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Side 3 

1 (Åben) Tilbagemelding fra Advisory Board på skoleområdet 
Offentlig titel   
Sags ID: EMN-2019-02809 

 

Resumé 

Deltagere fra Advisory Board på skoleområdet (AB) Anja Holm Lassen (forælder med barn på 
Tjørnegårdsskolen) og Sidsel Buhl (lærer på Bakkegårdsskolen) orienterer og indgår i dialog med 
skoleudvalget om AB’s arbejde i perioden 2017-2019. 
 
I forlængelse af anbefalingerne fra Opgaveudvalget for ny Udskoling har AB en særlig opgave i at 
følge udviklingen af ”Fremtidens Udskoling” i den kommende periode 2019-21. Derfor er 
kommissorium for AB justeret (jf. bilag), og det indstilles til skoleudvalget, at kommissorium, som 
nu indeholder denne tilføjelse, godkendes. 
 
Skoleudvalget orienteres ligeledes om deltagere i den forestående periode 2019-21 (jf. bilag). Der 
er tilføjet to nye medlemmer med tilknytning til erhvervslivet. Dette sker også i forlængelse af 
anbefalingerne fra Opgaveudvalget for ny Udskoling. 

 
Baggrund 

Advisory Board på skoleområdet (AB) blev drøftet 6. februar 2017 i det tidligere Børn- og 
Skoleudvalg og konstitueret den 11. maj 2017. AB har siden da gennemført 11 møder (jf. bilag) 
med aktuelle temaer fra de overordnede indsatser i Gentofte Kommunes folkeskoler. Hvert møde 
starter med en kort introduktion af en gæst med viden om temaets baggrund og dilemmaer, og 
temaet er efterfølgende blevet belyst af de forskellige vinkler, som deltagerne i AB bringer ind i 
dialogen. Hvert møde har afslutningsvis resulteret i en række råd og anbefalinger til skolechef 
Hans Andresen. ABs møder afholdes så vidt muligt på en location, der understøtter temaet. 
 
AB har nu fungeret i to år, og AB har med afslutningen af Opgaveudvalget for en ny udskoling og 
udvalgets anbefalinger fået et særligt fokusområde, som skal integreres i mødeaktiviteten. Derfor 
indgår fokus på ”Fremtidens Udskoling” i en justering af ABs kommissorium. Ligeledes medfører 
fokus på ”Fremtidens Udskoling” en udvidelse af AB med to deltagere, der har særlig tilknytning til 
erhvervslivet. 
 

Indstilling 

Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller 
 
Til Skoleudvalget:  
 
At det justerede kommissorium for Advisory Board på skoleområdet godkendes. 

 
Tidligere beslutninger: 
 
Beslutninger: 
Det justerede kommissorium blev godkendt. 
 
Bilag 

1. Kommissorium Advisory Board på skoleområdet 2019 (3013451 - EMN-2019-02809) 

2. Deltagere i Advisory Board på skoleområdet 2019-2021 (3013460 - EMN-2019-02809) 

3. Møderække i Advisory Board på skoleområdet 2017-19 (3014449 - EMN-2019-02809) 
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2 (Åben) Ændring af undersøgelse vedr. årsager til skoleskift 
Offentlig titel   
Sags ID: EMN-2019-03179 

 

Resumé 

Børn, Skole, Kultur, Unge og Fritid anbefaler, at undersøgelsen vedr. årsager til skoleskift 
fremadrettet kun gennemføres hvert 3. år for at følge med i om der er udsving efter en treårig 
periode.  
 
Det foreslås derfor, at der gennemføres en undersøgelse næste gang i skoleåret 2022/23. 

 
Baggrund 

For tredje år i træk har sekretærerne på skolerne indsamlet begrundelser for skoleskift blandt de 
forældre, der har valgt, at deres barn skal skifte skole til enten en anden folkeskole i Gentofte 
Kommune, en anden folkeskole i andre kommuner eller til en privatskole.  
 
Resultatet af undersøgelsen har i de første to år i store træk vist det samme billede af årsagerne til 
skoleskift og den tredje undersøgelse, som først afsluttes 1. august 2019, ser indtil videre også ud 
til at give nogenlunde samme resultat. Skoleudvalget vil blive forelagt resultatet for skoleåret 
2018/19 på mødet i november 2019 sammen med antallet af skoleskift for skoleåret 2018/19. 
 
Der er en del administration forbundet med undersøgelsen, da skolesekretærerne bruger 
forholdsvis meget tid på at få forældrene til at besvare spørgeskemaet og derefter registrere 
resultatet. Med udgangspunkt i dels den forholdsvis omfattende administrative opgave på skolerne 
og dels resultater uden de stores udsving foreslås det at ændre dokumentationspraksis fra en årlig 
undersøgelse til en treårig undersøgelse. Det vil betyde, at næste undersøgelse gennemføres i 
skoleåret 2022/23. 
 
Børn, Skole, Kultur, Unge og Fritid vil sideløbende opfordre skolernes ledelser og bestyrelser til 
løbende at holde øje med antal skoleskift og årsagerne hertil. 
 

Indstilling 

Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller  
 
Til Skoleudvalget:  
 
At næste undersøgelse af årsager til skoleskift gentages i skoleåret 2022/23 

 
Tidligere beslutninger: 
 
Beslutninger: 
Punktet blev udsat til november, idet udvalget ønsker at se opgørelsen for årsager til 
skoleskift for skoleåret 2018/2019, før udvalget tager stilling til, om man ønsker at 
fortsætte registreringen. 
 
Bilag 

  
. 
 
 



 

Side 5 

3 (Åben) Orientering om tilbagebetaling ifm. forældrebetaling for GFO 
Søgårdsskolen 
Offentlig titel   
Sags ID: EMN-2019-03076 

 

Resumé 

Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid er blevet opmærksomme på, at forældre til elever i 4-10 
klasse, der har benyttet GFO Søgården er blevet opkrævet en for høj takst sammenlignet med 
kommunens øvrige klubtilbud. Dette er ikke i overensstemmelse med almindelige 
lighedsgrundsætninger eller kommunens egne principper for opkrævning af forældrebetaling for 
øvrige klubtilbud i 4-10 klasse.  
 
Derfor fremlægges baggrunden og processen for tilbagebetaling til de berørte forældre til 
Skoleudvalgets orientering og indstilling til beslutning i Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelsen 
vedr. finansiering.  
 

 
Baggrund 

På baggrund af henvendelse vedr. forældrebetalingen for GFO Søgården, er Børn og Skole blevet 
opmærksom på, at forældre til børn, der har benyttet GFO Søgården fra 4. klasse og opefter, er 
blevet opkrævet en for høj takst sammenlignet med forældre til børn, der benytter et af Gentofte 
Kommunes øvrige klubtilbud.  
 
Den hidtidige praksis har været, at forældre til børn der har benyttet GFO Søgården har betalt det 
samme beløb fra 1-10 klasse. Egenbetalingen for klubtilbud på almenområdet falder dog i takt med 
at barnet bliver ældre. Det har betydet, at forældre til elever i 4.-10. klasse i GFO Søgård har betalt 
mere, end forældre har betalt for en plads i en af kommunens øvrige klubtilbud.  
 
Når Børn og Skole tidligere har opkrævet forældre den samme betaling i hele skoleforløbet fra 1-
10 klasse for GFO Søgården skyldes det, at GFO Søgårdens struktur og åbningstider i højere grad 
stemmer overens med et GFO-tilbud end de mere begrænsede fritidstilbud i fritidsklub, klub og 
junior klub for elever i 4.-10. klasse. 
 
Jf. lighedsgrundsætningen tilbagebetaler Gentofte Kommune det beløb, som forældre til elever i 4.-
10. klasse måtte have betalt for meget for GFO Søgårdsskolen i perioden 1. juni 2015 til 1. august 
2019 i forhold til kommunens øvrige klubtilbud.  
Datoen den 1. juni 2015 er tre år forud for, at kommunen oprindeligt blev klar over sagen jf. den 
almindelige tre-årige frist i forældelsesloven. 
 
Tilbagebetalingen kræver en kompleks beregning af den enkelte families betaling og afhænger fx 
af, om familien har fået økonomisk friplads, søskenderabat, om de har boet i Gentofte Kommune i 
hele periode, og hvilket klassetrin eleven har været indskrevet på. Derfor er det samlede beløb 
indtil videre et anslået maksimalt beløb på 1,7 million, som først kendes endeligt, når de enkelte 
sager er beregnet. Udbetalinger forventes i værksat umiddelbart efter den politiske behandling. 
Forældrene vil i forbindelse med tilbagebetalingen få tilsendt vedhæftede brev (bilag 1).  
 

Indstilling 

Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller 
 
Til Skoleudvalget:  
 
At orienteringen tages til efterretning.  
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Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 
 
At de økonomiske konsekvenser af tilbagebetalingen finansieres via likvide aktiver. 
 

 
Tidligere beslutninger: 
Udvalg: Økonomiudvalget 
 Dato: 16-08-2019 

 

Økonomiudvalget den 16. august 2019 
 
Anbefales til Kommunalbestyrelsen. 

 
 

 
Beslutninger: 
Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. 
 
Bilag 

1. Brev til forældre vedr. tilbagebetaling med bilag (3037321 - EMN-2019-03076) 

 
 

4 (Åben) Ændring af Vedtægt for styrelsen af Gentofte Kommunes folkeskolevæsen 
Offentlig titel   
Sags ID: EMN-2019-03117 

 

Resumé 

Børn, Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller en række justeringer af Vedtægt for styrelsen af 
Gentofte Kommunes folkeskolevæsen til Skoleudvalget. Herunder blandt andet ændring af 
grænsen for skoleskift.  

 
Baggrund 

Med udgangspunkt i et ønske om at optimere de administrative processer i forbindelse med 
skoleskift og tilflyttende familier og understøtte familiernes tilknytning til skolen indstilles en række 
justeringer til Vedtægten for styrelsen af Gentofte Kommunes folkeskolevæsen. Samtidig giver 
ændringen af folkeskoleloven som blev vedtaget d. 2. maj 2019 anledning til mindre justeringer. 
 
Skoleskift:  
På et dialogmøde mellem administrationen og skolernes ledelser var der et fælles ønske om at 
tilpasse de eksisterende regler for skoleskift. Der ønskes regler der er mere fleksible, ikke giver 
unødig administration samt i højere grad end nu, giver mulighed for at samle søskende ved 
skoleskift efter skolestart.  
 
På denne baggrund indstilles det, at der fremover kan foretages skoleskift til klasser på alle skoler i 
kommunen, hvor børnetallet er lavere end 24 i gennemsnit på klassetrinnet. Tidligere har 
børnetallet skulle være lavere end 23 i gennemsnit på klassetrinnet. Der findes årgange hvor der 
er over 23 elever på alle skoler og der derfor udelukkende kan ske skoleskift ved dispensation.  
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Fordelene ved at hæve grænsen fra 23 til 24 vil blandt andet være: 
- Lettere adgang til skoleskift for familierne.  
- Færre dispensationer ved skoleskift. På nuværende tidspunkt kan der dispenseres, hvis der 

ikke er skoler med under 23, hvis afstanden til skoler med under 23 sammenholdt med 
klassetrinnet taler for dette eller det vurderes, at der er grundlag for et pædagogiske skifte – 
altså hvis skiftet vurderes nødvendigt for elevens læring og trivsel.  

- Mindre administration i forbindelse med skoleskifte 
- Formentlig færre klager over manglende muligheder for skoleskift.  

 
Omvendt kan der være følgende ulemper:  

- Grænsen for skoleskift for Gentofte Kommunes borgere skal være den samme som 
grænsen for frit valg (optag af elever fra andre kommuner). Ved at hæve grænsen fra 23 til 
24 vil der således blive bedre muligheder for optag for elever fra andre kommuner. Dette 
behøver ikke være en ulempe, men især skolerne tæt på kommunegrænsen har ind i 
mellem oplevet at modtage elever, hvis hidtidige skolegang har været mangelfuld. 
Ændringen fra 23 til 24 ønskes dog også af skolelederne fra disse skoler. 

 
Ydermere indstilles det, at ved skoleskift til en skole i kommunen, hvor barnet i forvejen har 
søskende, skal børnetallet være lavere end 25 i gennemsnit på klassetrinnet i stedet for det 
nuværende gennemsnitlige børnetal på 23. Denne bestemmelse vil kun sjældent finde anvendelse, 
da langt de fleste ved tilflytning fra starten tilbydes samme skole til alle børn. En søskendefordel vil 
i højere grad end i dag, gøre det muligt for forældrene, at samle deres børn på en skole, hvilket vil 
understøtte familiens tilknytning til en skole.  
 
Børn og Skoles forslag til justeringer af bilag B, stk. 8 i styrelsesvedtægten vedr. skoleskift, 
indstilles af en enig skolelederkreds og fremgår af bilag 1.  
 
Tilflyttere/ bopælsskifte:  
Børn og Skole har oplevet, at en række familier har fundet reglerne for skoleskift i forbindelse med 
bopælsskifte uklare. Samtidig har de nuværende regler givet anledning til, at enkelte familier har 
forsøgt at omgå dem. Der har således været tilfælde, hvor det har været op til de administrative 
medarbejder i Børn og Skole, at vurdere, hvorvidt familien reelt har skiftet bopæl. For fremover at 
undgå dette, foreslår Børn og Skole at uddybe og skærpe de gældende regler vedr. bopælsskifte.   
 
Børn og Skoles forslag til bilag E i styrelsesvedtægten fremgår af bilag 2.  
 
Skolebestyrelsesvalg: 
Den 2. maj 2019 blev der vedtaget en række justeringer af Folkeskoleloven. Lovændringen 
indeholder blandt andet to konkrete initiativer der omhandler skolebestyrelser.  
 
Initiativerne er:  

1. Udvidet kompetence til skolebestyrelser ved ansættelse af skolens leder 
2. Mulighed for to-årig valgperiode for forældrerepræsentanterne til skolebestyrelsen 

 
På baggrund af punkt 1 ovenfor foreslås §6, stk. 10 i styrelsesvedtægten ændret til følgende:    
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Eksisterende tekst Forslag til ny tekst 
Skolebestyrelsen kan afgive udtalelse om 
ansættelse af ledere og lærere, der skal gøre 

tjeneste ved skolen. 

Ved ansættelse af skolens leder vælger 
skolebestyrelsen blandt sine medlemmer en 
repræsentant, som deltager i beslutningen om, 
hvem der tilbydes ansættelse i stillingen. Ved 
ansættelse af lærere der skal gøre tjeneste 
ved skolen, kan skolebestyrelsen afgive en 

udtalelse.  
 
Spørgsmålet om hvorvidt valgperioden fremover skal være 2-årig er sendt i høring hos Gentofte 
Kommunes skolebestyrelser. Høringssvarene vil blive fremlagt for Skoleudvalget d. 4 november, 
sammen med en række ønskede justeringer i bilag D vedr. regler for valg af 
forældrerepræsentanter til skolebestyrelser.   
 

Til udvalgets orientering kan hele den nuværende styrelsesvedtægt med bilag læses via dette link 
til Gentofte.dk 
 
 

Indstilling 

Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller 
 
Til Skoleudvalget:  
 

1. At ændringerne i Vedtægt for styrelsen af Gentofte Kommunes folkeskolevæsen som 
foreslået i bilag 1 godkendes.  

2. At ændringerne i Vedtægt for styrelsen af Gentofte Kommunes folkeskolevæsen som 
foreslået i bilag 2 godkendes.  

3. At ændringerne i Vedtægt for styrelsen af Gentofte Kommunes folkeskolevæsen § 6 vedr. 
skolebestyrelsens rolle ved ansættelse af skoleledere godkendes.  

 
Tidligere beslutninger: 
 
Beslutninger: 
Pkt. 1 blev godkendt, Anne Hjorth (A) undlod at stemme. 
Pkt. 2 blev godkendt, Anne Hjorth (A) undlod at stemme. 
Pkt. 3 blev godkendt. 
 
Bilag 

1. Bilag B, Skolestruktur og optagelsesregler, Vedtægt for styrelsen af Gentofte Kommunes 

folkeskolevæsen (3011997 - EMN-2019-03117) 

2. Bilag E, Regler for bopælsskifte, Vedtægt for styrelsen af Gentofte Kommunes 

folkeskolevæsen (3014401 - EMN-2019-03117) 

 
 

5 (Åben) Orientering om tværkommunale samarbejder på Skoleudvalgets område 
Offentlig titel   
Sags ID: EMN-2019-03128 

 

Resumé 

http://www.gentofte.dk/-/media/Nyt-Gentofte-dk/PDF/Borger/Familie-og-B%C3%B8rn/Skole-og-uddannelse/Skolestart/Styrelsesvedtgt-for-Gentofte-Kommunes-folkeskolevsen-20182019.ashx
http://www.gentofte.dk/-/media/Nyt-Gentofte-dk/PDF/Borger/Familie-og-B%C3%B8rn/Skole-og-uddannelse/Skolestart/Styrelsesvedtgt-for-Gentofte-Kommunes-folkeskolevsen-20182019.ashx
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Der gives på mødet en kort orientering om de tværkommunale samarbejder, som findes 
Skoleudvalgets område.  

 
Baggrund 

Gentofte Kommune indgår i forskellige tværkommunale samarbejder, når det giver værdi for 
borgerne og når fælles kommunale interesser skal fremmes. For at give udvalget et overblik over, 
hvilke tværkommunale samarbejder, der findes på udvalgets område, er udarbejdet en oversigt 
med en kort beskrivelse af de tværkommunale samarbejder på udvalgets område. På mødet gives 
en kort orientering om samarbejderne. Forvaltningen vil løbende orientere udvalget om aktuelle 
samarbejder.  
 

Indstilling 

Det indstilles  
 
Til Skoleudvalget: 
 
At orienteringen tages til efterretning. 

 
Tidligere beslutninger: 
 
Beslutninger: 
Orienteringen blev taget til efterretning. 
 
Bilag 

1. Bilag til SK - Oversigt over tværkommunalesamarbejder april 2019 (3013589 - EMN-2019-

03128) 

 
 

6 (Åben) Status på psykiatriprojekter 
Offentlig titel   
Sags ID: EMN-2019-02912 

 

Resumé 

Børneudvalget orienteres om to Satspuljeprojekter, som Gentofte Kommune i 2018 fik midler til fra 
Sundhedsstyrelsen, nemlig ”Fælles tværsektoriel handleplan og styrket tværsektorielt samarbejde i 
Region Hovedstaden” og ”Styrket tidlig indsats for børn og unge i psykisk mistrivsel”. Projekterne 
løber til hhv. ultimo 2020 og ultimo 2021. De har indtil videre været i en afdækningsfase og efter 
sommerferien vil prøvehandlinger blive igangsat. 
 
Baggrund 

Fælles tværsektoriel handleplan og styrket tværsektorielt samarbejde i Region  
 
Gentofte er sammen med, Gladsaxe og Frederiksberg kommuner gået sammen Børne- og 
Ungdomspsykiatrisk Center (BUC) i Region Hovedstaden om dette projekt. Projektet tager 
udgangspunkt i implementering af anbefalingerne fra Sundhedsstyrelsens Forløbsprogrammer for 
børn og unge med psykiske lidelser hhv. angst/depression, ADHD og spiseforstyrrelser. Formålet 
er at skabe mere sammenhængende og koordinerende forløb på tværs af sektorer og 
forvaltningsområder således, at børnene, de unge og familierne oplever en mere 
sammenhængende indsats, når de har et forløb i både den regionale psykiatri og i kommunen.  
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Projektet forløber planmæssigt. Der har været en afdækningsfase som peger på udfordringer i 
overgangen mellem psykiatri og kommune samt viser behov for vidensdeling på tværs. Fra 
september 2019 til juli 2020 afprøves forbedringer i forhold til netværksmøder, kontaktpersoner i 
begge sektorer og en fælles plan for barnet. Der planægges fælles kompetenceudvikling 2020. 
 
Efter endt projektperiode forventes at børn, unge og familier oplever en mere sammenhængende 
indsats, når de har et forløb i både den regionale psykiatri og i kommunen. 
 
Styrket tidlig indsats for børn og unge i psykisk mistrivsel  
Gentofte er gået sammen med Gladsaxe, Lyngby-Taarbæk, København, Frederiksberg, Bornholm, 
og Høje Tåstrup, og Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, Region Hovedstaden om at udvikle 
kommunale indsatser til børn og unge i psykisk mistrivsel. Derudover udvikles en fælles 
koordineret tilgang på tværs af Region og kommuner. 
 
Projektet forløber planmæssigt. Der er to spor i projektet:  
 
1. Der har været en afdæknings- og udviklingsfase i forhold til indsatser til de fire mest 

almindelige former for psykiske helbredsproblemer blandt børn og unge.  

 Tidlige tegn på ADHD (børnehave- og indskolingsbørn) 

 Emotionelle problemer (6-17 år) 

 Selvskadende adfærd (10-17 år) 

 Tegn på Spiseforstyrrelser (10-17 år) 
 
Indsatserne bygger på foreliggende evidens på områderne. Der har været fokus på at udvikle 
indsatser, som opkvalificerer såvel fagprofessionelle, eksempelvis lærere, pædagoger og 
sundhedsplejere, som forældre. Der bliver både udviklet netværksindsatser og samtaler af 
korttidsterapeutisk karakter samt planlagt såkaldt psykoedukation.  
 
Projektets indsatser vil blive afprøvet som pilotprojekter i efteråret 2019 på udvalgte skoler og 
dagtilbud, med henblik på justering og efterfølgende implementering bredere i Gentofte Kommune. 
Der planlægges kompetenceudvikling i psykologgruppen for at kunne varetage de specifikke nye 
indsatser.  
 
Efter endt projektperiode forventer vi at have udviklet og afprøvet konkrete indsatser til tidligere 
hjælp for børn og unge i psykiske mistrivsel. 
 
2. Udvikling af en fælles koordineret tilgang. 
Arbejdet er i en udviklingsfase med fokus på at afdække eksisterende tilbud og indsatser samt at 
beskrive dem i en såkaldt indsatstrappe. Der bliver ligeledes udviklet en fælles helhedsorienteret 
visitationsproces til indsatserne.  
 
Når afdækningsfasen er gennemført, udvikles ”den koordinerede fælles funktion”, for at sikre at det 
er børn og unge sendes det rette sted hen, i tæt samarbejde mellem BUC og kommunerne.  
 
Efter endt projektperiode forventer vi at børn og unge med psykisk mistrivsel får rette behandling 
på rette sted.     
 

Indstilling 

Børn, Skole og Kultur, Unge og Fritid indstiller 
 
Til Skoleudvalget, Børneudvalget og Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget: 
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At orienteringen tages til efterretning. 
 

 
Tidligere beslutninger: 
Udvalg: Børneudvalget 
 Dato: 13-08-2019 

 

Orienteringen blev taget til efterretning. 
 

Udvalg: Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget 
 Dato: 14-08-2019 

 

Orienteringen blev taget til efterretning. 
 

 
Beslutninger: 
Orienteringen blev taget til efterretning. 
 
Bilag 

1. Ansøgningsskema_forløbsprogrammer_05.04.18 (3034133 - EMN-2019-02912) 

2. Ansøgningsskema_18.05.18, styrket indsats for børn og unge i psykisk mistrivsel (3034131 

- EMN-2019-02912) 

 
 

7 (Åben) Kvartalsrapportering Skoleudvalget 2. kvartal 2019 
Offentlig titel   
Sags ID: EMN-2019-02450 

 

Resumé 

Skoleudvalget gives en Kvartalsrapportering for 2. kvartal 2019 (bilag 1), budgetændringer (bilag 2) 
og opfølgning på opgaveudvalg (bilag 3). 

 
Baggrund 

I afrapporteringen 2. kvartal 2019 har der være særlig fokus på: 
 

 Skoleåret 2018/19 er afsluttet, og 9. klasserne afsluttede deres grundskoleforløb med den 
afsluttende prøve. Gennemsnittet af 9. klasses elevernes karakterer i de otte bundne 
prøvefag på de 11 folkeskoler var i sommeren 2019 på 8,2, hvilket er på niveau med 
gennemsnittet i 2018 og 2017. 
 

 

Indstilling 

Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller 
 
Til Skoleudvalget: 
 
At Kvartalsrapporteringen for 2. kvartal 2019 tages til efterretning. 

 
Tidligere beslutninger: 
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Beslutninger: 
Orienteringen blev taget til efterretning. 
 
Bilag 

1. Bilag 1 Kvartalsrapport Skoleudvalget 2. kvartal 2019 (3062123 - EMN-2019-02450) 

2. Bilag 2 Kvartalsrapport Skoleudvalget 2. kvartal 2019 Budgetændringer (3084435 - EMN-

2019-02450) 

3. Bilag 3 Kvartalsrapport Skoleudvalget 2. kvartal 2019 Opfølgning på afsluttede 

Opgaveudvalg (2999888 - EMN-2019-02450) 

 
 

8 (Åben) Mødeplan 2020 for Skoleudvalget 
Offentlig titel   
Sags ID: EMN-2019-02318 

 

Resumé 

Mødeplanen for Skoleudvalget indstilles til udvalgets godkendelse. 

 
Baggrund 

Der er udarbejdet et forslag til mødeplan for Kommunalbestyrelsen for 2020. 
Mødeplanen for de stående udvalg og Økonomiudvalget behandles af de respektive udvalg. 
 
Der er generelt ikke planlagt møder i dagene før påske, i skolernes vinter-, sommer- og 
efterårsferie samt i dagene op til jul. 
 

Indstilling 

Det indstilles 
 
Til Skoleudvalget: 
 
At mødeplanen for 2020 vedtages. 

 
Tidligere beslutninger: 
 
Beslutninger: 
Mødeplanen blev vedtaget. 
 
Bilag 

1. Mødeplan 2020 med noter  (2946783 - EMN-2019-02318) 

 
 

9 (Åben) Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne 
Offentlig titel   
Sags ID: EMN-2019-00204 

 

Resumé 
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Udvalget orienteres om begivenheder, kommende møder og arrangementer relateret til 
skoleområdet. 

 
Baggrund 

 Status på partnerskabsaftale vedr. Skaberiet Iværksætterklub  
o Kommunalbestyrelsen godkendte på mødet den 27. maj 2019 indgåelse af en 

partnerskabsaftale med Foreningen for Kunst og Iværksætteri om drift af en 
iværksætterklub for børn og unge i skolealderen 4. -6. klasse for perioden den 1. 
august 2019 til den 22. april 2021. 

o Antal indmeldte herunder om de kommer fra et FC tilbud 
o Kompetenceudvikling 
o Evt. om indvielse 

 
 

 Status på skolerne, herunder,  
Status på de dele af aftalen: ”Folkets skole: Faglighed, Dannelse og Frihed-
justeringer af folkeskolereformen”, der træder i kraft august 2019 
 
 

 En sammenhængende kommunal ungeindsats i Gentofte  
Folketinget indgik i efteråret 2017 ’Aftale om bedre veje til uddannelse eller job’, som blandt 
andet indeholder en forpligtelse til at etablere en sammenhængende ungeindsats på tværs 
af uddannelses-, beskæftigelses- og socialindsatsen for unge under 25 år uden en 
ungdomsuddannelse. Kommunerne får det fulde ansvar for at gøre alle unge under 25 år 
parate til at gennemføre en ungdomsuddannelse eller komme i beskæftigelse. Formålet er 
at forenkle og styrke indsatsen over for de unge, der ikke tager den direkte vej efter 
grundskolen.  
 
Den 1. august 2019 træder Gentofte Kommunes sammenhængende kommunale 
ungeindsats i værk. I Gentofte Kommune har vi én fælles indsats for unge mellem 14 og 25 
år uden en ungdomsuddannelse i Gentofte. Indgangen til den fælles kommunale indsats 
sker gennem UU Gentofte, Børn og familie eller Ungecenter Gentofte.  
 
Gennem indsatsen får den unge råd og vejledning om job og uddannelse, og får hjælp til at 
få udarbejdet en uddannelsesplan. Uddannelsesplanen er individuelt tilrettelagt til den unge 
og gør det muligt for alle i kommunen at arbejde sammen om at hjælpe den unge til 
uddannelse eller beskæftigelse. Den unge får tilknyttet en fast kontaktperson. 
Kontaktpersonen hjælper den unge med at realisere sin uddannelsesplan og er bindeleddet 
mellem vejledningen og andre kommunale indsatser. 
 
 

 Årsplan for Skoleudvalget 4. kvartal 2019 - 3. kvartal 2020 
Årsplanen for Skoleudvalget giver udvalgets medlemmer mulighed for løbende at prioritere 
emner til behandling. 

 
Årsplanen viser forventede sager til behandling på udvalgets kommende fire møder.  

 
Årsplanens formål er at være med til at sikre:  

o At udvalget når gennem sit ressortområde på et vist niveau i løbet af et år 
o At der kan koordineres på tværs af udvalgene 
o At de øvrige kommunalbestyrelsesmedlemmer, som ikke sidder i udvalget, har 

indblik i, hvad der forventes drøftet på udvalgsmøderne 

https://www.gentofte.dk/da/Borger/Ung/Kommunal-ungeindsats
https://www.gentofte.dk/da/Borger/Ung/Kommunal-ungeindsats
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Årsplanen opdateres hvert kvartal.  
Se bilag Årsplan Skoleudvalget 4. kvartal 2019 - 3. kvartal 2020.  

 
Senest opdaterede version gøres tilgængelig på Politikerportalen efter udvalgets 
behandling af den. 

 

Indstilling 

Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller 
 
Til Skoleudvalget: 
 
At orienteringen tages til efterretning 

 
Tidligere beslutninger: 
 
Beslutninger: 
Taget til efterretning.  
Formanden orienterede om, at der arbejdes videre med at opnå fortsat dispensation til at 
videreføre ordningen med ét skoledistrikt for hele Gentofte Kommune. 
 
Formanden orienterede om status på indskrivning i Skaberiet /Bloomers Club. 
 
Skolechefen orienterede om status på skolerne. 
 
Bilag 

1. Årsplan Skoleudvalget 4. kvartal 2019 - 3. kvartal 2020 (3016371 - EMN-2019-00204) 

 
 

10 (Åben) Måltal og aktiviteter i forbindelse med erhvervsuddannelsesfrekvens i 
Gentofte Kommune 
Offentlig titel   
Sags ID: EMN-2019-03024 

 

Resumé 

Skoleudvalget og Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget drøfter mål og aktiviteter 
vedrørende unges tilstrømning til erhvervsuddannelser og fastsætter måltal for kommunens unges 
søgning til ungdomsuddannelserne, herunder måltal for søgning til erhvervsuddannelserne. 
 

 
Baggrund 

Regeringen har formuleret en målsætning om, at andelen af elever der vælger en 
erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse skal op på 25 pct. i 2020, og andelen skal øges 
til mindst 30 pct. i 2025. Ifølge rammepapir udarbejdet af kommunekontaktrådet KKR Hovedstaden 
/ KL den 13. januar 2017 (se bilag 1), er det nødvendigt at alle involverede parter, gør en ekstra 
indsats. I det opfølgende arbejde i KKR er det besluttet, at kommuner i Hovedstadsområdet inden 
1. september 2019, sender en kort status, som indeholder måltal for, hvor mange af kommunens 
unge, der skal vælge en erhvervsuddannelse efter 9./10. klasse. Et sådan måltal vil kommunerne 

også skulle indsende til undervisningsministeriet som følge af erhvervsuddannelsesaftalen ”Fra 

https://www.regeringen.dk/publikationer-og-aftaletekster/fra-folkeskole-til-faglaert/
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folkeskole til faglært”, der blev indgået i 2018 og besluttet i Folketinget 19. maj 2019, og som 
træder i kraft i  august 2019.  
 
Målet med aftalen er at øge søgningen til og gennemførslen af erhvervsuddannelserne og 
indeholder også en styrket indsats i grundskolen. Aftalen indeholder samlet set 55 initiativer, der 
fordeler sig på 12 områder. Der er afsat to milliarder kroner til aftalen over fire år i perioden 2019-
2022. Aftalen indebærer blandt andet at: Kommunalbestyrelsen forpligtes til at udarbejde lokale 
måltal for søgningen til ungdomsuddannelserne med henblik på at understøtte, at kommunen aktivt 
arbejder for at øge søgningen til erhvervsuddannelserne. Måltallet skal offentliggøres på 
kommunens hjemmeside, og hvis de aktuelle søgetal til erhvervsuddannelserne ligger under 10 
procent, hvilket i øjeblikket er tilfældet for Gentofte Kommune, skal kommunen offentliggøre en 
handleplan for, hvad kommunen vil gøre for at øge søgningen til erhvervsuddannelserne. Formålet 
er, at kommunerne aktivt forholder sig til de nationale målsætninger med udgangspunkt i lokale 
forhold og arbejder for at øge søgningen til erhvervsuddannelserne. Ifølge 
Undervisningsministeriets tidsplan fastsættes måltallene første gang i 2020, så de foreligger, når 
eleverne vælger uddannelse for 2020 og 2021. 
 
 
Forslag til måltal for Gentofte Kommunes tilstrømning til ungdomsuddannelserne, herunder 
erhvervsuddannelserne (se bilag 2 for uddybning af talmateriale). 
86,2 % af de unge, der gik ud af 9. klasse i 2016 i Gentofte Kommune var efter 15 måneder i gang 
med en gymnasial uddannelse, og 3,2 % var i gang med en erhvervsfaglig ungdomsuddannelse. 
På landsplan var tallene for samme årgang henholdsvis 67,6%, som var i gang med gymnasial 
uddannelse og 17,2% som var i gang med erhvervsfaglig ungdomsuddannelse (2,0% STU &KUU).    
 
Ca. 11% unge med bopæl i Gentofte Kommune forventes, at være uden ungdomsuddannelse 6 år 
efter endt grundskoleforløb. På landsplan er der tale om godt 21 % unge, der forventes at stå uden 
ungdomsuddannelse 6 år efter endt grundskole.   
 
10 år efter endt grunduddannelse er forventningen, at 6,8% unge står uden ungdomsuddannelse i 
Gentofte Kommune. På landsplan er der tale om 13,2% unge, der forventes at stå uden 
ungdomsuddannelse 10 år efter endt grundskole 
 
Et gennemsnit af tilstrømning af elever til ungdomsuddannelserne for årene 2014, 2015 og 2016 
viser, at 85,9% er i gang med gymnasial uddannelse, 3,9% er i gang med erhvervsuddannelse og 
at 10,2% unge ikke er i gang med ungdomsuddannelse 15 mdr. efter grundskoleforløbet. 
 
Med henblik på at højne det ellers høje niveau for elever, der søger og gennemfører 
ungdomsuddannelser i Gentofte Kommune, forslås følgende: 

1. At fastholde niveaet for tilstrømning til de gymnasiale uddannelser på 86% – 88%. 
2. At fastlægge et måltal for tilstrømning til erhvervsuddannelserne, som øger det nuværende 

niveau (3,9%) med en procent over en toårig periode til 4,9%. 
3. At fastlægge et måltal for tilstrømning af erhvervsuddannelserne med stigende profil, over 

yderligere fem år til 5,9%. 
  
5,9% er lige over niveauet i 2010 på 5,8, hvor andelen af unge, der søgte gymnasiet også var højt, 
nemlig 87,6%, og hvor andelen af unge, der ikke var i gang med en ungdomsuddannelse 15 
måneder efter endt grundskole, var på blot 6,6%. 

 
Arbejdet frem mod forøgelsen af unge, der søger erhvervsuddannelserne skal fokuseres på: 

A. At flest muligt unge vælger rigtigt og ikke falder fra forstået sådan, at de unge er veloplyste 
og godt klædt på til at træffe valg om ungdomsuddannelse. 

https://www.regeringen.dk/publikationer-og-aftaletekster/fra-folkeskole-til-faglaert/
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B. At øge søgningen til erhvervsuddannelserne blandt de ca. 11% unge, der forventes at stå 
helt uden ungdomsuddannelse 6 år efter at have afsluttet grundskolen. 

 

 

Indstilling 

Børn, Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller 
 
Til Skoleudvalget og til Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 
 
At drøfte mål og aktiviteter vedrørende unges tilstrømning og fastsætte måltal for kommunens 
unges søgning til ungdomsuddannelserne, herunder måltal for søgning til erhvervsuddannelserne. 
 
 

 
Tidligere beslutninger: 
Udvalg: Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 
 Dato: 12-08-2019 

 

Drøftet. Målet for andelen af unge fra Gentofte Kommune, der vælger en 
erhvervsuddannelse, fastsættes til 5% pct., idet udvalget understreger, at det vigtigste er, 
at kommunen gennem de rette vejlednings- og oplysningsaktiviteter sikrer, at de unge får 
tilstrækkelig viden og en bred nok indsigt i uddannelsesmulighederne til at kunne træffe 
det valg, der er bedst for netop dem i forhold til deres ønsker til og ambitioner for livet. På 
Skoleudvalgets møde den 4. november 2019 drøftes uddannelsesvejledningens aktiviteter 
og processer. 
Endvidere påpeger udvalget vigtigheden af at tilvejebringe de rette rammer for de unges 
uddannelsesvalg og henviser til, at Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen på 
møderne i august 2019 tager stilling til en henvendelse til erhvervsministeren om at ændre 
reglerne således, at det bliver muligt for kommunerne at stille krav om, at en virksomhed 
skal have haft lærlinge ansat i minimum 1 år, hvis den skal komme i betragtning til en 
opgave for kommunen. En sådan ordning vil kunne medvirke til at give væsentlig flere 
lærlingepladser, idet virksomhederne vil fokusere på kontinuerligt at ansætte lærlinge, og 
f.eks. ikke kun når det er ”nødvendigt” i forbindelse med indgåelse af en kontrakt. 

 
 

 
Beslutninger: 
Drøftet. Målet for andelen af unge fra Gentofte Kommune, der vælger en 
erhvervsuddannelse, fastsættes til 5% pct., idet udvalget understreger, at det vigtigste er, 
at kommunen gennem de rette vejlednings- og oplysningsaktiviteter sikrer, at de unge får 
tilstrækkelig viden og en bred nok indsigt i uddannelsesmulighederne til at kunne træffe 
det valg, der er bedst for netop dem i forhold til deres ønsker til og ambitioner for livet. På 
Skoleudvalgets møde den 4. november 2019 drøftes uddannelsesvejledningens aktiviteter 
og processer. 
 
Endvidere påpeger udvalget vigtigheden af at tilvejebringe de rette rammer for de unges 
uddannelsesvalg og henviser til, at Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen på 
møderne i august 2019 tager stilling til en henvendelse til erhvervsministeren om at ændre 
reglerne således, at det bliver muligt for kommunerne at stille krav om, at en virksomhed 
skal have haft lærlinge ansat i minimum 1 år, hvis den skal komme i betragtning til en 
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opgave for kommunen. En sådan ordning vil kunne medvirke til at give væsentlig flere 
lærlingepladser, idet virksomhederne vil fokusere på kontinuerligt at ansætte lærlinge, og 
f.eks. ikke kun når det er ”nødvendigt” i forbindelse med indgåelse af en kontrakt. 
 
Bilag 

1. Bilag 1 - KKR rammepapir - Flere unge i erhvervsuddannelse (13. januar 2017) (3010878 - 

EMN-2019-03024) 

2. Bilag 2: Uddybende notat vedr. Erhvervsudannelsesfrekvens i Gentofte Kommune (3010237 

- EMN-2019-03024) 
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