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Møde i Børne- og Skoleudvalget den 03. december 2007 
 
 
1  Åbent   Anlægsbevilling til færdigprojektering og gennemførelse af udbud vedr. 
Skovgårdsskole og hal (SKUB) 
 
021670-2007 
  

 

 

 

Resumé
Med henblik på at kunne sikre fremdrift på færdigprojektering og udbud søges anlægsbevilling 
3 mio. kr. til Skovgårdsskolen. Der redegøres endvidere for en omdisponering af en bevilling 
givet i juni måned 2007. 

Baggrund
I april 2005 vedtog Børne- og Skoleudvalget under punkt 1 principbeslutning om etablering af 
permanent fritidstilbud med idrætsfaciliteter på Skovgårdsskolen. Oktober 2006 godkendte 
Kommunalbestyrelsen under punkt 6 dispositionsforslag for ombygning, hal og tumlesal samt 
anlægsbevilling til projektering på 6. mio. kr.  
  
Børne- og Skoleudvalget blev marts 2007 punkt 3 orienteret om hallens foreløbige design, og 
godkendte i april 2007 ansøgning om udvidelse af rammebeløb til hallens facadeudtryk. 
Godkendelsen blev givet med forbehold for dispensation fra lokalplan. Beslutningen blev udsat 
på Kommunalbestyrelsens møde 30.4.2007 pkt. 12 på baggrund af et ønske om at se et nyt 
forslag der overholder lokalplanen og sikrer fremdriften i byggeriet. 
  
På Kommunalbestyrelsens møde 25.6.2007 blev anlægsbevilget 6,5 mio. kr. til opstart af 
byggeri på Skovgårdsskolens hal. Det var planen at opdele halprojektet i to dele mhp. at 
forcere tidsplanen for projektet, og at den således ville kunne tjene som genhusning under den 
sidste del af skolens ombygning. På samme møde blev det imidlertid besluttet at bevare det 
store egetræ bag skolen, som står der hvor hallen skulle have været bygget. Der henvises 
vedr. protokol til bilag 1 – oversigt over politiske behandlinger. 

Vurdering
Det har været nødvendigt at omdisponere bevillingen til opstarten af hal byggeriet. Notatet 
forklarer baggrunden herfor. 
  
Omprojekteringen har gjort, at det tidsmæssigt gav mest mening, at udbyde hal projektet som 
et samlet projekt, frem for at dele det op, og at udbyde det samtidig med hele 
ombygningsprojektet. Endvidere vil det være en fordel for opstart på projektet, at man har 
overstået de værste vintergener. 
  
Der er hidtil forbrugt ca. 5 mio. kr. af anlægsbevillingen på 6,5 mio. kr. Det vurderes, at der er 
behov for at anvende resten af denne bevilling og yderligere 3 mio. kr. til færdigprojektering af 
hal, udearealer og ombygning af Skovgårdsskolen, samt gennemførelse af udbud til 
underentreprenører, herunder færdiggørelse af udbudsmateriale, besigtigelse og spørgerunde, 
projektgranskning, vurdering af indkomne tilbud og indstilling. Således kan projektet fortsætte 
ubrudt frem til ansøgning om anlægsbevilling til det samlede projekt med ombygning og hal, 
der forelægges i februar. 
  
Opmærksomheden henledes på, at hele projektet med de sidste 3 mio. kr. kan 
færdigprojekteres og udbydes, og at der herefter alene på rådgiversiden udestår opfølgning og 
tilsyn på evt. projektændringer. 

Indstilling
Projektgruppen indstiller, 
  
Til Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 
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Møde i Børne- og Skoleudvalget den 03. december 2007 
 
 
2  Åbent   Anlægsregnskab for SKUB Fase 4 - 2006 (SKUB) 
 
046067-2007 
  

 

 

1. At der anlægsbevilges i alt 3 mio. kr. til færdigprojektering og gennemførelse af udbud af 
Skovgårdsskolens hal og ombygningsprojekt.  
  
2. At bevillingen på 3 mio. kr. finansieres over SKUBs rådighedsbeløb i 2008.  

Bilag C - Notat. Anlægsbevilling til færdigprojektering og gennemførelse af 
udbud vedr. Skovgårdsskole og hal - bilag 2

Åben i 
Captia

Bilag C - Skovgård.Politisk behandlinger - bilag 1 Åben i 
Captia

Resumé
Sagen forelægges med henblik på godkendelse af anlægsregnskab for SKUB Fase 4 
– 2006. 

Baggrund
Bevilling for projektorganisationen i skoleudviklings- og udbygningsprojektet gives for 
et år ad gangen. Størrelsen af bevillingen er afhængig af det besluttede 
aktivitetsniveau for selve året. Med udgangspunkt i SKUB projektprogram 2006 med 
tilhørende budget, der blev forelagt Kommunal-bestyrelsen den 19. december 2005 
pkt. 20, blev rammerne lagt for projektgruppens arbejde i året 2006. 

  

Bevilling på i alt 14,6 mio. kr. blev vedtaget i Kommunalbestyrelsen på deres møde 
den 19.12.2005, pkt. 20. Efterfølgende har der været to bevillingsreguleringer. En 
forhøjelse i maj 2006 på 84.000 kr. i forbindelse med lokal løn tillæg samt en negativ 
anlægsbevilling på 928.000 kr. i forbindelse med aflæggelse af regnskab for SKUBs 
fase 4 – 2005, godkendt af Kommunal-bestyrelsen den 27.11.2006, pkt. 13. Den 
samlede bevilling der aflægges regnskab for er således 13.756.000 kr. 
Bevillingsansøgninger og politiske behandlinger fremgår af bilag på sagen. 

Vurdering

Regnskabet for SKUB Fase 4 – 2006 ser ud som følger: 

  

Anlægsbevilling i alt                                    13.756.000 kr. 

Udgifter i alt                                               11.729.044 kr. 

Mindreudgifter i alt                                       2.026.956 kr. 

  

Regnskabet er underskrevet den 21.11.2007. Tidsfristen for aflæggelse af regnskabet 
er overholdt. 
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Møde i Børne- og Skoleudvalget den 03. december 2007 
 
 
3  Åbent   Anlægsbevilling SKUB Fase 4 - 2008 (SKUB) 
 
046064-2007 
  

 

 

Anlægsregnskabets logbog er revideret af revisionsselskabet Deloitte, der 
konkluderer,: ”at anlægsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med Gentofte 
Kommunes kasse- og regnskabsregulativ”. 

Logbog samt skema 2+4 er vedlagt som bilag på sagen. Revisionspåtegningen 
udleveres på mødet. 

Indstilling

Projektgruppen indstiller, 

Til Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 

1. At anlægsregnskabet SKUB Fase 4 – 2006 godkendes  

2. At orienteringen om sagsforløbet tages til efterretning (logbogen).  

3. At den samlede mindre udgift på i alt 2.027.000 kr. tilbageføres rådighedsbeløbet 
til Skoleudbygningsprojektet i 2007. 

Bilag A - Logbog Fase 4 - 2006 Åben i Captia
Bilag A - Skema 2 fase 4 - 2006 underskrevet Åben i Captia
Bilag A - skema 4 - skub fase 4 2006 Åben i Captia

Resumé
Sagen forelægges med indstilling om anlægsbevilling på 10,5 mio. kr. til SKUB-
projektgruppens arbejde i 2008. 

Baggrund
Kommunalbestyrelsen har hvert år vedtaget et politisk arbejdsgrundlag for 
skoleudviklingen og ud- og ombygningen i Gentofte Kommune. Det kommende år 
benævnes det SKUBs Projektprogram 2008. Til varetagelse og gennemførelse af 
opgaver nævnt i programmet er nedsat en SKUB-projektgruppe, der i dette notat 
søges bevilling til. En uddybning af SKUB-projektgruppens arbejde fremgår af SKUBs 
projektprogram - bilag 1. Af projektprogrammet fremgår, hvordan projektgruppen er 
organiseret, hvilke aktiviteter der arbejdes med det kommende år samt hvilke udgifter 
der er indeholdt i budgettet. Formålet med projektgruppens arbejde er at skabe de 
bedst mulige rammer for læring og trivsel for børnene. 

Vurdering

Programmet, der er vedlagt som bilag 1, indeholder aktiviteterne, der gennemføres af 
SKUB-projektgruppen i 2008. Det bliver et travlt år med store byggesager i SKUB-
projektet. Ved den politiske behandling af Skoleplan 2006 blev det vedtaget, at der 
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Møde i Børne- og Skoleudvalget den 03. december 2007 
 
 
4  Åbent   Status på økonomi og aktiviteter i SKUB pr. december 2007 (SKUB) 
 
046070-2007 
  

 

 

 

fremover ikke skulle laves en egentlig Skoleplan. I stedet er der lavet det 
projektprogram som er vedlagt som bilag 1.  
  

Budget for projektgruppens arbejde er skønnet i forhold til forbruget de tidligere år 
sammenholdt med det forventede aktivitetsniveau i 2008. Budgettet for SKUB-projektgruppen i 
2008 er 25 % lavere end sidste år og er på 10,5 mio. kr. (Budget fremgår af bilag 1). 
Aktivitetsniveauet i forhold til byggeri mv. er i 2008 forsat højt. Der forventes samlet aktiviteter 
for ca. 191 mio. kr., hvor der i 2007 forventes aktiviteter for ca. 235 mio. kr.   

Indstilling
Projektgruppen indstiller, 

Til Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 

1. At der anlægsbevilges 10,5 mio. kr. til gennemførelse af aktiviteterne i 
projektgruppen 2008  

2. At bevillingen på 10,5 mio. kr. finansieres af SKUBs samlede rådighedsbeløb i 
2008.   

Bilag B - SKUBs projektprogram 2008 bilag 1 Åben i Captia

Resumé
Projektgruppen orienterer uden beslutningstema om status på økonomi og aktiviteter i 
skoleudviklings- og udbygningsprojektet pr. december 2007. 

Baggrund
Hver måned giver projektgruppen til Børne- og Skoleudvalget en kort orientering om 
status på økonomi og aktiviteter i skoleudviklings- og udbygningsprojektet. 
Orienteringen er vedlagt som bilag. 

Vurdering
I orienteringen gives en indsigt i bl.a. størrelsen af bevillinger i forhold til 
rådighedsbeløbet til skoleudviklings- og udbygningsprojektet og en status på 
skoleudvikling og –udbygning i alle skoledistrikterne. 

Indstilling

Projektgruppen indstiller 

Til Børne- og Skoleudvalget: 
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Møde i Børne- og Skoleudvalget den 03. december 2007 
 
 
5  Åbent   Orientering om digitaliseringsinitiativer på småbørnsområdet 
 
046232-2007 
  

 

At orienteringen tages til efterretning. 

Bilag FIE Inventarpuljer december 2007 FORTROLIGT Åben i Captia
Bilag FIE Hal Gersonsvej december 2007 FORTROLIGT Åben i Captia
Bilag FIE Munkegårdsskole december 2007 FORTROLIGT Åben i Captia
Bilag FIE Ordrup hal og Bibliotek december 2007 FORTROLIGT Åben i Captia
Bilag FIE Skovshoved Skole december 2007 FORTROLIGT Åben i Captia
Bilag FIE Søgårdsskolen december 2007 FORTROLIGT Åben i Captia
Bilag FIE Tandplejen Ordrup december 2007 FORTROLIGT Åben i Captia
Bilag FIE Tranegårdsskolen december 2007 FORTROLIGT Åben i Captia
Bilag Orientering om status på økonomi og aktiviteter i SKUB bilag Åben i Captia

Resumé
Børn og Forebyggelse ønsker at fremme effektiviteten og kvaliteten indenfor 
børnefamilieområdet ved i højere grad at anvende og integrere IT i kommunens tilbud 
til børn og forældre. Dette gælder især i forhold til det pædagogiske arbejde med 
børnene, men også i forhold til den forældreservice, som institutionerne og kommunen 
tilbyder. Der er derfor igangsat en række digitale projekter indenfor småbørnsområdet, 
som der orienteres om i sagen, ligesom der på selve mødet vil blive givet et konkret 
eksempel på, hvordan en af løsningerne kunne tænkes, nemlig den digitale 
pladsanvisningsløsning.  

Baggrund
Det er en central pædagogisk opgave at igangsætte og støtte leg og læringsprocesser 
hos børnene i dagtilbud med henblik på at forberede dem på skolelivet og fremtidens 
behov. Derfor er det vigtigt allerede i dagtilbuddene at forberede børnene på de krav, 
der stilles til dem, om at kunne udfolde sig kreativt, at kommunikere og etablere 
relationer ved hjælp af ny teknologi.  
  
IT indgår i dag i mange familiers dagligdag. Dette bør også afspejles i børnenes 
institutionsliv og i institutionens og kommunens interaktion med forældrene. IT kan 
lette den daglige kommunikation med forældrene ved at gøre informationen og 
serviceydelserne lettere tilgængelige til fordel for både børn, forældre og personale.  
       
Øget brug af IT i dagtilbuddene stiller samtidig en række krav til institutionernes IT-
infrastruktur, d.v.s. netværk og hardware. Hvis IT skal være en integreret del af 
børnenes institutionsliv, er det nødvendigt at få pc’erne ind på stuerne, så de kan 
bruges, der hvor børnene er.  
  
Der er derfor igangsat en række digitale projekter, som adresserer de skitserede 
behov. 
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Vurdering
Der er igangsat 2 store projekter, der primært er rettet mod at øge kvaliteten og 
effektiviteten af forældreservicen, og som er en naturlig videreudvikling af kommunens 
”Genvejs”-løsning.  
  
Udvikling af en pladsanvisningsløsning, der kan IT-understøtte og forbedre 
forældrenes opskrivning af børn til daginstitution. I fremtiden skal det være muligt for 
forældre via nettet at få information og hjælp til at vælge daginstitution på en måde, så 
forældrene i højere grad end i dag sættes i centrum i forhold til de konkrete behov, 
ligesom forældrene kan få gennemført selve tildelingen af plads ved første 
henvendelse og uden opskrivning på venteliste. Et brugervenligt værktøj, hvor 
forældrene selv vælger den ledige plads, der bedst opfylder deres aktuelle behov, 
uden involvering af kommunens personale, vil betyde en forbedring i forhold til 
planlægningen og styringen af kapaciteten på området. Samtidig kan der åbnes op for, 
at der skabes en mere fleksibel daginstitutionsstruktur, hvor borgeren i højere grad 
sættes i centrum, og distriktstankegangen og de nuværende visitationsregler 
revurderes.  
  
Udvikling af et BørneIntra til at gøre den daglige kommunikation med forældrene 
lettere og bedre. BørneIntra er et lukket net, hvortil kun forældre til børn i dagtilbuddet 
kan få adgang. BørneIntra er en slags pendant til SkoleIntra og vil blive fuldt integreret 
i Genvej. På den måde bliver det nu muligt for forældre med børn i både skole og 
dagtilbud at se informationerne om deres børn ét sted. BørneIntra er først og 
fremmest møntet på at forbedre kommunikationen med forældrene ved at gøre de 
informationer - der typisk hænger på opslagstavlen - elektroniske. På BørneIntra vil 
forældrene således kunne finde dagbogen for dagens aktiviteter, dagens billeder, 
madplanen, virksomhedsplan og meget mere. Det er også her, at forældrene melder 
sig til forældremøder eller melder, hvornår deres barn holder ferie. 
  
En afgørende forudsætning for, at BørneIntra bliver en succes er, at pædagogerne 
tager BørneIntra i anvendelse. For uden information og nyheder på BørneIntra vil 
forventningerne om bedre forældreservice ikke blive indfriet – tværtom. Det er derfor 
afgørende for BørneIntras succes, at der igangsættes udviklende aktiviteter om f.eks. 
IT og læring, der kan støtte personalet i at gøre BørneIntra til en naturlig del af det 
pædagogiske arbejde.  Derfor er også et tredje omfattende projekt på vej, som har til 
formål at understøtte det pædagogiske arbejde med IT i daginstitutionerne. 

Alle tre projekter vil stille krav til en opkvalificering af institutionernes IT-infrastruktur 

Projekterne er uddybende beskrevet i vedlagte notat. 

Administrationen arbejder i øjeblikket på at udarbejde et samlet forslag til finansiering 
og tidsplan for de beskrevne projekter. Et sådant forslag vil kunne foreligge i 
forbindelse med BOS-mødet i januar 2008 med forslag om konkret anlægsbevilling til 
projekterne.  

Indstilling
Børn og Forebyggelse og Tværgående funktioner indstiller  
  
Til Børne- og Skoleudvalget : 

1. At orienteringen tages til efterretning 
2. At der arbejdes videre med at planlægge og økonomisætte de i sagen beskrevne 

projekter med henblik på, at der kan forelægges en konkret bevillingssag for 
Børne- og Skoleudvalget i januar 2008. 
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Møde i Børne- og Skoleudvalget den 03. december 2007 
 
 
6  Åbent   Interne kontrakter for Dagtilbud for småbørn, Forebyggelse og 
sundhedsfremme for børn og unge samt Sociale institutioner for børn og unge 
 
035046-2007 
  

 

Bilag Orientering om digitale initiativer på småbørnsområdet Åben i Captia

Resumé
Interne kontrakter forankrer Gentofte-Planens strategiske målsætninger på det operationelle 
niveau. Børn og Forebyggelse forelægger interne kontrakter for målområderne a) Dagtilbud for 
småbørn, b) Forebyggelse og sundhedsfremme for børn og unge samt c) Sociale institutioner 
for børn og unge til drøftelse og godkendelse. Kontrakterne er gældende for 2008 & 2009. 

Baggrund

Gentofte-Planen er kommunens fælles, strategiske styringsværktøj. Gentofte-Plan 2008 er 
vedtaget og skal forankres gennem interne kontrakter mellem det enkelte udvalg og de 
direktører, som har udvalgets opgaver som ansvarsområde. Derfor forelægger Børn og 
Forebyggelse ved direktøren interne kontrakter for målområderne a) Dagtilbud for småbørn, b) 
Forebyggelse og sundhedsfremme for børn og unge samt c) Sociale institutioner for børn og 
unge til drøftelse og godkendelse af Børne- og Skoleudvalget. 
  

Formålet med de interne kontrakter er følgende: 

� at samle de politiske mål, indsatsområder og økonomi i ét dokument og dermed skabe 
overblik og fremme prioritering indenfor det politiske målområde.  

� at styrke og tydeliggøre udmøntningen af Gentofte-Plan 2008 på fagområderne under 
målområderne.  

� at styrke dialog og forventningsafstemning mellem kontraktparterne, og øge fokus på 
målområdets strategiske udvikling.  

� at styrke koordinering og styring af både drift og udvikling af målområdet. 

  

Kontrakterne dækker 2008 og 2009 med revision ultimo 2008, når Gentofte-Plan 2009 er 
godkendt.  

  
Kontrakten indeholder afsnit om  

� målområdet generelt af introducerende karakter  
� de politiske målsætninger, indsatser og succeskriterier  
� økonomi  
� dispositionsret og råderum  
� opfølgning 

Endeligt indeholder kontrakten et bilag om målområdets/afdelingernes nøgletal, serviceniveau, 
udfordringer og udviklingstiltag. 
  
De politiske målsætninger og indsatser er afledt af de strategikort som Børn og Forebyggelse 
har udarbejdet med baggrund i Balanced Scorecard. Balanced Scorecard er et strategi- og 
ledelses-værktøj. Det består af fire perspektiver på en organisation, som der opstilles mål for: 
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•         det politisk og samfundsmæssige perspektiv 
•         brugere og andre interessenter 
•         interne processer og metoder 
•         læring og udvikling 

Perspektiverne bidrager med et helhedssyn på organisationen og udtrykker en balance mellem 
kort- og langsigtede målsætninger, økonomiske og ikke-økonomiske måltal og eksterne og 
interne perspektiver.  
  
Afsættet for udarbejdelsen af strategikortene har været visionen for målområderne og Børne- 
og Ungepolitikken. Først udarbejdedes strategikortet for hele Børn og Forebyggelse og 
dernæst for de tre målområder. Denne proces har betydet en grundig drøftelse af de 
nuværende og fremtidige udfordringer for området med øje for, hvad der er vigtigt for hele Børn 
og Forebyggelse at have fokus på, og hvad der er målområdespecifikke udfordringer. 
  
Strategikortet er omdrejningspunkt for måling og styring af de aktiviteter og indsatser, der skal 
sikre, at organisationen når de strategiske mål og fremdriften i forhold til organisationens 
vision. Dette arbejde understøttes af softwaret, QPR, som er udviklet til at kommunikere, 
dokumentere og styre strategier. Dette software implementeres i Børn og Forebyggelse ultimo 
2007. 
  
De interne kontrakter forankres på afdelingsniveau via interne kontrakter mellem Direktøren for 
Børn og Forebyggelse og afdelingslederne. For målområdet Forebyggelse og 
sundhedsfremme for børn og unge gælder det Sundhedsplejen, Tandplejen, Pædagogisk 
Psykologisk Rådgivning og Børn og Unge. For målområdet Dagtilbud for småbørn gælder det 
Dagtilbud, og for målområdet Sociale institutioner for børn og unge gælder det Sociale 
institutioner. 

Vurdering
De interne kontrakters struktur og indhold vurderes at være i overensstemmelse med de 
generelle retningslinier for kontraktstyring i Gentofte Kommune. 
  
De interne kontrakter vurderes ligeledes at opfylde deres formål, idet  

� de politiske mål, indsatsområder og økonomi er samlet i ét dokument til fremme af 
overblik og prioritering indenfor det politiske målområde.  

� udmøntningen af Gentofte-Plan 2008 – i særdeleshed de politiske målsætninger, deres 
forventede effekter, indsatser og succeskriterier – tydeliggøres.  

� koordinering og styring af både drift og udvikling af målområdet styrkes ved fokus på 
målområdets/afdelingernes nøgletal, serviceniveau, udfordringer og udviklingstiltag i 
sammenhæng med de politiske målsætninger og budget. Styringen styrkes endvidere 
ved de målbare succeskriterier for indsatser til understøttelse af de politiske 
målsætninger.  

� dialog og forventningsafstemning mellem Børne- og Skoleudvalget og Børn og 
Forebyggelse samt øget fokus på målområdets strategiske udvikling styrkes ved 
forelæggelsen af og opfølgningen på disse kontrakter. 

Indstilling
Børn og Forebyggelse indstiller 
Til Børne- og Skoleudvalget: 
  

1. At udkast til intern kontrakt for Dagtilbud for småbørn drøftes og godkendes.  
2. At udkast til intern kontrakt for Forebyggelse og sundhedsfremme for børn og unge 

drøftes og godkendes.  
3. At udkast til intern kontrakt for Sociale institutioner for børn og unge drøftes og 

godkendes. 

Bilag Intern kontrakt for Dagtilbud for småbørn 2008-9 Åben i 
Captia
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Møde i Børne- og Skoleudvalget den 03. december 2007 
 
 
7  Åbent   Økonomiske konsekvenser ved tilskud ud fra Dagtilbudsloven 
 
037000-2007 
  

 

Bilag Intern kontrakt for Forebyggelse og sundhedsfremme for børn og 
unge 2008-9

Åben i 
Captia

Bilag Intern kontrakt for Sociale institutioner for børn og unge 2008-9 Åben i 
Captia

Resumé
Dagtilbudsloven der trådte i kraft den 1. august 2007 blev forelagt Børne- og 
Skoleudvalget, den 8. oktober 2007, punkt 8. I den forbindelse orienterede Børn og 
Forebyggelse om, at de økonomiske konsekvenser efterfølgende ville blive forelagt det 
politiske niveau for følgende områder; a) tilskud til forældrebetalte madordninger ud fra 
reglerne om økonomisk friplads, b) tilskud til privat pasning i kombination med et 
dagtilbud og c) tilskud til privat pasning af børn under 24 uger.  

Baggrund

Nedenstående tilskud er et tilvalg, der kan vælges i forbindelse med Dagtilbudsloven, 
hvilket vil sige, at Gentofte Kommune ikke er forpligtiget til at give tilskud.  
  
Tilskud til forældrebetalt madordning ud fra reglerne om økonomisk friplads: 
Formålet med forældrebetalt madordning er at sikre, at det ikke er forældrenes 
økonomiske situation, der er afgørende for, om et barn deltager i en madordning. Der 
eksisterer i dag madordninger i to daginstitutioner, der er beliggende i hvert sit område 
af kommunen.  
  
Gives der tilskud til forældrebetalte madordninger ud fra reglerne om økonomisk 
friplads vil det ud fra de to daginstitutioner, der i dag tilbyder madordninger betyde, 
at omkring 25% af de indskrevne børn får økonomisk friplads med gennemsnitslig 
1.000 kr. pr. måned, hvilket svarer til ca. 75% af taksten for en børnehaveplads.  
Overføres betragtningen om økonomisk friplads som grundlag for tilskud til 
forældrebetalte madordninger, der koster 400 kr. pr. måned, vil det for de 2.700 
børnehavepladser, der er i Gentofte Kommune betyde, at det vil være 675 
børnehavepladser, der har mulighed for økonomisk tilskud. Andelen af økonomisk 
tilskud er på 75% af madordningens pris på 400 kr.,  hvilket vil udgøre, 300 kr. pr. 
børnehaveplads pr. måned, i alt for et år 2.430.000 kr.  
  
Børne- og Skoleudvalget har den 17. januar 2005, pkt. 2 besluttet, at 
forældrebetalingen maksimalt må udgøre 1.000 kr. pr. barn pr. måned for madordning. 
De administrative omkostningerne ved forældrebetalt madordning er ud fra en 
gennemsnitsberegning opgjort til 11.500 kr. i 2005-niveau, fremskrevet til nutidsbeløb 
udgør det 11.868 kr. pr. institution pr. år. Ved en 100% tilslutning fra kommunens 62 
institutioner med børnehavepladser vil udgifterne  i alt andrage 735.816 kr.  
  
Tilskud til privat pasning i kombination med et dagtilbud: 
Formålet med privat pasning i kombination med et dagtilbud er at skabe større 
fleksibilitet og bedre mulighed for forældrene for at kombinere og sammensætte et 
tilbud, der passer til deres særlige pasningsbehov. Kombinationsmuligheden mellem et 
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deltidsdagtilbud og tilskud til privat pasning giver mulighed for, at barnet kan forblive i 
sine vante rammer i hjemmet og kan blive passet af en for barnet kendt person, når 
forældrene arbejder på skæve tider. Samtidig kan barnet være i et dagtilbud de dage, 
hvor forældrene arbejder inden for dagtilbuddets åbningstid. Muligheden er relevant for 
familier, hvor eksempelvis begge arbejder aften/nat og derfor kan have vanskeligt ved 
at få dækket behovet for pasning ved en plads i dagtilbud. Det samme er tilfældet for 
enlige forsørgere med skiftende arbejdstider. Kombinationen af en plads i dagtilbud og 
tilskud til privat pasning må samlet ikke overstige, hvad der svarer til timerne i en 
fuldtidsplads i et dagtilbud. Børn og Forebyggelse har på nuværende tidspunkt ikke 
haft nogen efterspørgsel på et kombinationstilbud, hvilket kan skyldes, at der i Gentofte 
Kommune er deltidsbørnehaver.   
  
Udgifterne til et kombinationstilbud på 50 timer kan eksempelvis opgøres på følgende 
måde; Taksten for en deltidsbørnehaveplads er på 1.129 kr. Her tillægges en 
omregning på 15 timer af det tilskud, der gives i frit valg ordningen. Tilskuddet for 15 
timer til privat pasning kan maksimalt udgøre 1.077 kr., hvilket betyder, at et 
kombinationstilbud ud fra ovenstående eksempel koster 2.206 kr. Merudgiften ved 
ovenstående kombinationstilbud er forskellen mellem taksten på en 
fuldtidsbørnehaveplads på 1.328 kr. og kombinationstilbudet på 2.206 kr., hvilket er 
878 kr. pr. måned pr. barn.  
  
Tilskud til privat pasning af børn under 24 uger: 
Formålet med privat pasning af børn under 24 uger er at skabe større fleksibilitet for de 
enkelte forældre, for eksempel selvstændige og/eller enlige forældre, der ikke ønsker 
at sætte deres lille barn i dagtilbud, men som økonomisk ikke kan eller ønsker at holde 
en barselsorlov på fuld tid, indtil barnet er et halvt år. Der er således mulighed for, at 
forældrene kan ansætte en privat børnepasser, hvor barnet vil kunne blive i hjemmet.  
De økonomiske konsekvenser for tilskud til privat pasning af børn under 24 uger er 
opgjort ud fra estimerede tal og efter tilskud for frit valg ordningen. Forudsættes det, 
at 10 børn i maksimalt 3 måneder skal passes, inden de kan overgå til eksisterende 
dagtilbud, vil det med den maksimale tilskudstakst for børn mellem 6 måneder og 2 år 
udgør 6.041 kr. pr. måned pr. barn, hvilket ialt kan anslåes at andrage ca. 181.000 kr.  

Vurdering

Børn og Forebyggelse vurderer, at tilskud til forældrebetalt madordning efter reglerne 
om økonomisk friplads vil understøtte de landspolitiske intentioner, med at yde tilskud 
til mad til børn i dagtilbud. Børn og Forebyggelse kan derfor anbefale, at der ydes 
tilskud til forældrebetalte madordninger, der forventes at koste 2.430.000 kr. for alle 
børnehavebørn i Gentofte Kommune. Hertil kommer de administrative omkostninger, 
som kan forventes at udgøre 735.816 kr. ved tilslutning fra samtlige institutioner med 
børnehavebørn. 
  
Såfremt Kommunalbestyrelsen beslutter at give økonomisk tilskud til forældrebetalte 
madordninger, vil dette gælde for alle dagtilbud, der opretter madordninger i 
kommunen.  
  
Børn og Forebyggelse vurderer, at de økonomiske konsekvenser af 
et kombinationstilbud er begrænsede, men komplekse, idet der ikke kan laves 
generelle retningslinier for, hvordan der skal kombineres imellem de forskellige 
dagtilbud og privat pasning. Børn og Forebyggelse foreslår, at der henvises til de 3 
deltidsbørnehaver samt de 2 puljeinstitutioner, der er i Gentofte Kommune, og at der 
ikke tilbydes kombinationstilbud.  
  
Børn og Forebyggelse vurderer, at det ikke kan anbefales, at der ydes tilskud til til 
privat pasning af børn under 24 uger. Grunden til denne anbefaling skyldes, at 
forældreorlovsreglerne er blevet meget fleksible og der kan laves mange 
kombinationsmuligheder mellem forældrene og arbejdsgiver. 
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Møde i Børne- og Skoleudvalget den 03. december 2007 
 
 
8  Åbent   Gentofte Kommunes overordnede læringsgrundlag 
 
018162-2007 
  

 

 

 
 

Kommunerne er kompenseret økonomisk via bloktilskuddet i forbindelse med 
implementering af dagtilsbudsloven.  

Indstilling
Børn og Forebyggelse indstiller 
  
Til Børne- og Skoleudvalget: 
  

1. At tilskud til forældrebetalte madordninger efter reglerne om økonomisk friplads 
tilbydes.  

2. At tilskud til privat pasning i kombination med et dagtilbud ikke tilbydes.  
3. At tilskud til privat pasning af børn under 24 uger ikke tilbydes.  
4. Finansiering af punkt 1 forelægges Børne- og Skoleudvalget, når det konkrete 

behov foreligger.  

Resumé
Skole og Fritid har i sin interne kontrakt med Børne- og Skoleudvalget målsat 
udarbejdelsen af Gentofte Kommunes overordnede læringsgrundlag til at være færdig 
inden udgangen af 2007. 

Baggrund
Målet med et kommunalt læringsgrundlag for Gentofte Kommunes skolevæsen er at beskriver 
de overordnede rammer som elevernes læring foregår i.  Disse rammer kendetegnes ved at de 
giver den enkelte skole forskellige valgmuligheder for en udmøntning af det kommunale 
læringsgrundlag. Det kommunale læringsgrundlag har til formål at kvalificere, at skolevæsenet 
som helhed i dialog, arbejder hen i mod de kommunale visioner og derved implementerer de 
kommunale mål. Det kommunale læringsgrundlag tager afsæt i kommunens Børne- og 
Ungdomspolitik. 

I formuleringen af Gentofte Kommunes overordnede læringsgrundlag indgår også en 
proceplan for de kommende lokale processer.  

Der henvises i øvrigt til den justerede niveau 1 kontrakt. 

Indstilling
Skole og Fritid indstiller: 

Til Børne- og Skoleudvalget  

At orienteringen tages til efterretning. 
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Møde i Børne- og Skoleudvalget den 03. december 2007 
 
 
9  Åbent   Godkendelse af Intern Niveau 1 kontrakt mellem Børne- og Skoleudvalg 
og Skole og Fritid 
 
041146-2007 
  

 

 

 

 
 
_____________________ 

Bilag Gentofte kommunes læringsgrundlag 2008 Åben i Captia

Resumé
Gentofte Kommune har valgt at indføre intern kontraktstyring som styringsredskab for 
Kommunalbestyrelsens målsætninger på de enkelte opgaveområder. Den første niveau 1-
kontrakt på målområdet "skole og fritid" trådte i kraft den 1. januar 2007. Kontrakten er toårig, 
men med mulighed for justering efter det første år. Skole og Fritid benytter sig nu af denne 
mulighed for at justere kontraktens indhold set i lyset af målene i Gentofte Plan 2008 samt 
kvalitetsrapporten for 2006/07 og den afledte handlingsplan.   

Baggrund
Denne interne kontrakt dækker målområdet ”skole og fritid”. Kontrakten indgås mellem 
Børne- og Skoleudvalget, ved udvalgsformanden, og direktøren for Skole og Fritid, som er 
administrativt ansvarlig for målområdet. Kontrakten kan kun ændres af Børne- og Skole-
udvalget. 
  
Formålet med den interne kontraktstyring mellem Børne- og Skoleudvalget og Skole og 
Fritid er: 

� at styrke udmøntningen af Gentofte Planen på målområdet ved at omsætte visionen 
og de overordnede politiske mål til konkrete indsatser, som skal være styrende for 
Skole og Fritids arbejde. 

� at styrke dialogen og forventningsafstemningen mellem kontraktparterne og sikre 
fælles fokus på målområdets strategiske udvikling 

Den justerede kontrakt gælder for kalenderåret 2008. Parterne ønsker imidlertid at betragte 
kontrakten som en dynamisk aftale, der kan justeres undervejs, hvis der opstår behov for 
det. Der vil blive udarbejdet en ny kontrakt i slutningen af 2008 i forlængelse af vedtagelsen 
af Gentofte Plan 2009 og den politiske behandling af kvalitetsrapporten.  

Vurdering
Det er Skole og Fritids vurdering, at den justerede kontrakt opfylder målsætningerne 
for interne kontrakter på Skole og Fritids område. 

Indstilling
Skole og Fritid indstiller  

Til Børne- og Skoleudvalget: 

At den justerede Niveau 1 kontrakt for Skole og Fritid godkendes. 
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Møde i Børne- og Skoleudvalget den 03. december 2007 
 
 
10  Åbent   Orientering om status på partnerskab om folkeskolen 
 
009516-2007 
  

 

 
 
_____________________ 

 
 
 
 
Møde i Børne- og Skoleudvalget den 03. december 2007 
 
 
11  Åbent   Referat af møde i Skolerådet den 25. september 2007 
 
033282-2007 
  

 

 

Bilag Intern Niveau 1 kontrakt - justeret udgave 2007/2008 Åben i Captia

Resumé
Den 28. november deltager tre skoleledere sammen med Skole og Fritid i et møde i 
partnerskabet, hvor der vil være fokus på indsatsområdet "ledelse". Skole og Fritid vil 
på Børne- og Skoleudvalgets møde i januar 2008 give en orientering fra mødet. 

Skole og Fritid har modtaget nyhedsbrev nr. 2 om partnerskabet, der vedlægges til 
orientering. 

Indstilling
Skole og Fritid indstiller 

Til Børne- og Skoleudvalget: 

At orienteringen tages til efterretning. 

Bilag Nyhedsbrev 2 Åben i Captia

Resumé
Skolerådet holdt møde den 25. september 2007. Skole og Fritid forelægger referatet til 
orientering.  

Indstilling
Skole og Fritid indstiller 

Til Børne- og Skoleudvalget: 

At orienteringen tages til efterretning. 
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Møde i Børne- og Skoleudvalget den 03. december 2007 
 
 
12  Åbent   Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra 
medlemmerne 
 
000908-2007 
  

 
_____________________ 

 
 
 
 
Møde i Børne- og Skoleudvalget den 03. december 2007 
 
 
13  Lukket   Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra 
medlemmerne 
 
 
  

 
_____________________ 

 
 
 
 

Bilag Referat af 19. møde i Skolerådet den 25. september 2007 Åben i Captia
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