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Indholdsfortegnelse 
 

Børne- og Skoleudvalget 
 
 

den 15. september 2007 
 
 

Åben dagsorden 

Lukket dagsorden 

1 Kvalitetsrapport 2006/07 for skoleområdet
2 Meddelelser fra Formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne

3 Gentofte Plan 08. Drøftelse af politiske mål, Skole og fritid
4 Meddelelser fro formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne
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Møde i Børne- og Skoleudvalget den 15. september 2007 
 
 
1  Åbent   Kvalitetsrapport 2006/07 for skoleområdet 
 
044199-2006 
  

 

 

Resumé
Skole og Fritid forelægger hermed Gentofte Kommunes første kvalitetsrapport til 
politisk behandling. 

Baggrund
Folketinget vedtog den 9. juni 2006 en ændring af Folkeskoleloven, som betyder, at 
alle kommuner fremover skal udarbejde en årlig kvalitetsrapport for kommunens 
folkeskoler. Kvalitetsrapporten skal dokumentere og vurdere kvaliteten inden for 
kommunens skolevæsen og på de enkelte skoler med fokus på hhv. 
rammebetingelser, pædagogiske processer og resultater. Formålet er ”gennem 
tilvejebringelse af dokumentation om det kommunale skolevæsen at styrke 
kommunalbestyrelsernes mulighed for at varetage deres ansvar for folkeskolen” (Lov 
om Folkeskolen, § 40 a, stk. 1). 
  
Kvalitetsrapporten skal ifølge Folkeskoleloven godkendes af kommunalbestyrelsen 
senest den 15. oktober og efterfølges af en handleplan, der skal godkendes af 
kommunalbestyrelsen inden årets udgang. 
  
I henhold til Folkeskoleloven skal skolebestyrelserne udtale sig om kvalitetsrapporten 
inden dens behandling i kommunalbestyrelsen. Skole og Fritid sender 
kvalitetsrapporten til udtalelse hos alle kommunens skolebestyrelser fra tirsdag den 11. 
september til mandag den 17. september. Kvalitetsrapporten behandles af 
Kommunalbestyrelsen den 24. september med henblik på godkendelse. Derefter 
udarbejder Skole og Fritid en handleplan med forslag til, hvordan der kan følges op på 
de områder, hvor kvalitetsrapporten har vist behov for handling. Handleplanen 
forelægges med henblik på politisk behandling på Børne- og Skoleudvalgets møde den 
12. november og Kommunalbestyrelsens møde den 26. november.  
  
Børne- og Skoleudvalget vil på mødet blive orienteret om resultaterne af de 
obligatoriske nationale test.  
  
Kvalitetsrapporten vil blive endeligt layoutet inden udsendelse til 
Kommunalbestyrelsen. 

Vurdering

Gentofte Kommune kan i år præsentere en kvalitetsrapport, der vidner om et 
skolevæsen, hvor kvaliteten grundlæggende er i top. Det understreges blandt andet af 
en meget høj ungdomsuddannelsesfrekvens, gode testresultater, et tilfredsstillende 
karakterniveau ved folkeskolens afgangsprøve, af at de elever, der har modtaget 
specialpædagogisk bistand eller undervisning i dansk som andetsprog, klarer sig 
relativt godt, og af at både forældre, medarbejdere og elever generelt er tilfredse med 
kommunens folkeskoler. 
  
Ambitionsniveauet rækker dog videre end det. Derfor peges der også i 
kvalitetsrapporten på en række områder, hvor der er et udviklingspotentiale og derfor 
er behov for yderligere fokus i den kommende periode. Det drejer sig om både den 
dokumenterede kvalitet - målt på elevernes kompetencer under og ved 
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Møde i Børne- og Skoleudvalget den 15. september 2007 
 
 
2  Åbent   Meddelelser fra Formanden/forvaltningen og spørgsmål fra 
medlemmerne 
 
000908-2007 
  

 
_____________________ 

 
 
 
 
Møde i Børne- og Skoleudvalget den 15. september 2007 
 
 
3  Lukket   Gentofte Plan 08. Drøftelse af politiske mål, Skole og fritid 
 
 
  

 
_____________________ 

 
 

afslutningen folkeskoleforløbet og på, hvordan det går dem siden hen - og den 
oplevede kvalitet blandt børn, forældre og medarbejdere.  

Indstilling
Skole og Fritid indstiller: 

Til Børne- og Skoleudvalget: 

1. At udvalget drøfter kvalitetsrapporten 

Til Kommunalbestyrelsen: 

2. At Kommunalbestyrelsen drøfter og godkender kvalitetsrapporten. 

Tidligere beslutninger
Børne- og Skoleudvalget den 10-09-2007 
 
Børne- og Skoleudvalget den 10. september 2007. Udsat til ekstraordinært Børne- og 
Skoleudvalgsmøde lørdag den 15. september 2007 kl. 09.30-11.00. 

Bilag Kvalitetsrapport 2006/07. Gentofte Kommune Åben i Captia
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Møde i Børne- og Skoleudvalget den 15. september 2007 
 
 
4  Lukket   Meddelelser fro formanden/forvaltningen og spørgsmål fra 
medlemmerne 
 
 
  

 
_____________________ 
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