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Side 3

1 (Åben) Kvalitetsrapport Dagtilbudsområdet 2017
 
Sags ID: EMN-2018-01612

Resumé
Dagtilbud forelægger Kvalitetsrapport Dagtilbudsområdet 2017 til drøftelse med henblik på 
godkendelse af Dagtilbuds udvalgte fokusområder på baggrund af vurderingen af kvaliteten.

Baggrund
Kvalitetsrapporten på dagtilbudsområdet er et kommunalt værktøj, der skal understøtte 
systematisk evaluering og kvalitetsopfølgning på kommunalt niveau. Rapporten skal danne 
grundlag for dialog og drøftelse med henblik på kvalitetsudvikling. 
I november 2016 besluttede Børne- og Skoleudvalget, at ledelsen af Børne- og Skoleområdet på 
alle niveauer skal ske på baggrund af dokumentation og dialog. Kvalitetsrapporten 
Dagtilbudsområdet udarbejdes hvert andet år og indgår i denne dokumentation. 

Kvalitetsrapport Dagtilbudsområdet vil sammen med den årlige helhedsvurdering ”Børn og Unges 
kompetencer 2017” (som blev forlagt Børneudvalget i februar 2018) og Kvalitetsrapport 
Skoleområdet 2016/17 (som blev forelagt Skoleudvalget i februar 2018) danne baggrund for 
fastlæggelse – eller justering – af den politiske retning og mål på områderne. 

Figur 1 Tidsmæssig placering af dokumentation og dialog til brug for politiske ledelse i Børn og 
Skole

 
Kvalitetsrapporten skal desuden ses som en del af den aftale, der er indgået mellem regeringen og 
KL om offentliggørelse af oplysninger om den faglige kvalitet i dagtilbud. I rapporten indgår 
endvidere den dokumentation, der ifølge Dagtilbudsloven skal offentliggøres til 
kommunalbestyrelse. 

Kvalitetsrapport Dagtilbudsområdet 2017 består af fire dele:

 Organisatorisk kvalitet herunder børnetal, økonomiske rammer og ledernes 
uddannelsesniveau (jf. afsnit 5).

 Faglig kvalitet herunder pædagognøgle og pædagogernes efteruddannelse (jf. afsnit 6).
 Brugeroplevet kvalitet herunder forældres- og femårige børns tilfredshed (jf. afsnit 7).
 Resultater herunder pædagogernes vurdering af børnenes lærings-, personlige-, sociale- 

og sundhedskompetencer, trivsel samt motorik og sprog (jf. afsnit 8).
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Vurderingen af kvaliteten indgår i sammenfatning af rapporten. Sammenfatningen fremgår af afsnit 
3 side 7 i rapporten. 

Vurdering af kvaliteten på dagtilbudsområdet
Gentofte Kommune havde generelt i 2017 en høj kvalitet i kommunens 49 daginstitutioner og i 
Dagplejen. 87 % af forældrene tilkendegiver, at de i meget høj grad eller i høj grad er tilfredse med 
deres barns dagtilbud, og 90 % af de ældste børn svarer, at de i meget høj grad eller i høj grad er 
glade for at gå i børnehave. Næsten alle daginstitutioner havde i 2017 en leder med 
efteruddannelse i ledelse – heraf en stor andel med diplomuddannelse. 

Dagtilbud arbejder vedvarende på at fastholde og udvikle kvaliteten. Kvalitetsrapporten har givet 
anledning til at udpege nedenstående fokusområder: 

Forældresamarbejde og forældreinddragelse er vigtige parametre i forhold til at kunne levere 
en høj kvalitet. Derfor vil Dagtilbud fortsat have opmærksomhed på, at dagtilbuddene involverer 
forældrene mest muligt. Opgaveudvalget ”Forældresamarbejde i Gentofte- for børn 0-6 år” kom i 
efteråret 2017 med anbefalinger, som Dagtilbud også i den kommende tid vil have fokus på at 
implementere. Det er målet, at forældrenes tilfredshed med involvering i beslutninger stiger i takt 
med implementeringen af de besluttede tiltag.

IT-kompetencer hos personalet
Brug af IT og digitale redskaber i det pædagogiske arbejde får de laveste vurderinger af både det 
faglige personale og forældre. Udviklingen af de praksisnære IT-kompetencer i dagtilbuddene 
fortsættes. 

Læringsmiljø gennem hele dagen 
Den nye dagtilbudsreform, som forventes at træde i kraft 1/7- 2018, har særligt fokus på, at alle 
dagtilbud tilbyder gode læringsmiljøer hele dagen. Det er i god overensstemmelse med den 
indsats og de tiltag, Dagtilbud er i gang med i forhold til at levere en høj kvalitet – herunder at alle 
børn oplever gode læringsmiljøer igennem hele dagen.  

Pædagogernes efteruddannelse i engelsk 
Play and Learn er et politisk vedtaget indsatsområde i alle børnehaver og GFO´er. Ved 
lanceringen af Play and Learn i 2013 blev der uddannet en række pædagoger på UUC i at arbejde 
pædagogisk med engelsk. Der har siden været afholdt årlige temadage, men der har ikke været 
afholdt egentlig uddannelse, og antallet af pædagoger med særlig uddannelse er med tiden faldet. 
For at sikre et højt fagligt niveau i arbejdet med engelsk, vil Dagtilbud igen efteruddanne en række 
pædagoger.

Indstilling
BSKUF indstiller

Til Børneudvalget:

At Kvalitetsrapport Dagtilbudsområdet 2017 godkendes

Tidligere beslutninger:
.
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Bilag
1. Dagtilbudsområdet kvalitetsrapport 2017 (2287376 - EMN-2018-01612)

2 (Åben) Præsentation af Sundhedsplejen og Tandplejen for Børneudvalget 
 
Sags ID: EMN-2018-01834

Baggrund
På Børneudvalgets møde den 20. februar fik udvalget første del af introduktionen til 
almentilbuddene inden for Børneudvalgets område med fokus på dagtilbudsområdet. Som 
fortsættelse heraf introduceres den resterende del af almentilbuddene, nemlig Sundhedsplejen og 
Tandplejen.

På Børneudvalgets møde den 9. maj vil chef for Børns Sundhed og Forebyggelse (der består af 
Sundhedsplejen, Tandplejen og PPR), Ulla Darre, præsentere arbejdet med børns sundhed, både i 
forhold til sundhedsfremme, forebyggelse og behandling. Der vil selvfølgelig også være mulighed 
for at stille spørgsmål til de fremsendte bilag (bilag 1 og bilag 2) med faktuelle beskrivelser af 
Sundhedsplejen og Tandplejen.

Indstilling
BSKUF indstiller

Til Børneudvalget:

At præsentationen tages til efterretning.

Tidligere beslutninger:
.

Bilag
1. Bilag 1 Faktaark om Tandplejen (2267456 - EMN-2018-01834)
2. Bilag 2 Faktaark om Sundhedsplejen (2267455 - EMN-2018-01834)

3 (Åben) Kvartalsrapportering Børneudvalget 1. kvartal 2018
 
Sags ID: EMN-2018-01640

Resumé
Børneudvalget gives en Kvartalsrapportering for Børneområdet 1. kvartal 2018.

Baggrund
I afrapporteringen af 1. kvartal 2018, er der fokus på:

 Antallene af underretninger i 1. kvartal 2018 er lavere end 1. kvartal 2017.
 Udgivelse af årsrapport fra Børns Sundhed med bl.a. data fra ind- og 

udskolingsundersøgelse:
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o I skoleåret 2016/17 havde 8,4 % af børnene i Gentofte ”motoriske 
vanskeligheder”.

o Andelen af undervægtige og overvægtige i 0. klasse fra skoleåret 2016/17 i 
Gentofte ligger på niveau med de forrige år. 

 Andelen af børn og unge uden huller i tænderne (på de registreringspligtige 
årgange) har siden 2013 været større Gentofte end på landsplan.

 I 1. kvartal 2018 var de gennemsnitlige månedlige belægninger over det 
budgetterede for både de psykosociale institutioner og for handicapinstitutionerne. 

Indstilling
BSKUF indstiller

Til Børneudvalget:

At Kvartalsrapporteringen for 1. kvartal 2018 tages til efterretning.

Tidligere beslutninger:
.

Bilag
1. Bilag 1 Kvartalsrapport Børneudvalget 1. kvartal 2018 (2277817 - EMN-2018-01640)
2. Bilag 2 - Budgetændringer Børneudvalget 1. kvartal 2018 (2278997 - EMN-2018-01640)

4 (Åben) Ansøgning til Socialstyrelsen om investering i efterværn
 
Sags ID: EMN-2018-01556

Resumé
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid (BSKUF) har med ansøgningen ”Styrmand i eget liv – en 
styrket efterværnsindsats i Gentofte Kommune” ansøgt Socialstyrelsens ansøgningspulje 
”Investering i efterværn til unge”. BSKUF ønsker at investere i efterværnsindsatsen, herunder gøre 
en særlig indsats for at motivere unge i efterværn, så de sikres den bedst mulige overgang til et 
selvstændigt voksenliv. Der er ansøgt om 15,4 mio. kr. BSKUF indstiller til, at Børneudvalget, 
Skoleudvalget og Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget godkender ansøgningen med henblik på at 
omlægge efterværnsindsatsen i Gentofte Kommune.

Socialstyrelsen har den 30. april 2018 meddelt Gentofte Kommune, at man har imødekommet 
ansøgningen. Tilskuddet udgør i projektperioden 1. maj 2018 til 31.december 2020 i alt 
13.194.130,00 kr.

Socialstyrelsens imødekommelse af ansøgning er under forudsætning af politisk godkendelse af 
ansøgningen om at omlægge efterværnsindsatsen i Gentofte Kommune.

Baggrund
Vejen ind i voksenlivet kan være svær for mange tidligere anbragte unge. Mange tidligere anbragte 
unge har et lavere uddannelsesniveau og oplever ofte udfordringer i forhold til boligsituation, 
økonomi, psykiske problemer og ensomhed sammenlignet med andre unge.
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I forbindelse med satspuljeaftalen for 2017 og den efterfølgende Aftale om stærkere social 
mobilitet – et udviklings- og investeringsprogram på voksenområdet for 2017 - er der afsat 43,0 
mio. kr. i 2018 til en ansøgningspulje ved Socialstyrelsen til investering i efterværn for unge, der er 
omfattet af efterværn i § 76 i lov om social service. Efterværn er ydelser til unge, der indtil det 18. 
år har haft en fast kontaktperson samt unge, der har været anbragt eller er anbragt umiddelbart 
inden det fyldte 18. år.

Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid (BSKUF) har ansøgt puljen ved Socialstyrelsen med 
ansøgningen ”Styrmand i eget liv – en styrket efterværnsindsats i Gentofte Kommune”. 
Ansøgningen tager afsæt i opgaveudvalget for Anbringelsers anbefalinger, EN UNG POLITIK, 
rapporten ”Når Ungelivet bliver svært” og endelig ”Den sammenhængende ungeindsats” som følge 
af Forberedende GrundUddannelse (FGU). 

Målgruppen for projektet er:

 Unge i alderen 18-22 år, der er omfattet af efterværn i § 76 i lov om social service. Det vil 
sige, unge der er anbragt, har været anbragt eller har haft en kontaktperson. 

 Unge der i dag er i efterværn eller har takket nej til efterværn. 
 Unge fra det 15. år, der er anbragt, har været anbragt eller har haft en kontaktperson. 

I 2017 havde Gentofte Kommune 176 unge i den ovenfornævnte målgruppe. I dette tal er de unge, 
der har takket nej til efterværn, dog ikke med.

Principperne i den styrkede efterværnsindsats er:

 Den unge er styrmand og central aktør i eget liv
 Der er klare, konkrete og operationelle mål for den unges efterværn, herunder 

samtænkning af indsatser
 De fagprofessionelle, som er tættest på den unge, er katalysatorer for efterværnsindsatsen
 Der er samskabelse med frivillige organisationer, civilsamfund og netværk.

BSKUF har ansøgt Socialstyrelsen om 15,4 mio. kr. ud af den samlede pulje på 43 mio. kr. 
Midlerne vil blive anvendt til:

 En styrket efterværnsfaglighed blandt de fagprofessionelle, der arbejder med den unge, 
ved at investere i:

o At udvikle og udbrede den løsningsfokuserede tilgang (LØFT)
o En efterværnskonsulent
o En kombineret sagsbehandler- og kontaktpersonfunktion
o En specialiseret efterværns-sagsbehandler på voksenområdet
o En frivilligkoordinator

 Etablering af Værestedet UNIK for unge i efterværn i samarbejde med Børn og Unges 
Trivsel

 En projektleder.

Udvalgsformændene blev orienteret om ansøgningen forud for afsendelse med mulighed for at 
kommentere ansøgningen. 

Socialstyrelsen har den 30. april 2018 meddelt Gentofte Kommune, at man har imødekommet 
ansøgningen. Tilskuddet udgør i projektperioden 1. maj 2018 til 31.december 2020 i alt 
13.194.130,00 kr.
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Tilskuddet gives under forudsætning af, at midlerne anvendes til at iværksætte efterværn ud over 
det, som i dag er et krav efter serviceloven. Midlerne må således ikke anvendes til at finansiere 
indsatser, som kommunerne allerede er forpligtede til at iværksætte efter serviceloven.

Som det fremgår ovenfor, har BSKUF fået bevilget ca. 2,2 mio. kr. mindre end ansøgt. Det betyder 
dels, at der kun etableres én kombineret sagsbehandler-kontaktpersonstilling i stedet for de som 
planlagt tre stillinger, dels at udgifterne til materialer for 2018 reduceres.

Ansøgningen til Socialstyrelsen er vedlagt som bilag. Ansøgningens form er fastsat af 
Socialstyrelsen.

Indstilling
BSKUF indstiller

Til Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget, Skoleudvalget og Børneudvalget:

At ansøgningen til Socialstyrelsen godkendes med henblik på at omlægge efterværnsindsatsen 
gennem ansøgte puljemidler fra Socialstyrelsen i perioden 2018-2020.

Tidligere beslutninger:
.

Bilag
1. Ansøgning til Socialstyrelsen - Styrmand i eget liv (2244650 - EMN-2018-01556)

5 (Åben) Implementering og udbredelse af forløbsprogrammer for børn og unge med 
psykiske lidelser
 
Sags ID: EMN-2018-02077

Resumé
BSKUF ønsker at tilbyde børn og unge med psykiske lidelser/vanskeligheder en tidlig, 
helhedsorienteret og sammenhængende indsats på tværs af sektorerne og har derfor fremsendt 
en ansøgning til etablering af en tværsektoriel handleplan mellem Børne- og ungdomspsykiatrisk 
Center Region, Gentofte Kommune og to andre kommuner – inden for den eksisterende 
samarbejdsmodel for regionen.

Baggrund
I december 2017 offentliggjorde Sundhedsstyrelsen tre nationale forløbsprogrammer for børn 
og unge med hhv. ADHD, spiseforstyrrelser, angst og/eller depression, med en beskrivelse af 
opgavefordeling mellem region og kommune således at indsatserne skal varetages samtidigt 
og koordineres mellem de forskellige sektorer, så indsatsen fungerer som en helhed. Der er 
samtidigt fokus på den tidlige forebyggende indsats der skal forhindre, at barnet/den unge for 
behov for mere indgribende indsats. Både kommuner og Regionen oplever dog, at der stadig 
er rum for at det tværsektorielle samarbejde kan styrkes. Derfor sendte Gentofte Kommune 
sammen med Børne- og ungdomspsykiatrisk Center, Gladsaxe Kommune og Frederiksberg 
Kommune i april i år en puljeansøgning på ca. 12 mio. kr. til Sundhedsstyrelsen om at udvikle 
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en tværsektoriel handleplan samt indgå et forpligtende samarbejde om implementering af 
anbefalinger fra forløbsprogrammer.
En imødekommelse af ansøgningen vil betyde, at Gentofte Kommune forpligter sig til at indgå i 
samarbejdet og deltage i midtvejs- og slutevalueringer. Selve materien i projektet omhandler 
dog forhold, som vi under alle omstændigheder er forpligtede til at arbejde med.  
Ansøgningen er afsendt under forudsætning af politisk godkendelse.

Indstilling
BSKUF indstiller

Til Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget, Børneudvalget og Skoleudvalget:

At ansøgningen om at udvikle en model for en fælles tværsektoriel handleplan og at indgå et 
forpligtende samarbejde om implementering af anbefalinger fra forløbsprogrammer til 
Sundhedsstyrelsen godkendes.

Tidligere beslutninger:
.

Bilag
1. Bilag 1 - Ansøgningsskema_forløbsprogrammer_05.04.18 (2289526 - EMN-2018-02077)

6 (Åben) Ansøgning til Socialstyrelsen om understøttelse af omlægning til en tidlig og 
forebyggende indsats
 
Sags ID: EMN-2018-01872

Resumé
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid (BSKUF) har ansøgt Socialstyrelsens ansøgningspulje ”Mod 
en tidlig forebyggende og mere effektiv indsats på området for udsatte børn og unge” med 
ansøgningen ”God Opvækst”. BSKUF ønsker at investere i en helhedsorienteret omlægning af 
området for udsatte børn og unge på tværs af sagsbehandlingen, den kommunale tilbudsvifte og i 
koblingen til almenområdet. Der er ansøgt om 4,6 mio. kr. med 59 % kommunal medfinansiering. 
Projektperioden er fra den 1. juli 2018 - 30. juni 2021. BSKUF indstiller til, at Børneudvalget 
godkender ansøgningen med henblik på at understøtte omlægningen til en tidlig og forebyggende 
indsats på området for udsatte børn og unge i Gentofte Kommune.

Baggrund
I forbindelse med satspuljeaftalen for 2016 er der afsat 13,6 mio. kr. i 2018 til en ansøgningspulje 
til at støtte den kommunale omlægningsproces i forhold til en tidlig, forebyggende og mere effektiv 
indsats for udsatte børn og unge, jf. finanslovens § 15.26.02.10.

BSKUF har ansøgt puljen ved Socialstyrelsen med ansøgningen ”God Opvækst”. Projektet God 
Opvækst har til formål at sikre udsatte børn og unge, eller børn og unge der er i risiko herfor, en 
god opvækst med trivsel og læring. Projektet indgår desuden i Socialstyrelsens rådgivningsforløb i 
2018.

Målgruppen for projektet er udsatte børn og unge og deres familier, der har behov for særlig støtte 
eller er i risiko for at udvikle behov for særlig støtte. Målgruppen anslås til at være ca. 15 pct. af 
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børn og unge i Gentofte Kommune. Det vil sige ca. 3.000 børn og unge mellem 0 og 18 år. 
Målgruppens omfang er vurderet ud fra, at Børn og Familie har et sagsflow på mellem 1.500 og 
2.000 hvert år. Disse sager dækker fra en underretning - der ved nærmere undersøgelse ikke 
kalder på en foranstaltning – til en døgnanbringelse. Hertil kommer de sager, som 
Sundhedsplejen, Tandplejen og dagtilbud og skoler (også privatskoler) opsporer og arbejder 
forebyggende med sammen med familien (evt. i et tværfagligt samarbejde). Det kan eksempelvis 
være via deres Sorg- og kriseplaner ved dødsfald, svær sygdom, skilsmisse eller ulykker. God 
Opvækst vil også bidrage til en mere sikker viden om målgruppens størrelse.

Målene for projektet er:
 En tidligere forebyggende indsats på almenområdet, der understøtter, at børn og unge, der 

er udsatte eller i risiko herfor, opspores tidligt og modtager relevante indsatser
 En forebyggende tilgang i den kommunale sagsbehandling, herunder at der sættes tidligere 

og mere systematisk ind. Dertil at barnet, den unge og familien inddrages og følges tættere 
med fokus på progression og løbende tilpasninger i indsatsen i takt med barnets udvikling 
og indsatsens resultater

 En udvikling af tilbudsviften.

BSKUF har ansøgt Socialstyrelsen om 1,89 mio. kr. med en kommunal medfinansiering på 2,73 
mio. kr. svarende til en medfinansiering på 59 % af den samlede ansøgning på 4,62 mio. kr. Den 
kommunale medfinansiering består bl.a. af allerede afsatte ressourcer fra november 2015, hvor 
Økonomiudvalget (på deres møde 23. november, pkt. 9) og Kommunalbestyrelsen (på deres møde 
30. november, pkt.  20) besluttede at øge de administrative og ledelsesmæssige ressourcer til 
Børn og Familie med 9,3 mio. kr. i 2016 og 6,6 mio. kr. i efterfølgende år. Der ansøges således 
ikke om nye midler til medfinansieringen af projektet, og midlerne findes på tværs af Børn og 
Skoles område.

Projektperioden løber fra 1. juni 2018 til 30. juni 2021. Midlerne vil blive anvendt til:
 Kompetenceudvikling i Den Løsningsfokuserede Tilgang (LØFT) for medarbejdere på 

børne- og voksenområdet. I Børn og Skole gælder det Børn og Familie (nye medarbejdere, 
der ikke har deltaget i forløbet), Sundhedsplejen og Sociale institutioner og Familiepleje (i 
alt ca. 90).

 Kompetenceudvikling i tidlig opsporing, tværfagligt samarbejde og netværksmøder for 
medarbejdere på almenområdet. Det omfatter udvalgte medarbejdere og ledere fra 
dagtilbuds- og skoleområdet og Tandplejen (i alt ca. 290). Hertil kommer medarbejdere fra 
Sundhedsplejen og Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (i alt ca. 60). 

 Udvikling og implementering af en digital formidlings- og samarbejdsportal til tidlig 
opsporing, tværfagligt samarbejde og netværksmøder med familie og netværk.

 Projektledelse til at understøtte den tværfaglig omlægning.

Ansøgningen til Socialstyrelsen er vedlagt som bilag. Ansøgningen blev afsendt til Socialstyrelsen 
den 20. april 2018 med forbehold for Børneudvalgets efterfølgende godkendelse. Ansøgningens 
form er fastsat af Socialstyrelsen.

Indstilling
BSKUF indstiller

Til Børneudvalget:
 At ansøgningen til Socialstyrelsen godkendes med henblik på at understøtte omlægningen 

til en tidlig og forebyggende indsats på området for udsatte børn og unge i Gentofte 
Kommune gennem ansøgte puljemidler fra Socialstyrelsen i perioden 2018-2021.
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Tidligere beslutninger:
.

Bilag
1. Ansøgning om God Opvækst til Socialstyrelsen (2275458 - EMN-2018-01872)

7 (Åben) Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne
 
Sags ID: EMN-2018-00629

Resumé
Udvalget orienteres om relevant information, kommende møder og arrangementer relateret til 
børneområdet.

Baggrund
 Implementering af dagtilbudsreformen i Gentofte Kommune

Dagtilbudsreformen forventes vedtaget den 22. maj 2018 og med ikrafttræden allerede 1. 
juli 2018 for hovedparten af reformens elementer. Nogle af ændringerne kan håndteres 
administrativt, andre er vi allerede på forkant med og endnu andre skal til politisk 
behandling. Udvalget vil forventeligt få indstillinger om implementering af 
dagtilbudsreformen til behandling på udvalgsmøderne både i august og november 2018.

 Afprøvning af en fremskudt regional funktion i børne- og ungdomspsykiatrien
I forlængelse af allerede fremsendt ansøgning (se dagsordenspunkt 5) arbejder 
Gentofte Kommune - sammen med andre kommuner (det er ikke afklaret hvor 
mange) i Region Hovedstaden og Børn- og ungdomspsykiatrisk Center – på en 
anden ansøgning til Sundhedsstyrelsen, som handler om at afprøve indsatser, som 
skal styrke den tidlige indsats for børn og unge med mistrivsel eller tegn på psykisk 
lidelse, såsom lettere tilfælde af spiseforstyrrelser, angst, depression eller 
selvskadende adfærd. I Gentofte Kommune er vi særligt optaget af at udvikle 
indsatser til børn og unge med tegn på psykisk lidelse, dog undtaget 
spiseforstyrrelser.
En imødekommelse af ansøgningen betyder, at Gentofte Kommune forpligter sig til 
løbende at afrapportere til Sundhedsstyrelsen via årlige statusrapporter i 
projektperioden samt fremsende en endelig afrapportering efter projektets 
afslutning. Selve materien i projektet omhandler i vid udstrækning opgaver, som vi 
under alle omstændigheder ville skulle arbejde med. 
Ansøgningen skal godkendes politisk og foreslås fremsendt til skriftlig godkendelse 
hos formandskabet for de relevante udvalg. 
Satspuljeopslag kan ses i sin helhed her: Afprøvning af en fremskudt regional 
funktion i børne- og ungdomspsykiatrien

Indstilling
BSKUF indstiller

Til Børneudvalget: 

https://www.sst.dk/da/puljer-og-projekter/2018/~/media/874D34D0C5E148F9A9FECED5BA1B82EC.ashx
https://www.sst.dk/da/puljer-og-projekter/2018/~/media/874D34D0C5E148F9A9FECED5BA1B82EC.ashx
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At orienteringerne tages til efterretning.

Tidligere beslutninger:
.
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