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Resumé
Onsdag den 25. august 2021 holder opgaveudvalget sit fjerde møde.
På mødet skal opgaveudvalget arbejde videre med oplæg til opgaveudvalgets aflevering til
Kommunalbestyrelsen. Oplægget består af tre dele, der er udarbejdet på baggrund af det
foregående arbejde og møder i opgaveudvalget. Opgaveudvalget skal på mødet drøfte to af
delene. Den første del er oplæg til anbefalinger til, hvordan erfaringerne fra Coronatiden kan
bruges til at finde og forme nye løsninger til gavn for borgerne i fremtiden, og den anden del er en
erfarings- og læringsopsamling. Endelig skal opgaveudvalget beslutte strukturen for
opgaveudvalgets aflevering til Kommunalbestyrelsen.

Baggrund
Formålet med opgaveudvalget er at undersøge, hvilke erfaringer, nye løsninger og tilgange fra
Coronatiden, vi skal bygge videre på, så vi kan finde og forme nye løsninger på en række
velfærdsområder og dermed gøre Gentofte Kommune til et endnu bedre sted at bo, leve og
arbejde.
Opgaveudvalget skal komme med anbefalinger til, hvordan erfaringerne fra Coronatiden kan
bruges til at finde og forme andre og nye løsninger til gavn for borgerne i fremtiden - primært inden
for:
Dagtilbud
Skole
Kultur, Unge og Fritid
Ældre
Beskæftigelse og Erhverv
Forud for fjerde møde udsendes oplæg til aflevering til Kommunalbestyrelsen, som består af tre
dele: 1) Anbefalinger, 2) En erfarings- og læringsopsamling og 3) Et idékatalog. De tre dele er
udarbejdet på baggrund af opgaveudvalgets feedback og kommentarer på det første bud på
anbefalinger og læringspunkter, der blev behandlet på udvalgets tredje møde. Oplægget drøftes
på mødet, så opgaveudvalget kan nærme sig indhold og beslutte strukturen for afleveringen.
Dagsordenen for fjerde møde i opgaveudvalget Læringer fra Coronatiden er:










Velkomst ved formanden
Gennemgang af program ved facilitatorer
Optakt til arbejdet med oplæg til aflevering til Kommunalbestyrelsen
Arbejde med anbefalinger – 1. runde. I to grupper arbejder opgaveudvalget med
anbefalinger til læringer fra Coronatiden. Med udgangspunkt i det foregående arbejde i
opgaveudvalget drøfter grupperne om:
Det er de vigtigste pointer i anbefalingerne, der er trukket frem?
Det er de vigtigste mulige handlinger?
Pause med let forplejning
Arbejde med anbefalinger – 2. runde. Der arbejdes i grupper efter samme proces og
spørgsmål, som i første runde.
Plenum opsamling
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Arbejde med erfarings- og læringsopsamling. Med udgangspunkt i følgende spørgsmål
drøfter opgaveudvalget om:
De kan genkende det foregående opgaveudvalgsarbejde i ’Erfarings- og
læringsopsamlingen?
Der skal justeres, ændres eller slettes noget? Hvis ja, kom da med bud på alternativer.



Afrunding, næste skridt og tak for nu ved formanden



Indstilling
Administrationen indstiller:
Til opgaveudvalget Læringer fra Coronatiden at:
1. Udvalget drøfter oplæg til anbefalinger.
2. Udvalget drøfter oplæg til erfarings- og læringsopsamling.
3. Udvalget beslutter strukturen for opgaveudvalgets aflevering til Kommunalbestyrelsen.

Tidligere beslutninger:
.

Bilag
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