målet
Beskrivelse af
indsatsen

Mål 5: Flere unge skal have en ungdomsuddannelse

Samskabelse
Succeskriterier og
indikatorer 20162017
Kontaktperson og
afdeling
Status på
succeskriterier og
indikatorer for
perioden 2016-2017
Fremadrettet:
Videreføres
indsatsen i 20172018?
Samskabelse

Nye succeskriterier
og indikatorer (forår
2017-ultimo 2018)
Kontaktperson og
afdeling

Ved et styrket fokus hos lærerne på problemstillinger hos enkelte elev, der kan
mindske deres mulighed for at gennemføre en ungdomsuddannelse.
Opfølgning på de årlige udskolingsundersøgelser på klasseniveau
Børne- og Ungelægen giver en tilbagemelding til klassens lærer(e) på
eventuelle problemstillinger eller kombinationer af problemstillinger som
udskolingssamtalerne har afdækket.
1. Alle klasser på 9. klassetrin har fået en tilbagemelding, efter
udskolingssamtalerne er afsluttet
Sundhedstjenesten, børne- og ungelæge Birgitte Brinck,
bibr01@frederiksberg.dk
Alle klasser har i forlængelse af udskolingsundersøgelsen 2015/16 fået en
tilbagemelding fra Børne- og Ungelægen på klasseniveau.

Indsatsen er implementeret og fortsætter i drift. Udgår derfor af handleplanen
for 2017/18.
Børne- og Ungelægen oplever ved sin tilbagemelding, at skolerne i vidt omfang
allerede har fokus på klasserne eller elevgrupperinger og der er iværksat tiltag
gennem AKT-vejledere m.v.
Børne- og Ungelægen i 2017 giver alle klasser en tilbagemelding på
resultaterne af udskolingsundersøgelsen 2016/17.
Børne- og Ungelæge Birgitte Brinck, bibr01@frederiksberg.dk
Børne- og Ungestaben, Kim Røssell, kiro02@frederiksberg.dk
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Mål 6
Afsluttet indsats: Sammenhængende børnepolitik

Udvalg

Undervisningsudvalget

Mål fra
sundhedspolitikken
Hvordan skal målet
nås?
Indsats for at nå
målet
Beskrivelse af
indsatsen

Mål 6: Alle borgere skal have mulighed for at være en del af et robust
fællesskab
Ved at der vedtages en opdateret sammenhængende børnepolitik.

Samskabelse
Succeskriterier og
indikatorer 20162017
Kontaktperson og
afdeling
Status på
succeskriterier og
indikatorer for
perioden 2016-2017
Kommentarer til
implementering af
indsatsen 20162017
Fremadrettet:
Videreføres
indsatsen i 20172018?

Sammenhængende børnepolitik
Den Sammenhængende Børnepolitik fastlægger en ramme for samspillet
mellem mange fagligheder omkring børn i udsatte positioner.
1. Arbejdsgange m.v. tilpasses den reviderede sammenhængende
børnepolitik.
Børne- og Ungestaben, chefkonsulent Kim Røssell, kiro02@frederiksberg.dk
Kommunalbestyrelsen tiltrådte den 5. december 2016 Den Sammenhængende
Børnepolitik.

Politikken var i høring i brugerbestyrelser og råd, hvorfra der kom input som
blev indarbejdet i den endelige politik.

Den Sammenhængende Børnepolitik skal løbende implementeres, men
projektet videreføres ikke.
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Mål 7
Fortsat indsats: Bedre indeklima i skolen

Udvalg

Undervisningsudvalget

Mål fra
sundhedspolitikken
Hvordan skal målet
nås?
Indsats for at nå
målet
Beskrivelse af
indsatsen

Mål 7: Børn på Frederiksberg skal vokse op i trygge og sunde rammer

Samskabelse
Succeskriterier og
indikatorer 20162017
Kontaktperson og
afdeling

Ved at skabe bedre indeklima i skolerne på Frederiksberg
Bedre indeklima i skolen
1. Den nationale trivselsmåling gennemføres og spørgsmålene 18. – 20.
(Indskolingen) og 36. – 40. (Udskolingen) belyser akustik, klasseværelsets
understøttelse af trivsel og toiletforholdene
2. Der opstilles på baggrund heraf et handlegrundlag. Der foretages
bygningsmæssige ændringer og tilpasset anvendelse der fremmer et sundt
indeklima.
1. Den nationale trivselsmåling gennemføres i foråret 2016 og foråret 2017
2. Lokal opfølgning på resultater i dialog med Sundhedsplejen.
Skoleafdelingen, specialkonsulent Hans Peter Aggebo
haag01@frederiksberg.dk
Sundhedsplejen, leder Susanne Dahl, suda01@frederiksberg.dk

Status på
succeskriterier og
indikatorer for
perioden 2016-2017

1) De nationale trivselsmålinger i skoleåret 2014/15 er gennemført i perioden
26/1 til den 20/3 2015, for skoleåret 2015/16 i perioden 18. januar til 31.
marts 2016 og for skoleåret 2016/17 i perioden 2017 fra den 16. januar til
31. marts 2017.
1) En stor arbejdsbelastning i Sundhedsplejen i forbindelse med indførelse af
kurset ”Dit første barn” har forsinket opstilling af handlegrundlag.

Kommentarer til
implementering af
indsatsen 20162017

Forbedring af indeklimaet forudsætter i mange tilfælde økonomi. Med
Kommunalbestyrelsens vedtagelse af budget 2017 er der afsat 2,7 mill. kr. i
2017 og 1,7 mill. kr. i 2018 til ekstraordinær indvendig vedligeholdelse.

Fremadrettet:
Videreføres
indsatsen i 20172018?

Samskabelse
Nye succeskriterier
og indikatorer (forår
2017-ultimo 2018)

Indsatsen fortsætter i 2017/18, hvor Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakke
for indeklima i skolerne formidles og implementeres i relevant omfang i
forbindelse med indvendige vedligeholdelsesprojekter, tilrettelæggelse af
arbejdsgange m.v.
I 2017 gennemføres, i samarbejde med DCUM måling af CO2 niveauet i alle
klasser.
Andelen af elever der tilkendegiver at deres undervisningslokale er rart at være
i, ved de årlige nationale trivselsmålinger, skal stige.
0.-3. klasse
4.-9. klasse
Trivselsmåling 2015
95%
61%
Trivselsmåling 2016
94%
51%
Trivselsmåling 2017
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Kontaktperson og
afdeling

Skoleafdelingen, Hans Peter Aggebo, haag01@frederiksberg.dk
Sundhedsplejen, Lone Dideriksen, lodi01@frederiksberg.dk
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Ny indsats: Gennemgang af elevernes studiepladser i folkeskolen med henblik på forbedret
ergonomi

Udvalg

Undervisningsudvalget

Mål fra
sundhedspolitikken
Hvordan skal målet
nås?
Indsats for at nå
målet
Beskrivelse af
indsatsen

Mål 7: Børn på Frederiksberg skal vokse op i trygge og sunde rammer

Samskabelse
Succeskriterier og
indikatorer (forår
2017-ultimo 2018)

Kontaktperson og
afdeling

Ergonomien på elevernes studiepladser i klasselokalerne skal forbedres
gennem systematisk gennemgang og tilpasning.
Gennemgang af elevernes studiepladser i folkeskolen med henblik på
forbedret ergonomi
I planperioden informeres alle skoler om betydningen af varierede
arbejdsstillinger for børn. Endvidere søges etableret et samarbejde med
ergoterapeutskolen med henblik på at indlede samarbejde med
ergoterapeutstuderende.
I 2017 udsendes informationsmateriale ligesom det afdækkes om der kan
etableres samarbejde med Ergoterapeutskolen jf. Undervisningsudvalget
beslutning 6. marts 2017 (sag 31)
Forvaltningen laver en kvalitativ opfølgning ultimo 2017.
Skolechef Gorm Bagger Andersen, goan01@frederiksberg.dk
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Mål 8
Fortsat indsats: Systematisk information til unge om alkohol og stoffer

Udvalg

Undervisningsudvalget

Mål fra
sundhedspolitikken
Hvordan skal målet
nås?
Indsats for at nå
målet
Beskrivelse af
indsatsen

Mål 8: Unges risikoadfærd skal mindskes

Samskabelse
Succeskriterier og
indikatorer 20162017

Kontaktperson og
afdeling
Status på
succeskriterier og
indikatorer for
perioden 2016-2017

Kommentarer til
implementering af
indsatsen 20162017

Ved at styrke forebyggelsen om unges brug af alkohol og stoffer.
Systematisk information til unge om alkohol og stoffer.
Skolerne tilbydes standardpakker for information gennem SSP-organisationen
og sundhedstjenesten følger op gennem personlig kontakt til lærerne på
relevante klassetrin. Effekten følges gennem de årlige
udskolingsundersøgelser.
1. Sundhedsplejen er i systematisk dialog med lærerne på 6. til 8. klassetrin
for at sikre, at klasser ikke ”falder igennem” informationsindsatsen på
grund af lærerskifte etc.
2. Pilotprojekt på Tre Falke Skolen i samarbejde med
Sundhedscentret/FKRC om udvikling af metoder for målrettet indsats
overfor risikoklasser (9. klasse)
Sundhedstjenesten, ledende sundhedsplejerske Susanne Dahl,
suda01@frederiksberg.dk
Kenneth Skamby Axelsen, SSP-konsulent, keax01@frederiksberg.dk
1) En stor arbejdsbelastning i Sundhedsplejen i forbindelse med indførelse af
kurset ”Dit første barn” har forsinket implementeringen, som er i gang.
2) Der er ikke opstartet et pilotprojekt, men etableret en ungenetværk på
tværs af områderne med relevante deltagere forankret hos
ungekonsulenten i Sundhedscentret. Der er holdt opstartsmøde 23.
februar 2017.
Målgruppen er vanskelig at afgrænse, fordi den ofte er på kanten mellem at
eksperimentere med hash og rusmidler og et egentligt misbrug. FKRC er
primært på banen, når der er tale om et egentligt misbrug, som
erfaringsmæssigt udvikles meget sent i skoleforløbet og efter de har forladt
folkeskolen. I perioden hvor de eksperimenterer, kan der være bekymrende
skolefravær, som udløser samtaler med familie og socialrådgivere i det
eksisterende system.

Fremadrettet:
Videreføres
indsatsen i 20172018?

Samskabelse
Nye succeskriterier
og indikatorer (forår
2017-ultimo 2018)

Indsatserne videreføres i 2017/18.
I foråret 2017 laves en samlet oversigt over ungekonsulenten i
Sundhedscentret og SSP-konsulenternes klassebesøg og arrangementer i
skoleåret 2015/16, baseline. I efteråret 2017 laves en ny opgørelse for
skoleåret 2016/17.
På grundlag heraf tages kontakt til skoler, der ikke har anvendt tilbuddene.
Andelen af unge, der i udskolingsundersøgelsen i 9. klasse tilkendegiver, at de
har prøvet hash skal fortsat falde, og tilnærmes landsgennemsnittet på 6
procent.
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Kontaktperson og
afdeling

I skoleåret 2013/14
21 procent
I skoleåret 2014/15
12 procent
I skoleåret 2015/16
10 procent
Sundhedstjenesten, Lone Dideriksen, lodi01@frederiksberg.dk
Skoleafdelingen, Kenneth Skamby Axelsen, keax01@frederiksberg.dk

Fortsat indsats: Kortlægning af barrierer for at flere forældre og børn cykler til skole

Udvalg

Undervisningsudvalget

Mål fra
sundhedspolitikken
Hvordan skal målet
nås?
Indsats for at nå
målet
Beskrivelse af
indsatsen

Mål 10: Flere borgere går eller cykler i hverdagen

Samskabelse
Succeskriterier og
indikatorer 20162017

Kontaktperson og
afdeling
Status på
succeskriterier og
indikatorer for
perioden 2016-2017

Kommentarer til
implementering af
indsatsen 20162017
Fremadrettet:
Videreføres
indsatsen i 20172018?

Ved at flere forældre og børn cykler til skole
Kortlægning af barrierer for at flere forældre og børn cykler til skole.
Kortlægning af barrierer for cykling til og fra skole, samt opstilling af
handlegrundlag på baggrund af kortlægningen. Rammevilkårene for at flere
børn og forældre cykler til skole forbedres.
Gennem inddragelse af skolebestyrelserne samskabes lokale tiltag med
brugerne.
2. Kortlægningen af trafiksikkerhedsforholdene ved skolerne (By- og
Miljøudvalget, Sag 48, 8. februar 2016) drøftes lokalt i skolebestyrelserne
3. Cykelparkeringsforholdene ved Lindevangskolen og Ny Hollænderskolen
forbedres
1. Relevante nationale kampagner synliggøres på skolerne
Skoleafdelingen, Hans Peter Aggebo, haag01@frederiksberg.dk
1. Trafiksikkerhedsforholdene er kortlagt og udsendt til skolebestyrelserne til
drøftelse. I forbindelse med udmøntning af puljen til sikker skolevej, er
projekter ved Søndermarkskolen, tilpasset skolebestyrelsens
bemærkninger, og projekt ved Ny Hollænderskolen igangsat.
Undervisningsudvalget drøftede projekterne 31. oktober 2106 (Sag 194)
2. Forbedringerne udføres i forbindelse med henholdsvis færdiggørelsen af
tilbygningen på Lindevangskolen, der blev indviet mandag den 20. februar
2017 og færdiggørelsen af ”Shared space” arealer foran Ny
Hollænderskolen, som færdiggøres i 2017.
3. Skolerne har deltaget i den nationale skolestartkampagne i 2016 og deltager
igen i 2017 i ugerne 32-34.
Skolebestyrelserne har vist stort engagement i drøftelsen af resultaterne frar
kortlægningen af trafiksikkerhedsforholdene, ligesom privatskolerne der ligger
på Frederiksberg har deltaget.

Indsatsen fortsætter. Trafiksikkerhedsforholdene ved skolerne forbedres
løbende inden for en ramme 4,2 mill. i 2017 og 4,2 mill. kr. i 2018. Projektet
fortsættes i 2017/18 i dialog med skolebestyrelserne og i samarbejde med Byog Miljøområdet. Undervisningsudvalget besluttede den 6. juni 2016 at alle
skolebestyrelser i løbet af 2016 skal revidere skolens trafikpolitik.
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Samskabelse
Nye succeskriterier
og indikatorer (forår
2017-ultimo 2018)

Kontaktperson og
afdeling

Borgerne tænkes ind i projektet gennem tæt inddragelse af skolebestyrelserne
i samme omfang som hidtil.
8 procent af forældrene angiver i brugertilfredshedsundersøgelsen 2016, der
blev gennemført i november/december 2016 at de kører deres barn til skole i
bil.
Andelen skal, gennem fortsat sikring af skoleveje, udbygning af cykelstinettet
og kampagner nedbringes til 5 procent i næste
brugertilfredshedsundersøgelse, der gennemføres i 2020.
Børne- og Ungeområdet vil løvende vurdere om der indsamles data der kan
belyse udviklingen frem mod 2020.
Skoleafdelingen, Hans Peter Aggebo, haag01@frederiksberg.dk
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