
GENTOFTE KOMMUNE

Dagsorden til 
møde i

Børne- og Skoleudvalget 
Mødetidspunkt 14-08-2017 18:00

Mødeafholdelse Børnehuset Lunden, Ordrup Jagtvej 211, 2920 Charlottenlund



Side 2

Indholdsfortegnelse
Børne- og Skoleudvalget

14-08-2017 18:00

1 (Åben) Kvalitet i Dagtilbud .............................................................................................3
2 (Åben) De demografiske forandringer på skoleområdet ........................................................4
3 (Åben) Kvartalsrapportering Børn og Skole, 2. kvartal 2017 ...................................................5
4 (Åben) Præcisering af regler vedr. optag til tematiske forløb i styrelsesvedtægten .....................6
5 (Åben) Orientering om trivselsunderstøttende tiltag og indsatser blandt de 6-9 årige børn i 
indskolingen ..................................................................................................................7
6 (Åben) Den nationale klageinstans mod mobning................................................................8
7 (Åben) Status på synlig læring ......................................................................................10
8 (Åben) Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne ....................10
9 (Lukket) Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne..................11



Side 3

1 (Åben) Kvalitet i Dagtilbud 
 
Sags ID: EMN-2017-03462

Resumé
Regeringen har nu indgået en aftale med Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne og Radikale 
Venstre om udspillet ”Stærke dagtilbud – alle børn skal med i fællesskabet”. Forliget kommer til at 
danne grundlag for den kommende reform på dagtilbudsområdet. Udspillet, der samlet skal sikre 
blandt andet et bedre dagtilbud og større fleksibilitet for familierne, består af 24 konkrete forslag og 
initiativer, som får betydning for Gentofte Kommunes videre arbejde kvaliteten på 
dagtilbudsområdet. Noget af arbejdet med implementering af reformen er ved at blive forberedt i 
regi af 4 K.

Baggrund
Børne- og Skoleudvalget besluttede på sit møde den 15. maj 2017, at man på mødet den 14. 
august 2017 ønsker en temadrøftelse om kvalitet i dagtilbud. Derudover er det tidligere aftalt, at 
forvaltningen på mødet i august 2017 skulle orientere om 4K-samarbejdet om kvalitet i dagtilbud.

Regeringen har nu indgået en aftale med Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne og Radikale 
Venstre om udspillet ”Stærke dagtilbud – alle børn skal med i fællesskabet”. Udspillet er grundlaget 
for den store reform for området, som forventes endeligt fremlagt i efteråret 2018. Det præcise 
indhold og dermed det endelige omfang og rammen for forslagene forventes at blive tydeligere i 
løbet af efteråret, når selve reformen i form af et lovforslag fremsættes.

Regeringens aftale med Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne og Radikale Venstre hedder 
”Stærke dagtilbud – alle børn skal med i fællesskabet” og har overordnet fokus på:

 Øget fleksibilitet og frit valg for børnefamilier.
 Bedre læring og trivsel for alle børn og et sammenhængende børneliv.
 Høj kvalitet gennem faglighed og tydelig ledelse.

Udspillet indeholder 24 konkrete forslag og initiativer, hvoraf de vigtigste er præsenteret i bilag 1.

Samlet stiller forslagene en række nye krav til såvel kommunerne centralt som til medarbejderne 
på området, som gør det relevant fortsat at prioritere og sætte fokus på høj kvalitet i alle dagtilbud i 
Gentofte i de kommende år. 

Til brug for forberedelse af den kommende reform og ikke mindst selve implementeringen af 
reformen er der allerede nu et behov for politiske tilkendegivelser i tilknytning til aftalen/reformen 
særligt i forhold til følgende emner:

 Informationsportal
 Deltidsdagtilbud

Disse emner er uddybet i bilag 1.

Regeringens udspil på dagtilbudsområdet har været ventet i lang tid, og i 4 K regi har man derfor i 
en længere periode samarbejdet for at finde en model for implementering af reformens krav til 
kvaliteten på området. Dette arbejde fremgår ligeledes af bilag 1.

Indstilling
Børn og Skole indstiller
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Til Børne- og Skoleudvalget:

At man med afsæt i bilag og en kort mundtlig præsentation af de overordnede emner i regeringens 
udspil om stærke dagtilbud og af arbejdet med kvalitet i dagtilbud i 4K regi drøfter det videre 
arbejde med implementering af reformen, herunder særligt forslagene om etablering af en 
informationsportal og styrke mulighederne for deltidstilbud.

Tidligere beslutninger:
.

Bilag
1. Notat: Kvalitet på dagtilbudsområdet - temadrøftelse BOS august 2017 (1917412 - EMN-
2017-03462)
2. Bilag 1. 24 initiativer oversigt (1908199 - EMN-2017-03462)
3. Bilag 2. Aftaletekst-Bred regeringsaftale staerke-dagtilbud (1908213 - EMN-2017-03462)
4. Bilag 3. Temaer i styrkede læreplan og pædagogiske grundlag (1908239 - EMN-2017-
03462)
5. Bilag 4. Projektbeskrivelse for projekt Implementering af dagtilbudsreformen med fokus på 
kvalitet version 1 (1919546 - EMN-2017-03462)

2 (Åben) De demografiske forandringer på skoleområdet
 
Sags ID: EMN-2017-03461

Resumé
På baggrund af en række demografiske data foretages en første drøftelse af de demografiske 
forholds betydning for skoleområdet.

Baggrund
Børne- og Skoleudvalget besluttede på sit møde den 15. maj 2017, at man på mødet den 14. 
august 2017 ønsker en temadrøftelse om det demografiske fundament og ændringerne heri på 
skoleområdets betydning for fx:

 Kalder udviklingen i befolkningsgrundlaget på særlige kapacitetsmæssige initiativer ift. de 
enkelte skoler?

 Forholdet mellem folkeskoler og privatskoler i Gentofte?

Børn og Skole har produceret en række data, der kan danne grundlag for Børne- og 
Skoleudvalgets drøftelser. Disse findes i kvartalsrapportens kapitel 3 (se dagsordenspunkt 3) 
samlet:

 Skolernes ”optagegrundlag”
 Forholdet mellem privatskoler og folkeskoler
 Skoleskift
 Elevernes baggrund

Derudover er der de ”sædvanlige” data på skoleområdet i kvartalsrapportens kapitel 2.
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Indstilling
Børn og Skole indstiller

Til Børne og Skoleudvalget:

At de demografiske forholds betydning for skolerne drøftes.

Tidligere beslutninger:
.

Bilag
1. Bilag 1 Demografi på skoleområdet august 2017 (1941861 - EMN-2017-03461)

3 (Åben) Kvartalsrapportering Børn og Skole, 2. kvartal 2017
 
Sags ID: EMN-2017-03456

Resumé
Børne- og Skoleudvalget gives en Kvartalsrapportering for Børn og Skole 2. kvartal 2017.

Baggrund
I andet kvartal 2017 har der i Børn og Skole været særligt fokus på:

 Afgangsprøverne ved 9. klasse på kommunens skoler

 Gennemførelse af den Nationale Trivselsmåling på skoleområdet

 Analyse af skoleskift og årsager hertil for skoleåret 2016/2017 (indgår som datagrundlag i 
dagsordenspunkt 2 ”De demografiske forandringer på skoleområdet”)

 Gennemførelse af Lege- og læringsmiljøvurdering på Dagtilbudsområdet

 Halvårlig sagsgennemgang i Børn og Familie

Indstilling
Børn og Skole indstiller

Til Børne- og Skoleudvalget:
At tage Kvartalsrapporteringen for 2. kvartal 2017 til efterretning.

Tidligere beslutninger:
.

Bilag
1. Bilag 1 Kvartalsrapport Børne- og Skoleudvalget august 2017 (1941879 - EMN-2017-03456)
2. Bilag 2 Budgetændringer 08 2017 (1940799 - EMN-2017-03456)
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4 (Åben) Præcisering af regler vedr. optag til tematiske forløb i styrelsesvedtægten
 
Sags ID: EMN-2017-02082

Resumé
Børne- og Skoleudvalget vedtog på mødet d. 15. maj 2017 en ændring af bilag b til Vedtægt for 
styrelsen af Gentofte Kommunes folkeskolevæsen. Børn og Skole indstiller til Børne- og 
Skoleudvalget, at der tilføjes en præcisering af afsnittet vedr. optag til de femårige udskolings- og 
gymnasieforløb. 

Baggrund
Efter mødet i Børne- og Skoleudvalget d. 15. maj 2017 er Børn og Skole blevet opmærksom på, at 
der bør ske en præcisering af afsnittet vedr. optag til de femårige udskolings- og gymnasieforløb. 
Det drejer sig konkret om den konstruktion, som pt. gennemføres på Hellerup Skole, som ikke er 
beskrevet eksplicit. Børn og Skole foreslår derfor, at der tilføjes tekst til afsnit 6.1, som lyder i 
nuværende form:

”Stk. 6.1. Femårige udskolings- og gymnasieforløb
De femårige udskolings- og gymnasieforløb i Gentofte Kommune er særlige klasser/hold, hvor der 
er iværksat et samarbejde med et gymnasium. Til disse formål oprettes enten nye klasser, eller der 
optages elever i eksisterende klasser på kommunens folkeskoler. Alle Gentofte Kommunes elever 
kan efter 7. klasse søge om optagelse til et eller flere af de femårige udskolings- og 
gymnasieforløb.

Optagelsesregler
Hvis der er flere ansøgere til et forløb end pladser, fordeles pladserne ved lodtrækning. Ansøgere, 
som ikke bliver optaget på et ønsket forløb, kan bede om at blive skrevet på en venteliste. 
Ansøgernes placering på ventelisten bliver ligeledes afgjort ved lodtrækning. 

Ansøgninger, som modtages senere end den fastsatte ansøgningsfrist, men før skolestart, vil blive 
behandlet, men ansøgerne vil blive skrevet nederst på en evt. venteliste i indkomne rækkefølge. 

Efter skolestart vil optag ske efter gældende regler for skoleskift og tilflytning. For de tematiske 
forløb gælder det dog, at der ved skoleskift og tilflytning kan ske optag op til 25 elever pr klasse. 

Klassestørrelser
Ved oprettelse af nye klasser til de femårige udskolings- og gymnasieforløb oprettes der klasser 
med mindst 21 og maksimalt 25 elever. Ved optagelse til de femårige udskolings- og 
gymnasieforløb i eksisterende klasser optages op til 25 elever.”

Børn og Skole foreslår, at der tilføjes følgende til sidst i afsnittet: 
”Ved optag i eksisterende klasser på en skole skal det forud for optagelsesprocessen fastslås og 
offentliggøres, hvor mange pladser, der er til fordeling. 

Antallet af pladser afhænger af to faktorer, dels hvor mange elever, der kan deltage på de hold, der 
er særlige for det femårige udskolings- og gymnasieforløb, og dels hvor mange elever, der i 
forvejen er på klassetrinnet. ” 

Eksempel: Hvis der er et ubegrænset antal pladser på det særlige hold, vil alle elever, der søger 
fra den pågældende skole, kunne optages, mens elever fra andre skoler kan optages i det omfang, 
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der er plads på klassetrinnet op til de maksimale 25 elever pr. klasse. Hvis ikke der er et 
ubegrænset antal pladser på det særlige hold, vil eleverne fra den pågældende skole indgå i 
lodtrækningen på lige fod med andre.

Indstilling
Børn og Skole indstiller

Til Børne- og Skoleudvalget:

At tilføjelsen til Bilag B til Vedtægt for styrelsen af Gentofte Kommunes folkeskolevæsen 
godkendes.

Tidligere beslutninger:
.

Bilag

5 (Åben) Orientering om trivselsunderstøttende tiltag og indsatser blandt de 6-9 årige børn i 
indskolingen
 
Sags ID: EMN-2017-03628

Resumé
Børn og Skole har fulgt udviklingen i Den Nationale Trivselsmåling som indgår i Helhedsvurdering 
af Børn og Unges kompetencer 2016, Gentofte Kommune og på baggrund af resultaterne, er det 
Børn og Skoles vurdering, at en række tiltag og indsatser på skolerne vil sikre det fornødne 
fundament for det fortsatte arbejde med de 6-9 årige børns trivsel i indskolingen. Vurderingen 
forelægges til Børne- og Skoleudvalgets orientering.

Baggrund
Børne- og Skoleudvalget drøftede den 6. februar 2017 og igen den 15. maj 2017 
”Helhedsvurdering af børn og unges kompetencer 2016” og vedtog, at udviklingen i de to emner 
”6-9 åriges trivsel” samt ”pigernes sundhed” (de ældste skolepigers sundhed) fra Helhedsvurdering 
af Børn og Unges kompetencer 2016, Gentofte Kommune skulle følges i de almindelige sundheds- 
og trivselsindsatser på skolerne og via de årlige målinger (Den Nationale Trivselsmåling og 
Skolesundhed.dk). 

I forhold til emnet ”6-9 åriges trivsel” er resultaterne fra Den Nationale Trivselsmåling blevet 
behandlet og indgår i kvartalsrapporten for august 2017. Det er Børn og Skoles vurdering, at 
følgende tiltag og indsatser vil sikre det fornødne fundament for det fortsatte arbejde med de 6-9 
årige børns trivsel i indskolingen: 

 Skolerne skal bruge www.skolesundhed.dk, når de skal udarbejde 
Undervisningsmiljøvurderinger, hvor eleverne får mulighed for at tilkendegive deres 
oplevelse af de elementer, der er vigtige for dem i deres undervisningsmiljø. 

 Der skal fortsat arbejdes med Fællesskabsstrategien i et overordnet program samt i 
Opgaveudvalg, Advisory Board og Det faste udvalg for fællesskaber.

http://www.skolesundhed.dk/
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 Med udgangspunkt i Fællesskabsmodellen – i et systemisk perspektiv gennemgår alle 
skoler fortsat et kompetenceløft for at opkvalificere refleksion og intervention blandt 
skolernes medarbejderne. 

 Der skal fortsat arbejdes systematisk med overgangen fra dagtilbud til skole ved at levere 
elektronisk overleveringsmateriale til den modtagne skole og ved at have et tæt 
samarbejde om de børn, der kan være særlig sårbare i overgangen. 

 Skolerne reviderer deres antimobbestrategier inden 1.10.2017, og i tilfælde af mobning skal 
antimobbestrategien følges op af en handlingsplan.

 Dialogmøderne mellem skolechef og skoleledelse har til efteråret temaerne Fællesskaber 
og Trivsel med udgangspunkt i Trivselsmålingen og den reviderede antimobbestrategi.

 Der skal fortsat arbejdes med Elevens Alsidige Udvikling (EAU), der omhandler elevens 
lærings- samt sociale og personlige kompetencer. EAU skal på sigt dokumenteres i 
MinUddannelse.

Emnet ”pigernes sundhed” behandles på Børne- og Skoleudvalgets møde den 13. november, da 
det hænger godt sammen med den temadrøftelse om unges trivsel, som Børne- og Skoleudvalget 
på sit møde den 15. maj 2017 besluttede skal være til november.

Indstilling
Børn og Skole indstiller

Til Børne- og Skoleudvalget:

At orienteringen, om de trivselsunderstøttende tiltag og indsatser blandt de 6-9 årige i 
indskolingen, tages til efterretning.

Tidligere beslutninger:
.

Bilag
1. BILAG Opfølgning på Helhedsvurderingen 2016 TRIVSEL indskolingen (1919091 - EMN-
2017-03628)

6 (Åben) Den nationale klageinstans mod mobning
 
Sags ID: EMN-2017-03649

Resumé
Med udgangspunkt i KL’s anbefalinger om Den nationale klageinstans mod mobning, foreslår Børn 
og Skole, at Børne- og Skoleudvalget tager forslag om revurdering af antimobbestrategier og 
fastlæggelse af arbejdsgange om henvendelser om mobning til efterretning, og at 
beslutningsforslag om delegation af kompetence til skolechefen og indarbejdelsen af en årlig 
orientering om henvendelser og handlingsplaner om mobning vedtages.
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Baggrund
Den 30. juni 2017 modtog Kommunalbestyrelsen brev fra KL vedr. Den nationale klageinstans mod 
mobning. Brevet orienterer om, at Den nationale klageinstans mod mobning blev vedtaget den 28. 
marts 2017 med ikrafttrædelse den 1. august 2017. Formålet er at sikre et fortsat fokus på at 
forebygge og forhindre mobning samt skabe trivsel for eleverne i den danske folkeskole. Loven 
medfører:

 Skærpede krav til antimobbestrategi på skolerne
 Klageadgang til kommunalbestyrelsen
 En statsligt klageindsats under Dansk Center for Undervisningsmiljø (DCUM).

Med udgangspunkt i KL’s anbefalinger indstiller Børn og Skole, at Børne- og Skoleudvalget tager 
følgende forslag til efterretning:  

A. Alle skoler i Gentofte Kommune har allerede på nuværende tidspunkt en gældende 
antimobbestrategi. Ved skolestart i skoleåret 2017/2018 vil strategierne blive revurderet, og 
hvis de mod forventning ikke skulle leve op til de nye lovkrav, vil de blive tilpasset.

B. Børn og Skole vil fastlægge arbejdsgange, der sikrer, at alle henvendelser til kommunen 
om mobning straks videreformidles til den relevante skoleledelse, og at der udarbejdes 
handlingsplaner indenfor lovens tidsfrist på 10 arbejdsdage. 

Børn og Skole indstiller endvidere, at Børne- og Skoleudvalget vedtager følgende forslag:  

C. Børn og Skole vil fastlægge en procedure for klagebehandling og foreslår, at kompetencen 
for klagebehandlingen delegeres til skolechefen for at sikre god praksis og enkelhed i 
sagsgangen.

D. For at sikre at Børne- og Skoleudvalget bliver orienteret i arbejdet med at forebygge og 
forhindre mobning på kommunens skoler, foreslår Børn og Skole, at der én gang årligt ifm. 
Kvartalsrapporten bliver redegjort for antal henvendelser om mobning og dertilhørende 
handlingsplaner. 

Indstilling
Børn og Skole indstiller

Til Børne- og Skoleudvalget:

1. At punkt A og B om revurdering af antimobbestrategier og fastlæggelse af arbejdsgange 
om henvendelser om mobning tages til efterretning.

2. At punkt C og D om delegation af kompetence til skolechefen og indarbejdelsen af en årlig 
orientering om henvendelser og handlingsplaner om mobning vedtages. 

Tidligere beslutninger:
.

Bilag
1. Brev fra KL vedr. Den nationale klageinstans mod mobning (1915930 - EMN-2017-03649)
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7 (Åben) Status på synlig læring
 
Sags ID: EMN-2017-03899

Resumé
Der gives en kort mundtlig orientering om status på synlig læring i Gentofte Kommune.

Baggrund
Som opfølgning på meddelelsen den 20. juni 2017 om, at A.P. Møller Fondens folkeskoledonation 
har givet tilsagn om støtte på 3 mio. kr. til en del af fase 2 i synlig læring (til fortsat 
kompetenceudvikling af ledelserne og til uddannelse af et særligt vejlederkorps), gives en kort 
mundtlig orientering om status for indsatsen i Gentofte Kommune. En egentlig temadrøftelse af 
synlig læring er dagsordenssat på Børne- og Skoleudvalgets møde den 13. november 2017, hvor 
evalueringsrapporten fra EVA, Danmarks Evalueringsinstitut, hvor første fase af forløbet vil 
foreligge.

Indstilling
Børn og Skole indstiller

Til Børne- og Skoleudvalget:

At den mundtlige orientering tages til efterretning.

Tidligere beslutninger:
.

Bilag

8 (Åben) Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne
 
Sags ID: EMN-2017-00286

Resumé
Udvalget orienteres om emner af relevans for området Børn og Skole.

Baggrund
 Orientering om borgermøde d. 31. august 

Som opfølgning på Kommunalbestyrelsens møde 19. juni 2017 afholdes d. 31. august kl. 
18-20 i Rådhushallen et åbent borgermøde om ny boligplan og skoleindskrivning i et 
integrationsperspektiv. En invitation sendes ud snarest.

Indstilling
Børn og Skole indstiller 

Til Børne- og Skoleudvalget: 

At orienteringen tages til efterretning.
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Tidligere beslutninger:
.

Bilag

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