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1 (Åben) Kort orientering om status på arbejdet med skolereformen

Sags ID: EMN-2015-01546

Resumé
Efter ønske fra Børne- og Skoleudvalget gives der en mundtlig orientering om den løbende status ift. 
Skolereformen

Baggrund
På Gentofte Kommunes skoler er arbejdet fortsat i fuld gang med implementering af de mange 
elementer i skolereformen, herunder forankring af visionen Læring uden Grænser. Der gives en 
mundtlig orientering ift. udvalgte elementer i forlængelse af skolereformsarbejdet:

1. En orientering om status på arbejdet med Synlig Læring – og organiseringen heraf med fokus 
på den lokale, den fælles og den tværkommunale indsats

2. En orientering om det fortsatte arbejde med de digitale læringsplaner 
3. En orientering om status på udviklingen af kreative forløb på mellemtrinnet (jf. budgetaftalen)

Vurdering
Det er Børn og Skoles vurdering, at visions- og skolereformsarbejdet i Gentofte overordnet set 
forløber efter planen.

Indstilling
Børn og Skole indstiller

Til Børne- og Skoleudvalget: 

At orienteringen om status ift. Skolereformen tages til efterretning.

Tidligere beslutninger:

Beslutninger:
Orientering taget til efterretning.

Bilag

.
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2 (Åben) Klassedannelse 2015

Sags ID: EMN-2015-01824

Resumé
Skoleindskrivningen til 0. klasse 2015 er afsluttet. Børn og Skole indstiller på baggrund af 
indskrivningen til Børne- og Skoleudvalget, fordelingen af pladser til klassedannelse 2015. Det 
indstilles at den foreslåede fordeling godkendes, og at indskrivningskapaciteten udvides med en 
ekstra klasse på Munkegårdsskolen, Tjørnegårdsskolen og Tranegårdskolen. Samtidig indstiller Børn 
og Skole til, at grænsen for optagelse af tilflyttende børn til de kommende 0. klasser hæves til 
henholdsvis 25 og 26.

Baggrund
Alle hjem med børn, der fylder 6 år i 2015 eller fik bevilget udsættelse af skolestart i 2014, har 
modtaget brev i form af Digital Post om skolestart med link til en informationsfolder om 
frikommuneforsøget med sammenlægning af skoledistrikter og praktiske oplysninger om 
indskrivningen. I december måned var der to torsdage åbnet for personlige henvendelser på rådhuset. 
Der var begge dage syv personlige henvendelser om skoleindskrivning. I ugerne 1 og 2 blev der 
afholdt informationsmøder for forældre på de enkelte folkeskoler.

Den 14. januar 2015 var sidste frist for indskrivning. Efterfølgende har Børn, Unge og Fritid kontaktet 
de 106 hjem i kommunen, som ikke har indskrevet undervisningspligtige børn.

Der oprettes normalt 31 børnehaveklasser, ni skoler med tre spor og to skoler med to spor. De 31 
spor har en samlet indskrivningskapacitet på 771 pladser ved klassedannelsen – med 25 børn i 
klasserne på skoler med tre spor og 24 børn i klasserne på skoler med to spor. Den samlede 
maksimale kapacitet er på 852 pladser ved oprettelse af 31 0. klasser med 28 elever i klasserne på de 
tre-sporede skoler og 25 på de to-sporede. 

På baggrund af befolkningsprognosen og en vurdering af kapacitetsbehovet besluttede Børne- og 
Skoleudvalget på mødet d. 1. december 2014, at der kan oprettes en ekstra 0. klasse på 
Munkegårdsskolen, Ordrup Skole og Tjørnegårdsskolen. Derudover besluttede Børne- og 
Skoleudvalget, at SKUB kapaciteten på Tranegårdskolen kan udnyttes således, at der også her kan 
oprettes en ekstra 0. klasse.

De aktuelle tal for indskrivningen 2015 er, at der pr. 27. januar er 836 børn, der ønskes indskrevet i 
folkeskolerne. 

Derudover er der pr. 27. januar 2015 indskrevet 157 børn på privatskoler, og 40 børn har fået udsat 
skolestart. Det forventes, at antallet af børn på privatskoler og skoleudsættelser vil være højere ved 
skolestart i august. 

Vurdering
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Med 836 børn til i alt 771 indskrivningspladser er det nødvendigt at udvide indskrivningskapaciteten. 
Udover de børn, der allerede er indskrevet, er der fortsat ca. 20 børn, hvor forældrene ikke har 
tilkendegivet skoleønske. Størstedelen af disse er traditionelt familier, der har planlagt flytning til andre 
kommuner eller indskrivning på privatskole. Børn, Unge og Fritid vurderer, at der kan være ca. 5-10 af 
disse børn, der ønsker folkeskole. Samtidig er der en mulighed for, at børn, der er indskrevet nu, 
fraflytter kommunen eller vælger privatskole. 

Børn og Skole vurderer, at det vil være hensigtsmæssigt at oprette tre ekstra 0. klasser. Ud fra en 
vurdering af, hvor disse kan oprettes med færrest udgifter til indretning og med de bedste muligheder 
for en sammenhængende løsning i forhold til de fysiske rammer, indstiller Børn og Skole, at der 
oprettes ekstra 0. klasse på Munkegårdsskolen, Tjørnegårdsskolen og Tranegårdsskolen. En 
etablering af en ekstra 0. klasse på Ordrup skole vil kræve større ændringer, da Ordrup Skole også i 
2013 oprettede en ekstra 0. klasse. 

I bilag 1 er der en tabel, hvoraf det fremgår, hvor mange der har valgt de enkelte skoler som deres 1. 
ønske, og hvor stor kapaciteten på skolen er. 

Der er gennemført en prøvefordeling af de 836 børn, hvor der er indsat en ekstra klasse på 
Munkegårdsskolen, Tjørnegårdsskolen og Tranegårdskolen. Resultatet af prøvefordelingen er, at der 
på alle skoler undtagen Hellerup Skole, indskrives på alle pladser. Dette betyder at familier, der flytter 
til Gentofte Kommune med børn til den kommende 0. klasse enten skal indskrives på Hellerup Skole 
eller bliver henholdsvis elev nummer 26 på en skole med tre spor og 25 på Tranegårdskolen. 
Resultaterne af prøvefordelingen fremgår af bilag 1. 

Børn og Skole indstiller derfor, at der for den kommende 0. klasse ændres på reglerne i 
Styrelsesvedtægtens bilag b således at tilflyttere kan optages på skoler med under 26 elever i 
gennemsnit på klassetrinnet. Dette foreslås gældende udelukkende for 0. klasse i 2015/16 og 
ændringen skal udelukkende gælde tilflyttere. Bilag B ”Skolernes ordning og omfang” foreslås ændret 
som beskrevet i bilag 2.

Ændringer af bilag til Styrelsesvedtægten er ikke omfattet af høringspligt, men i bilag B fremgår det at:

”Beslutning om klassestørrelser 

Beslutningerne foretages af Børne- og Skoleudvalget på et møde. 

Klasserne dannes som udgangspunkt med maksimalt 25 børn i hver klasse. Undtaget herfor er 
Munkegårdsskolen og Tranegårdskolen, hvor der på grund af de fysiske rammer dannes 
klasser med maksimalt 24 børn i hver klasse. Når disse tal nås, skal skolebestyrelserne udtale 
sig i forhold til den statistiske vurdering af antallet af børn ved skolestart i august og eventuelle 
ønsker og begrundelser for dispensation i forbindelse med børn ud over de 25 eller 24.”

Børn og Skole indstiller på denne baggrund til at Børne- og Skoleudvalget at der indhentes udtalelser 
fra skolebestyrelserne. Udtalelserne forelægges Børne- og skoleudvalget på udvalgets møde i marts 
med henblik på endelig beslutning om klassedannelse 2015. 
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Regler for skoleindskrivning som beskrevet i Styrelsesvedtægten gennemgås i bilag 3. 

Indstilling
Børn og Skole indstiller

Til Børne- og Skoleudvalget:

1. At der oprettes tre ekstra 0. klasser på Munkegårdskolen, Tjørnegårdsskolen og 
Tranegårdskolen.

2. At bilag B ”Skolernes ordning og omfang” ændres som foreslået i bilag 2
3. At der ved en beslutning om ændring af Styrelsesvedtægtens bilag B indhentes udtalelser fra 

skolebestyrelserne. 

Tidligere beslutninger:

Beslutninger:
Pkt. 1: Vedtaget.
Pkt. 2-3: Afslået i det Børne- og Skoleudvalget besluttede at en eventuel optagelse af en 26. 
elev i 0. klasse håndteres administrativt. 

Bilag
4. Gennemgang af indskrivningstal 2015 (102718 - EMN-2015-01824)
5. Forslag til ændring af Styrelsesvedtægtens bilag B "Skolernes ordning og omfang" (102713 -

EMN-2015-01824)
6. Gennemgang af Styrelsesvedtægtens bestemmelser i forbindelse med skoleindskrivning 

(102715 - EMN-2015-01824)

3 (Åben) Handicappolitik, Handleplan 2015

Sags ID: EMN-2015-01252

Resumé
Gentofte Kommunes mål og visioner i forhold til arbejdet med at efterleve FN's handicapkonvention er 

fastlagt i kommunens handicappolitik, som implementeres gennem årlige handleplaner med indsatser 

på de forskellige sektorområder.

De årlige handleplaner udarbejdes i samarbejde med kommunens Handicapråd og forelægges 

efterfølgende for kommunens fagudvalg og for Kommunalbestyrelsens vedtagelse.

Udkast til Handleplan 2015 forelægges hermed til godkendelse.

Baggrund
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Gentofte Kommunes Handicappolitik 2013-2016 blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen på mødet den 

29. april 2013, punkt 21.

Handicappolitik 2013-2016 indeholder visioner og mål for seks konkrete målområder: 

1. Tilgængelighed, information og digital kommunikation 
2. Uddannelse, børne- og ungeliv 
3. Arbejdsliv 
4. Sundhed og trivsel 
5. Kultur-, fritids- og foreningsliv
6. Bolig og lokalsamfund 

Handleplan 2015 fastlægger de indsatser, der skal gennemføres i løbet af 2015 i arbejdet for at sikre 
borgere med handicap de samme økonomisk, sociale og kulturelle rettigheder alle andre, og 
handleplanen fastlægger endvidere mål og succeskriterier for indsatsen i 2015 på de seks 
målområder.

Et af handleplanens bærende principper er sektoransvarsprincippet, handleplanen er blevet til, ved at 
kommunens opgaveområder har formuleret fagspecifikke indsatser, mål og succeskriterier for 
indsatsen. Disse er blevet drøftet i en tværgående arbejdsgruppe med repræsentanter fra de 
forskellige opgaveområder og på dette grundlag samlet til et koordineret oplæg til handleplan, som 
efterfølgende er drøftet med kommunens Handicapråd.

I kommunens budget afsætter kommunalbestyrelsen årligt 1,723 mio. kr. til at understøtte 
implementeringen af kommunens handicappolitik gennem projekter og indsatser de årlige 
handleplaner.

Udkastet til Handleplan 2015 blev forelagt for Handicaprådet på rådets møde den 19. januar 2015.

Handicaprådet var tilfreds med udkastet til Handleplanen og bakker op om den. 

Handicaprådet havde følgende konkrete bemærkninger: 

 Diverse forkortelser bedes skrevet fuldt ud eller forklares første gang de anvendes. 
 Indsatsen med at gøre handicappolitikken synlig udadtil ønskes prioriteret fremadrettet og i 

relevant omfang via profilering af de konkrete indsatser i handleplanen. 
 Handicaprådet bemærkede, at der i handleplanen er et naturligt fokus på borgere med 

handicap, der har tilknytning til kommunale institutioner. Det er rådets ønske, at der i 
kommende handleplaner lægges større vægt på indsatser rettet mod øvrige borgere med
handicap. 

 Handicaprådet pegede på, at det bør overvejes om handleplanen under indsatsområde
nr. 6 ”Bolig og lokalsamfund”, der knytter sig til Bank Mikkelsensvej byggeprocessen, reelt 
igangsættes et år for tidligt og således bør vente til handleplan 2016. 

 Handicaprådet ser positivt på, at det under indsatsområde nr. 3 "Arbejdsliv" fremgår, at 
udgangspunktet for beskæftigelsesindsatsen i forhold til borgere med særlige behov er at give 
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den nødvendige støtte og hjælp i forhold til, at den handicappede kan bestride et ordinært 
arbejde. 

Det endelige udkast til Handleplan 2015 forelægges hermed til politisk godkendelse - det enkelte 
fagudvalg bedes drøfte de indsatser, der er relevante i forhold til fagudvalgets ansvarsområde.

Vurdering
I budgetår 2013 og 2014 har der - bl.a. på grund af en proces vedr. udvikling af et større trestrenget 

inklusionsprojekt på skole-, kultur- og idrætsområdet - samlet været ubrugte projektmidler på 0,939 

mio. kr., disse forudsættes overført til 2015, hvor det samlede budget for handleplan 2015 således vil 

være 2,662 mio. kr.

Det er forvaltningens vurdering, at der med Handleplan 2015 fastlægges ambitiøse men realistiske 

indsatser med tilhørende mål og succeskriterier, som bygger videre på indsatserne fra 2014, og som 

vil udgøre væsentlige skridt i processen frem mod, at borgere med handicap kan have de samme 

økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder og muligheder som alle andre.

Indstilling
Social og Sundhed, Børn og Skole, Fritid, Kultur og Unge og Teknik og Miljø indstiller

Til Byplanudvalget, Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, Børne og Skoleudvalget, Teknik- og 

Miljøudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget, Socialudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 

At udkastet Handleplan 2015 for Handicappolitik 2013-2016 godkendes.

Tidligere beslutninger:
Byplanudvalget den 26. januar 2015:
Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 28. januar 2015:
Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen
Poul V. Jensen (I) tog forbehold

Beslutninger:
Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen med bemærkning om at udvalgets 
medlemmer kan fremsende ønsker til præciseringer til forvaltningen med henblik på drøftelse med 
Handicaprådet.
Poul V. Jensen (I) tog forbehold.

Bilag
4. Udkast til Handleplan 2015 under Handicappolitik 2013-2016 (83440 - EMN-2015-01252)

4 (Åben) Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne
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Sags ID: MDR-2015-00088

Resumé
Skriv et resumé af sagen

Baggrund
Skriv baggrund for sagen

Vurdering
Skriv vurderingen for sagen

Indstilling
Skriv indstillingen / indstillingerne i sagen

Tidligere beslutninger:

Beslutninger:
A. Der afholdes møde med Advisory Board på både dagtilbuds- og skoleområdet den 
26.marts. kl. 17-20.
B. Dokumentationsseminar fredag den 27.-28. januar udsættes til et senere tidspunkt, hvor 
udvalget har haft anledning til at besøge flere skoler.

Bilag

.

5 (Lukket) Mundtlig orientering om Børn og Familie

Sags ID: EMN-2015-01827

6 (Lukket) Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne

Sags ID: MDR-2015-00088


