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Møde i Børne- og Skoleudvalget den 11. august 2014
1 Åbent

Gentofte-Plan 2015; Fagudvalgsbehandling i august, BOS

018259-2014

Resumé
Efter tidsplanen for Gentofte-Plan 2015 behandler fagudvalgene i august forslag til Gentofte-Plan.
Der udsendes materiale til behandlingen af udvalgets dele af forslag til Gentofte-Plan 2015.

Baggrund
Fagudvalgene behandler udvalgenes forslag til Gentofte-Plan 2015 i august. Det indstilles,
at fagudvalgene oversender forslaget til Gentofte-Plan 2015 til behandling i Økonomiudvalget i
september.

Forslaget indeholder følgende afsnit:
1. Overblik og indstilling (notat)
2. Mål og økonomi - Målområder


Børn og Unge

3. Investeringsoversigt og bemærkninger til investeringer
4. Takster
5. Budgetrapporter
6. Bemærkninger til budgetorientering

Alt materialet er vedlagt som bilag til dagsorden. Alle afsnit/bilag kan desuden findes på intranette
under Politiske udvalg.

Vurdering
Udvalget skal drøfte de forhold, som har været overvejet i udvalget i relation til forslag til GentoftePlan 2015.

Udgangspunktet for forslag til Gentofte-Plan 2015 er budgetoverslagsåret 2015 i budget 2014.
Hertil kommer tekniske og administrative korrektioner som følge af
kommunalbestyrelsesbeslutninger, lovændringer, mængdeudvikling og tekniske korrektioner samt
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pris- og lønfremskrivninger. De væsentligste korrektioner er beskrevet i afsnittet "Overblik og
indstilling".

Konkrete projekter på investeringsoversigten er pris- og lønfremskrevet i forhold til sidste år.

Indstilling
ØKONOMI indstiller
Til Børne- og Skoleudvalget:
At Børne- og Skoleudvalget drøfter forslag til Gentofte-Plan 2015 inkl. forslag til visioner og mål og
oversender det til behandling i Økonomiudvalget i september.

_________________________
Bilag
Gentofte Plan 2015 BOS - SAMLET TIL BOS AUG 2014, PDF

Møde i Børne- og Skoleudvalget den 11. august 2014
2 Åbent

Økonomisk rapportering pr. 30. juni 2014/halvårsregnskab

016580-2014

Resumé
Med udgangspunkt i det registrerede forbrug pr. 30. juni 2014 samt en opfølgning på de centrale
økonomiske faktorer, forelægger ØKONOMI rapportering for 2. kvartal 2014 til godkendelse.
Kvartalsrapporteringen forelægges fagudvalgene i august 2014 og oversendes herefter til
Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens godkendelse.
Rapporteringen er tænkt som en løbende økonomisk styringsinformation til
fagudvalg/Kommunalbestyrelse og understøtter således de eksterne krav om udarbejdelse af
halvårsregnskab m.m.
I forbindelse med indgåelsen af den økonomiske aftale for 2011 mellem KL og regeringen blev det,
for at styrke den dokumenterede økonomistyring i kommunerne, aftalt at der med virkning fra 2011
skal udarbejdes og offentliggøres et halvårsregnskab med en tilhørende prognose for det
forventede regnskabsresultat. Forelæggelsen af halvårsregnskabet skal ske senest før
fremlæggelsen af budgetforslaget for det kommende finansår.
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Kvartalsrapporteringen pr. 30. juni 2014 udgør kommunens halvårsregnskab, som skal godkendes
af Kommunalbestyrelsen, indsendes til Økonomi- og Indenrigsministeriet og offentliggøres på
kommunens hjemmeside.

Baggrund
Formålet med kvartalsrapporteringen er at foretage de nødvendige bevillingsmæssige tilpasninger
af det vedtagne budget samt give et overblik over kommunens likviditetsmæssige og finansielle
situation/udvikling.
Kvartalsrapporteringen er udarbejdet på baggrund af det oprindeligt vedtagne budget incl.
godkendte tillægsbevillinger samt overførsler fra 2013.
Rapporteringen indeholder en opfølgning på driftsområdet på de enkelte målområder og en
generel opfølgning på anlæg samt de finansielle poster i budgettet.

Vurdering
Den økonomiske rapportering for 2. kvartal 2014 medfører samlet set behov for tillægsbevillinger
på 7,847 mio. kr.
De væsentligste økonomiske elementer i kvartalsrapporteringen beskrives under de fem
hovedoverskrifter:
1. Driftsudgifter (serviceudgifter)
På serviceområdet forventes merudgifter på ialt 2,119 mio. kr. indenfor Økonomiudvalget, primært i
forbindelse med kontanthjælpsreformen, som medfører en række nye administrative opgaver i
jobcentret.
2. Driftsudgifter (øvrige udgifter)
Forsørgelses- og beskæftigelsesudgifterne forventes lig det budgetlagte og dermed ingen
ansøgninger om tillægsbevillinger.
3. Anlægsudgifter
Der søges om udgiftsneutral omplacering af 0,590 mio. kr. fra belægningsstrategi 2014 - 2022 til
renovering af fortove 2014.
4. Finansiering og NESA midler
Der forventes samlet en forværring på ialt 5,428 mio. kr., som dels omhandler en mindreindtægt
vedr. dækningsafgift af erhvervsejendomme, større afkast fra NESA midlerne samt de økonomiske
konsekvenser af midtvejsreguleringen (bloktilskud samt beskæftigelsestilskud).
5. Forsyning
Samlet nettomindreindtægt på 0,3 mio. kr. indenfor affald og genbrugsområdet grundet faldende
tilmeldinger til restaffald (afledt af det nye affaldssystem).

De enkelte udvalgs ansøgninger fremgår af bruttolisten på side 6 og er nærmere beskrevet fra side
7 og frem i notatet.
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Indstilling
Økonomi indstiller:
Til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, Teknik- og Miljøudvalget, Børne- og Skoleudvalget,
Kultur- og Fritidsudvalget samt Socialudvalget:
At de bevillingsmæssige forhold beskrevet i kvartalsrapporteringen for 2. kvartal 2014 oversendes
til godkendelse i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

_________________________
Bilag
Økonomisk rapportering pr. 30. juni 2014/halvårsregnskab

Møde i Børne- og Skoleudvalget den 11. august 2014
3 Åbent

Implementering af skolereformen - foreløbig status

015822-2014

Resumé
Efter ønske fra Børne- og Skoleudvalget gives der en mundtlig orientering og demonstration af den
digitale løsning til læringsplanerne samt en generel mundtlig orientering om den foreløbige status
ift. Skolereformen.

Baggrund
På Gentofte Kommunes skoler er arbejdet i fuld gang med den nye skolereform, herunder
forankring af visionen Læring uden Grænser samt fokus på synlig læring og progression hos den
enkelte i forhold til læring, sociale og personlige kompetencer og sundhed. Ét vigtig element i
realiseringen af skolereformen er Gentoftes digitale læringsplan ’MinUddannelse’, der fokuserer
lægger op til en mere systematisk tilgang til målsætning, evaluering og opfølgning af det enkelte
barns læring, udvikling og progression.
Med vedtagelsen af Lov 150 d. 22. april 2014 er det besluttet, at elevplanen skal videreudvikles, så
den i højere grad opleves som et sammenhængende værktøj, der løbende dokumenterer
resultater, mål og processer omkring den enkelte elevs læring:


Fremtidens elevplan skal bidrage til, at alle elever udfordres, så de bliver så dygtige de kan
og understøtter en professionel og åben dialog om elevernes faglige niveau og alsidige
udvikling mellem elev, lærer og forældre (Forligsaftaletekst s. 26).
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Som et led i den løbende evaluering skal der for hver elev fra børnehaveklassen til og med
9. klasse udarbejdes en elevplan. Elevplan skal for eleverne i børnehaveklassen til og med
8. klassetrin indeholde individuelle mål og status for elevens læring samt en beskrivelse af,
hvordan der skal følges op herpå (Lov 150 §13 b)
Elevplaner skal fremover være digitale og gøres tilgængelig for elevens forældre digitalt og
opdateres mindst én gang hvert skoleår(Lov 150 §13 b)

Lovgivning og formål ligger fint i tråd med vores ønske om, at Læringsplanen i Gentofte fungerer
som et understøttende værktøj til håndteringen af barnets mål, handleplan og progression.
Læringsplaner kan understøtte elementer af den synlige læring og er samtidig et
planlægningsredskab til års- og forløbsplaner med naturlig kobling til den enkelte elevs plan. Den
digitale læringsplan er lanceret på alle skoler i Gentofte og skal i det kommende skoleår anvendes
som afsæt for samarbejdet mellem barnet/den unge, lærere, pædagoger og forældre om både den
personlige, den sociale og den læringsmæssige udvikling. Der er i denne sammenhæng bl.a.
udarbejdet en pjece til forældre om den digitale læringsplan.
Bilag 1: Læringsplaner i Gentofte Kommune – informationspjece til forældre om den digitale
læringsplan.

Vurdering
Det er Børn, Unge og Fritids vurdering, at den digitale læringsplan er et væsenligt fundament for
den enkelte elevs læring og progression.

Indstilling
Børn, Unge og Fritid indstiller
Til Børne- og Skoleudvalget:
1. At orienteringen om den digitale løsning til læringsplaner tages til efterretning.
2. At orienteringen om den foreløbige status ift. Skolereformen tages til efterretning.

_________________________
Bilag
Bilag 1 Læringsplaner i Gentofte Kommune

Møde i Børne- og Skoleudvalget den 11. august 2014
4 Åbent

Styrelsesvedtægt for Advisory Board

016683-2013
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Resumé
Børn, Unge og Fritid indstiller, at vedtægter og kommissorium for Advisory Board for henholdsvis
børne- og skoleområdet vedtages som en opfølgning på drøftelse af forslag til dialogstruktur på
dagtilbuds- og skoleområdet på mødet i Børne- og Skoleudvalget den 2. juni 2014.

Baggrund
Advisory Boardet skal skabe rammen for en tættere og mere vedvarende relation mellem borgere,
aktører og politikere i Børne- og Skoleudvalget.
På baggrund af et ønske om at skabe en tæt dialog mellem borgere og aktører - det være sig
forældre, ledere, paraplyorganisationer, faglige organisationer og forvaltningen - og det politiske
niveau på Børne- og Skoleområdet har der været nedsat en arbejdsgruppe. Arbejdsgruppen består
af medlemmer fra Børne- og Skoleudvalget, medlemmer fra de tidligere børne- og skoleråd og
direktøren for Børn, Unge og Fritid som har arbejdet med rammerne for en ny dialogstruktur.
Arbejdsgruppen har foreslået, at der etableres et Advisory Board for dagtilbudsområdet og et
Advisory Board for skoleområdet. Tidligere er en del af den ønskede dialog foregået i hhv.
Børnerådet og Skolerådet.
Advisory Board har en rådgivende funktion. Der skal eksempelvis kunne trykprøves idéer, inden de
lanceres på dagtilbuds- og skoleområdet. Advisory Board skal hjælpe med at ramme rigtigt i
forhold til initiativer og målgrupper.
Bilag 1 og 2 indeholder kommissorier for Advisory Board for hhv. dagtilbuds- og skoleområdet.
Bilag 3 er forslag til vedtægt for Advisory Board på dagtilbudsområdet. Bilag 4 er forslag til ændring
af ’vedtægt for styrelsen af Gentofte Kommunes folkeskolevæsen’, hvor vedtægt for Advisory
Board foreslås tilføjet som bilag.
Ved oprettelsen af Advisory Board nedlægges samtidig Børnerådet og Skolerådet. Som
konsekvens af dette skal de to medlemmer til Integrationsrådet, der tidligere blev udnævnt i
henholdsvis Børnerådet og Skolerådet udpeges på anden vis. Børn, Unge og Fritid anbefaler, at
de to medlemmer til Integrationsrådet, udpeges blandt bestyrelsesformændene på børne- og
skoleområdet.

Indstilling
Børn, Unge og Fritid indstiller
Til Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:
1. At kommissorier for de 2 Advisory Boards godkendes (bilag 1 og 2).
2. At vedtægt for Advisory Board for børneområdet godkendes (bilag3).
3. At ændringer til § 9 i ’Vedtægt for styrelsen af Gentofte Kommune’ og tilføjelsen af vedtægt
for Advisory Board på skoleområdet som bilag vedtages (bilag 4).

Side 8 af 10

_________________________
Bilag
Bilag 1 - Kommissorium for Advisory Board på 0-6 årsområdet
Bilag 2 - Kommissorium Advisory Board for skoleområdet
Bilag 3 - Styrelsesvedtægt for Advisory Board på 0-6 års området
Bilag 4 - Vedtægt for Advisory Board på skoleområdet

Møde i Børne- og Skoleudvalget den 11. august 2014
5 Åbent

Børne- og Skoleudvalgets virke 2014-2017

048324-2013

Resumé
På baggrund af erfaringer fra første halvår 2014 forelægges et oplæg til Børne- og Skoleudvalgets
dialog og arbejdsplan 2014 - 2017 til drøftelse.

Baggrund
Børne- og Skoleudvalget er i starten af 2014 introduceret for udvalgets arbejdsform i 2010 - 2013
ved udvalgets formand og næstformand. Udvalget har det første halve år af 2014 afprøvet
forskellige mødeformer, f.eks. ordinære møder, skriflig votering, dialogmøde mv.
Børn, Unge og Fritid forelægger forslag til dialog og arbejdsplan for Børne- og Skoleudvalget 2014
- 2017, vedhæftet som bilag.

Vurdering
Forslag til dialog og arbejdsplan tager udgangspunkt i tre styringsformer:




Klassisk/traditionel ledelse
Strategisk/tematisk ledelse, jf. Børne- og Skoleudvalgets arbejde 2010 - 2014
Samarbejdsdrevet politikinnovation, inspiration fra møde i Kommunalbestyrelsen den 7.
marts 2014, oplæg ved Jacob Torfing

Herudover indeholder oplægget tentative forslag til årsplan 2014 - 2017 og forslag til møder i
Børne- og Skoleudvalget resten af 2014.
Børn, Unge og Fritid anbefaler, at Børne- og Skoleudvalget drøfter, hvilke arbejdsformer udvalget
ønsker de kommende år.

Indstilling
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Børn, Unge og Fritid indstiller
Til Børne- og Skoleudvalget:
At "Forslag til dialog og arbejdsplan for Børne- og Skoleudvalget 2014 - 2017" drøftes.

_________________________
Bilag
Bilag: Forslag til dialog og arbejdsplan for Børne- og Skoleudvalget 2014 - 2017, bilag til møde i
BOS 11. august 2014

Møde i Børne- og Skoleudvalget den 11. august 2014
6 Åbent
Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra
medlemmerne
000674-2014

_________________________

Møde i Børne- og Skoleudvalget den 11. august 2014
7 Lukket
Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra
medlemmerne
000674-2014

_________________________

Side 10 af 10

