
 
   

 
Opsamling på bestillinger på BUU's budgetseminar     
august 2022 

 

Udvalgets bestillinger til forvaltningen på budgetseminaret er oplistet 

efter emne i dette notat. Det fremgår samtidig, hvornår og hvordan der 

kan forventes svar fra forvaltningen. 

 

Velkomst 

Bestilling Spørger Frist/produkt 

Ingen bestillinger   

 

Budget 2023 og BUFs udfordringer og fokus 

 

Bestilling Spørger Frist/produkt 

Notat om BUFs udgifter til eksterne konsulenter 

Der ønskes en opdatering af notat fra tidligere om 

BUFs udgifter til eksterne konsulenter. 

EL Notat til BUU’s af-

læggerbord 

 

Fagligt fokus og strategien 

 

Bestilling Spørger Frist/produkt 

Ingen bestillinger   

 

Trivsel 

 

Bestilling Spørger Frist/produkt 

Drøfte styrkelse af trivsel i folkeskolen 

Der er ønskes en nærmere drøftelse i udvalget om 

modeller for at styrke trivsel i folkeskolen. 

SF Drøftes i forbindelse 

med evt. kom-

mende BUU-sag om 

mulighed for at ind-

træde i forsøg med 

frikommune på sko-

leområdet. 
 

  

19. august 2022 

Sagsnummer 

2020-0901786 

 

Dokumentnummer 

2020-0901786-15 

 

 

 

Center for Policy 

Børne- og Ungdomsforvaltningen 

  

Notat 

 

Til Børne- og Ungdomsudvalget 
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Fastholdelse og rekruttering 

Bestilling Spørger Frist/produkt 

Personale-politisk redegørelse 

Der spørges ind til personalepolitik redegørelse. Der 

spørges til årsager til at fratræde sit job, og her er ”le-

delsen” udpeget som en af de væsentlige faktorer. På 

seminaret spørges til om ledelsen omfatter den sam-

lede ledelse, er det den nære leder eller kan man skille 

data ad i forskellige ledelsesniveauer. 

SF og 

Kons. 

Spørgeskemaet 

spørger både ind til 

nærmeste ledelse 

og ledelsen gene-

relt.  

 

Beskrivelse af spør-

geskemaundersø-

gelsen. 

 

Den samlede rede-

gørelse: 

 

Personalepolitisk 

Redegørelse 2022. 

Mangel på uddannede lærere, pædagoger og sund-

hedsplejersker 

I budgetnotatet BU20 er en del indsatser, der videre-

fører eksisterende tiltag, og det er vanskeligt at se, 

hvor stor en del af budgetnotatet, der dermed er 

”vedligeholdende” og hvor meget, der er ekstra i for-

hold til nu. Der spørges ind til om det kan tydeliggø-

res og om der kan skrues op for ambitionen.  

Rv og 

SF 

Forvaltningen gen-

nemgår BU20 med 

henblik på at tyde-

liggøre hvor indsat-

sen forsættes og 

hvor de udvides. 

 

Eventuelle politiske 

ønsker om udvi-

delse af budgetno-

tater skal bestilles. 

Drøftelse om behov for medarbejdere 

Der ønskes en drøftelse af hvordan udvalget kan redu-

cere stigende behov for medarbejdere fx med brug af 

digitale løsninger, frivillige eller omlægge opgaver. 

 

SF Drøftelse i udvalget 

inden for valgperio-

den. 

Bestilling af budgetnotat om attraktive arbejdsplad-

ser og fastholdelse 

Der ønskes et budgetnotat om attraktive arbejdsplad-

ser for at holde på uddannede medarbejdere. Bud-

getnotatet skal beskrive en inddragelsesproces der le-

der frem til en indsats, om trives, arbejdsglæde og 

motivation – bl.a. gennem kollegial sparring, supervi-

sion, co-teaching ect.  

BUU BUF udarbejder 

budgetnotatet in-

den 1. september 

hvor budgetfor-

handlingerne star-

ter.  

 

 

 

https://www.kk.dk/sites/default/files/agenda/348858af-3ecf-47aa-9ef3-4becfba8beff/8b01a44a-ada8-4518-bd70-23d0279d1cf2-bilag-6_0.pdf
https://www.kk.dk/sites/default/files/agenda/348858af-3ecf-47aa-9ef3-4becfba8beff/8b01a44a-ada8-4518-bd70-23d0279d1cf2-bilag-6_0.pdf
https://www.kk.dk/sites/default/files/agenda/348858af-3ecf-47aa-9ef3-4becfba8beff/8b01a44a-ada8-4518-bd70-23d0279d1cf2-bilag-6_0.pdf
https://www.kk.dk/dagsordener-og-referater/%C3%98konomiudvalget/m%C3%B8de-14062022/referat/punkt-8
https://www.kk.dk/dagsordener-og-referater/%C3%98konomiudvalget/m%C3%B8de-14062022/referat/punkt-8
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Folkeskolen 

Bestilling Spørger Frist/produkt 

Ingen bestillinger   

 

Tidlig indsats 

Bestilling Spørger Frist/produkt 

Ingen bestillinger   

 

Opsamling på strategien 

Bestilling Spørger Frist/produkt 

Ingen bestillinger   

 

BUFs behov til budget 2023 

Bestilling Spørger Frist/produkt 

Notat om Skolen i Vejlands Kvarter 

Der ønskes et notat der redegør for, om der er tale om 

en ekstraordinær anlægsudgift ifm. Skolen i Vejlands 

Kvarter og evt. hvorfor. 

 

Der ønskes et estimat på den samlede anlægsudgift 

ifm. Skolen i Vejlands Kvarter 

EL og 

Kons. 

Notat inden bud-

getforhandlingerne 

1. september 
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