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1 [Åben] Søge- og måltal for ungdomsuddannelser 2022  
  
Sags ID: EMN-2021-07842 

 

Resumé 
Kommunalbestyrelsen skal årligt opgøre søgetal til ungdomsuddannelserne samt fastsætte måltal 
for søgning til ungdomsuddannelserne. Gentoftes unge søger i høj grad mod STX og i noget 
mindre grad mod de øvrige gymnasiale uddannelser eller erhvervsuddannelse. I år er søgningen til 
erhvervsuddannelse dog steget fra 2,8 pct. til 3,8 pct. 

 
Baggrund 
Kommunalbestyrelsen skal årligt opgøre indeværende års søgetal til ungdomsuddannelserne for 
elever i 9. og 10. klasse. Samtidig skal der fastsættes måltal for det kommende års søgning til 
ungdomsuddannelserne. Hvis færre end 10 pct. søger erhvervsuddannelse, skal 
Kommunalbestyrelsen desuden udarbejde en handleplan for, hvordan søgningen til 
erhvervsuddannelse kan øges.  
 
UU-Gentofte har udarbejdet en rapport om dette års søgemønster til ungdomsuddannelserne, som 
er vedlagt som bilag. Rapporten gennemgår søgetal og tendenser og sammenligner Gentofte med 
både udvalgte kommuner og landsplan.  
 
Blandt de vigtigste pointer i rapporten er følgende:  

• Årets søgemønster viser stadig stor søgning til ungdomsuddannelser (94,5 pct.) 

• Søgningen til erhvervsuddannelse er steget (fra 2,8 pct. til 3,8 pct.) 

• Søgningen til gymnasiale uddannelser falder, men er stadig landets største 

• Færre søger 10. klasse end på landsplan 

• Efterskoler er meget populært 

• Søgemønstret ændrer sig, når man inkluderer dem, der ikke søger i direkte forlængelse af 
9. eller 10. klasse, men som søger senere i ungelivet 

 
Det fremgår af ovennævnte søgemønsterrapport, at der i år er 40 elever, der har søgt en 
erhvervsuddannelse. For at nå kommunens eget mål på 5 pct., skulle 52 elever i år søge en 
erhvervsuddannelse og for at nå de 10 pct., skulle knap 100 elever søge erhvervsuddannelse.  
 
Da Gentofte Kommune fortsat har færre end 10 pct., der søger en erhvervsuddannelse, skal 
kommunen i år udarbejde og vedtage en handleplan for at få søgningen til at stige.  
Forslag til en sådan handleplan er vedlagt.  
 
Handleplanen er en videreudvikling af den handleplan, som blev vedtaget i 2021. Handleplanen 
2022 står på de mange indsatser fra nuværende handleplan, som UU-Gentofte arbejder med, og 
foreslås blandt andet udvidet med øget fokus på inddragelse af de unges forældre i vejledningen. 
Det fokus afspejler sig også i kommunens kommende opgaveudvalg Uddannelsesvejledning – 
unges frie uddannelsesvalg, som opstartes i efteråret 2022. 
 
Kommunalbestyrelsen skal vedtage måltal for det kommende års søgning til ungdomsuddannelse. 
Forvaltningen vurderer, at det er både ambitiøst og inden for rækkevidde at arbejde med et mål om 
at 5 pct. søger en erhvervsuddannelse, jf. ovenfor.  
 
Som det fremgår af søgemønsterrapporten, er der i år vedtaget en lovændring, som gør, at det 
ikke længere er muligt at søge gymnasiet inden et udlandsophold. Derfor placeres ansøgere, der 
skal til udlandet, i kategorien ”Øvrige”, fremfor i kategorien ”Gymnasiale uddannelser”. 
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Forvaltningen foreslår derfor, at måltallet for de gymnasiale uddannelser ændres til 90 pct., 
hvormed kategorien ”Øvrige” udgør 5 pct.  
 
Forvaltningen foreslår således følgende måltal:  
 
Gymnasiale uddannelser: 90 pct. 
Erhvervsuddannelser: 5 pct.  
Øvrige: 5 pct. 

 
 

Indstilling 
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller 
 
Til Erhverv, Beskæftigelse og Integration samt Skole: 
 

1. At søgetallet til ungdomsuddannelser for 2022 tages til efterretning 
2. At måltal godkendes for hhv.  

 Gymnasiale uddannelser 
 Erhvervsuddannelser 
 Øvrige 

3. At ”Handleplan for øget søgning til erhvervsuddannelser 2022” godkendes. 
 
Tidligere beslutninger: 
Udvalg: Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 
 
 Dato: 12-05-2022 
 
 

Beslutning foreligger ikke endnu. 

 

 

Bilag 
1. Handleplan for at øge søgning til EUD 2022 (4555642 - EMN-2021-07842) 
2. Søgemønster 2022 - UU-Gentofte, Gentofte Kommune (4555639 - EMN-2021-07842) 
 

2 [Åben] Orientering om prøvehandlinger i projekt om skolefravær  
  
Sags ID: EMN-2022-04228 
 

Resumé 
I Gentofte ønsker vi at hjælpe børn og unge, som har bekymrende skolefravær. Med afsæt i 
anbefalinger fra de to PwC-rapporter fra 2020 på det specialiserede børneområde og 
specialundervisningsområdet besluttede BSKUF derfor i sommeren 2020 at udvikle en indsats 
mod skolefravær for de elever, der har et bekymrende fravær og oplever mistrivsel, herunder 
skolevægring, på vores folkeskoler i Gentofte Kommune.  
 
En arbejdsgruppe på tværs af PPR, Børn og Familie, Sundhedsplejen, Skolevisitationen og 
Maglegårdsskolen og med bidrag fra Gentofte Skole og Ungdomsskolen har derfor udviklet 7 
prøvehandlinger.  
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Baggrund 
I skoleåret 2020/21 blev der udviklet og igangsat syv prøvehandlinger for at nedbringe bekymrende 
skolefravær samt øge trivsel, skoleglæde og deltagelsesmuligheder i fællesskaberne for alle elever 
i Gentofte Kommunes folkeskoler. Formålet har været at udvikle en tværfaglig indsats på tværs af 
Skole og Familie og Sundhed, så de elever, der har et højt fravær hjælpes tilbage til skolegang og 
tilbage i trivsel. 
 
Disse prøvehandlinger blev valgt, fordi arbejdsgruppen og de ansvarlige chefer vurderede, at det 
var de mest effektfulde handlinger, når elevfravær skal nedbringes. Der er udarbejdet 
forandringsteorier for hver prøvehandling, der viser de enkelte aktiviteter på vej mod målene. 
Arbejdet evalueres løbende med udgangspunkt i forandringsteorierne. Forandringsteorierne bliver 
justeret med afsæt i den løbende dataindsamling, efterhånden som vi bliver klogere på, om 
handlingerne viser den ønskede effekt. Der er et særligt fokus i projektet på, hvordan vi når ud til 
den enkelte elev og laver indsatser tæt på barnet og den unge i bl.a. klasseværelset og skolen, 
således forandringerne sker der, hvor eleven er sammen med lærere, pædagoger m.fl.  
 
De overordnede mål er: 

• At opspore tidligt og handle hurtigt, når en elev har for højt fravær 

• At få de konkrete elever, der har højt skolefravær, tilbage til skolegang og nedbringe deres 
skolefravær 

• At sikre bedre trivsel og mindske skolevægring hos de elever, der har et højt skolefravær. 
 
Delleverancerne er:  

• At få skabt fælles forståelse af og tilgang til fænomenet skolevægring herunder 
skolefravær, og hvordan man arbejder med denne udfordring hos børn og unge  

• At få designet og afprøvet prøvehandlinger (afprøv, vurdér, justér) med konkrete, relevante 
elever 

• At få styrket registreringspraksis og dataanvendelse om elevfravær  

• At få skabt tydelig struktur, ansvar, rollefordeling og forankring, når en indsats mod 
skolefravær og skolevægring starter. 
 

De syv prøvehandlinger er udarbejdet med udgangspunkt i de overordnede mål og 
delleverancerne: 
 

1. Håndbog om håndtering af skolefravær 
2. Sparringsteamet for den gode skolevej 
3. Data om elevfravær 
4. Styrket trivsel ved overgange, overleveringer og skoleskift  
5. Netværk for fællesskaber 
6. Revitalisering af Fællesskabsstrategien og Fællesskabsmodellen 

7. Tidlig indsats med §11 stk. 3 forløb i Familiecenteret.  
For at understøtte og sikre mest mulig effekt af de igangsatte syv prøvehandlinger, vurderes det, at 
der er behov for at investere ressourcer i indsatsen. Der er derfor formuleret ønsker til de 
kommende budgetforhandlinger. Der søges om 2,5 mio. kr. årligt i perioden 2023-2026 fordelt på 
en skolefraværskonsulent, opnormering af speciallærere og specialpædagogiske kompetencer på 
skolerne med inspiration fra MUF på dagtilbud, en styrket konsultativ PPR-indsats og 
uddannelsesforløb om håndtering af bekymrende skolefravær. De syv prøvehandlinger vil sammen 
med de foreslåede ressourcer udgøre en helhedsindsats både for de få på det specialiserede 
område og de mange på almenområdet.  
 
Orientering om arbejdet med de syv prøvehandlinger og konkretisering af budgetønskerne vedr. 
skolevægring er vedlagt som bilag. 
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Indstilling 
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller 
 
Til Skoleudvalget og Børneudvalget:  
 
At orientering om prøvehandlinger i projekt om skolefravær tages til efterretning. 
 

 
Tidligere beslutninger: 
. 

 

 

Bilag 
1. Prøvehandlinger i projekt om skolefravær (4550025 - EMN-2022-04228) 
 

3 [Åben] De flerårige mål  
  
Sags ID: EMN-2022-04182 
 

Resumé 
De stående udvalg skal jf. styrelsesvedtægten fastlægge flerårige mål for deres områder. 
Skoleudvalget valgte fire mål på mødet den 3. februar 2022, som forvaltningen på baggrund af 
udvalget drøftelser har arbejdet videre med og tilføjet forslag til målepunkter til udvalgets endelige 
beslutning.   

 
Baggrund 
Med virkning fra 1. januar 2022 vedtog Kommunalbestyrelsen enstemmigt at ændre 
styrelsesvedtægten for Gentofte Kommune på Kommunalbestyrelsens møder den 29. november 
2021, dagsordenens punkt 8, og 6. december 2021, dagsordenens punkt 2. En af ændringerne 
var, at Økonomiudvalget og de stående udvalg (bortset fra Byplanudvalget), som led i at de på 
Kommunalbestyrelsens vegne skal sikre en tværgående helhedsorienteret og langsigtet udvikling 
af deres ressortområder gennem politikudvikling og opfølgning på de vedtagne politikker, skal 
fastsætte flerårige mål for deres ressortområder. 
I kommunens politikker, strategier og planer findes en lang række mål, som er vedtaget af 
Kommunalbestyrelsen, og som administrationen arbejder efter. Med henblik på at prioritere, hvilke 
mål, der skal udgøre den primære dagsorden for Skoleudvalget, valgte udvalget fire mål på sit 
møde den 3. februar 2022, dagsordenens punkt nr. 2. til forvaltningens videre bearbejdning.  
 

• ”Vi vil øge andelen af elever, der ved, hvad de skal lære, og hvad de skal gøre for at lære 
det” 

• ”Vi vil øge elevernes trivsel og fællesskab i skolen” 

• ”Vi vil opnå, at flere elever i udsatte og sårbare positioner oplever glæden ved at deltage i 
fællesskaberne i folkeskolens almene del” og ”Vi vil styrke indsatsen for børn med særlige 
forudsætninger”, så målet dækker hele spektret af elever. Der tilføjes et målepunkt om et 
bestemt antal forløb for børn med særlige forudsætninger. 

• ”Vi vil gøre udskolingselever motiverede og klar til en digital fremtid”. 
 

Forvaltningen har på baggrund af udvalgets drøftelse justeret målene, så de på nuværende 
tidspunkt lyder som følgende.  
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• ”Vi vil øge andelen af elever der ved, hvad de skal lære og hvad de skal gøre for at lære” 

• ”Vi vil øge elevernes trivsel og oplevede fællesskab i skolen” 

• ”Flere elever med særlige behov og elever med særlige forudsætninger skal trives, lære og 
udvikle sig i tilknytning til folkeskolens almenområde” 

• ”Vi vil gøre udskolingselever motiverede og klar til en digital fremtid” 

 
Forvaltningen har også tilføjet forslag til målepunkter (hvilke indikatorer, der løbende skal måles 
på, for at vurdere, om vi bevæger os i retning af målet). Hvis ikke andet er anført, er tidshorisonten 
for opfyldelse af målepunktet 2025. For hvert målepunkt er beskrevet forslag til målemetode, samt 
hvad det vil kræve at gennemføre metoden, hvis det ikke er noget, vi allerede måler i dag. Hvis 
ikke andet er anført i målemetoden, vil der blive fulgt op på målepunktet mindst en gang årligt i 
kvartalsrapporterne. Forslagene findes i vedlagte bilag. 
Det foreslås, at udvalget drøfter og endeligt beslutter sine mål og målepunkter.  
Budget 2022 og budgetterne for de kommende år er en bindende ramme for de mål, der kan 
fastsættes, men udvalget kan drøfte budgetønsker på et temamøde i forbindelse med det ordinære 
møde. 
 

Indstilling 
Børn og Skole, Unge og Fritid indstiller 
 
Til Skoleudvalget:  
 
At drøfte og beslutte flerårige mål og målepunkter. 

 
Tidligere beslutninger: 
. 

 

 

Bilag 
1. Flerårige mål skole (4569198 - EMN-2022-04182) 
 

4 [Åben] Gentofte Plan 2023  
  
Sags ID: EMN-2022-04091 

 

Resumé 
Kommunalbestyrelsen godkendte 28. marts 2022, punkt 14 processen og tidsplanen for 
udarbejdelse af Gentofte- Plan 2023, herunder behandling af Gentofte-Plan 2023 i de stående 
udvalg og Økonomiudvalget. På den baggrund lægges op til, at Skoleudvalget godkender, at 
vedlagte forslag til mål- og økonomiafsnit på udvalgets målområde indarbejdes i forslag til 
Gentofte-Plan 2023. 

 
Baggrund 
Formålet med Gentofte-Plan er at angive retningen for kommunens samlede udvikling og at 
fastlægge de økonomiske rammer (budget). Kommunalbestyrelsen vedtog proces for arbejdet med 
Gentofte-Plan 2023 28. marts 2022.   
 
Gentofte-Plan er opdelt i en række målområder. For hver målområde indgår en vision for området 
samt en beskrivelse af baggrund og perspektiver for hver målområde. Forslag til tekstdelen af mål 



Side 8 

og økonomi forelægges nu til godkendelse. I forslaget indgår de flerårige mål, som udvalget 
foreløbigt har valgt på mødet i februar. Teksten vil efterfølgende eventuelt blive konsekvensrettet i 
forhold til udvalgets endelige valg af mål og målepunkter, se dagsordenspunkt 3.  
 
Til sidst i mål- og økonomiafsnittet vil der ved førstebehandlingen af Budget 2023 primo september 
indgå en række tabeller om økonomi og nøgletal. Disse er ikke indarbejdet på nuværende 
tidspunkt, da der stadig arbejdes med budgetforudsætningerne.  
 
Forslag til tekstdelen af mål- og økonomiafsnit for udvalgets målområde forelægges til drøftelse og 
godkendelse. 
 

Indstilling 
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller 
 
Til Skoleudvalget: 
  
At forslag til mål og økonomiafsnit indarbejdes i forslag til Gentofte–Plan 2023 med de eventuelle 
konsekvensrettelser, der følger af udvalgets beslutning om flerårige mål og målepunkter. 

 
Tidligere beslutninger: 
. 

 

 

Bilag 
1. Gentofte-Plan Børn og Skole 2023 (4558763 - EMN-2022-04091) 
 

5 [Åben] Kvartalsrapportering Skoleudvalget 1. kvartal 2022  
  
Sags ID: EMN-2022-03210 
 

Resumé 
Skoleudvalget gives en Kvartalsrapportering for 1. kvartal 2022 (bilag 1) og Budgetændringer 
(bilag 2).  

 
Baggrund 
I afrapporteringen i 1. kvartal 2022 har der været fokus på:  
 
Skoleindskrivning 2022/23 
I det seneste kvartal har Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid gennemført skoleindskrivning for 
skoleåret 2022/23. Der blev indskrevet 671 børn til fordeling på de 11 folkeskoler. 620 familier fik 
deres 1. ønske, hvilket svarer til 92,3%.  
 
Privatskoleandel 2021 
Gentofte Kommune har en privatskoleandel på 24,1% i 2021. Privatskoleandelen i Gentofte har 
været lidt aftagende fra 2019 til 2021 – hvor kommunerne omkring Gentofte har en stigende 
privatskoleandel fra 2019 til 2021. 
 

Indstilling 
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller 
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Til Skoleudvalget:  
 
At tage Kvartalsrapporteringen for 1. kvartal 2022 tages til efterretning. 

 
Tidligere beslutninger: 
. 

 

 

Bilag 
1. Kvartalsrapport Skoleudvalget 1. kvartal 2022 (4543792 - EMN-2022-03210) 
2. Budgetændringer 1. kvartal 2022 Skole (4536519 - EMN-2022-03210) 
 

6 [Åben] Meddelelser og eventuelt  
  
Sags ID: EMN-2022-00183 

 

Resumé 
Udvalget orienteres om begivenheder, kommende møder og arrangementer relateret til området. 

 
Baggrund 
Årsplan for Skoleudvalget 3. kvartal 2022 - 2. kvartal 2023 
Årsplanen for Skoleudvalget giver udvalgets medlemmer mulighed for løbende at prioritere emner 
til behandling. 
 

Årsplanen viser forventede sager til behandling på udvalgets kommende fire møder.  
 

Årsplanens formål er at være med til at sikre:  
o At udvalget når gennem sit ressortområde på et vist niveau i løbet af et år 
o At der kan koordineres på tværs af udvalgene 
o At de øvrige kommunalbestyrelsesmedlemmer, som ikke sidder i udvalget, har indblik i, 

hvad der forventes drøftet på udvalgsmøderne 
 

Årsplanen opdateres hvert kvartal.  
Se vedlagte bilag, Årsplan for Skoleudvalgets 3. kvartal 2022 og frem 
 

Senest opdaterede version gøres tilgængelig på Politikerportalen efter udvalgets behandling af 
den. 
 

Indstilling 
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller 
 
Til Skoleudvalget: 
 
At orienteringen tages til efterretning. 

 
Tidligere beslutninger: 
. 

 

 

Bilag 
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1. Årsplan for Skoleudvalgets 3. kvartal 2022 og frem (4546999 - EMN-2017-06034) 
 

7 [Åben] Underskrift  
  
Sags ID: EMN-2022-00478 
 

 
 

 
Tidligere beslutninger: 
. 

 

 

Bilag 
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