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Side 3 

1 [Åben] Fastlæggelse af flerårige mål og målepunkter for Børneudvalget  
  
Sags ID: EMN-2022-02771 

 

Resumé 
De stående udvalg skal jf. styrelsesvedtægten fastlægge flerårige mål for deres områder. 
Børneudvalget valgte fem mål på mødet den 8. marts 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 Børneudvalget, valgte udvalget følgende fem mål 
på sit møde den 8. marts 2022, dagsordenens punkt 4, til forvaltningens videre bearbejdning:  

1. Vi vil øge kvaliteten i dagtilbud og skabe læringsmiljøer, hvor børn trives og udvikler sig 
2. Vi vil sikre, at flere børn og unge i udsatte og sårbare positioner oplever glæden ved at 

deltage i fællesskaber tættere på almenmiljøet – med bemærkning om at børn og unge 
med særlige forudsætninger skrives ind i målet 

3. Vi vil øge den borgeroplevede kvalitet i sagsbehandlingen 
4. Vi vil styrke børn og unges fysiske og mentale sundhed og modstandsdygtighed – med 

bemærkning om, at inddragelsen af udsatte børn og unge i egne situationer indskrives som 
målepunkt 

5. Vi vil sikre, at flere unge i udsatte og sårbare positioner kommer godt ind i voksenlivet 
 
Dertil bad udvalget – i lyset af det gennem flere år faldende børnetal - forvaltningen om at komme 
med oplæg til et mål om at sikre, at den fysiske kapacitet på dagtilbudsområdet tilrettelægges, så 
ressourcerne bruges mest optimalt. Efter aftale med formandskabet er et mål om fastholdelse, 
opkvalificering og rekruttering af flere medarbejdere til dagtilbudsområdet også blevet tilføjet, da 
fagudvalgene også må have mål om fastholdelse og rekruttering, selvom Økonomiudvalget har 
valgt dette emne som et af sine overordnede mål. Børneudvalget har således syv flerårige mål til 
drøftelse. 
 
Følgende ændringer er foretaget: 
Børn og unge med særlige forudsætninger er skrevet ind i målet om deltagelse i fællesskaber, jf. 
mål 4 nedenfor. 
Inddragelsen af udsatte børn og unge i egne situationer er skrevet ind som målepunkt i målet om 
øget borgeroplevet kvalitet i sagsbehandlingen, jf. mål 5 nedenfor. 
 
De syv reviderede flerårige mål for Børneudvalget: 
Vi vil styrke det pædagogiske arbejde til glæde for børnene ved at tilpasse den fysiske kapacitet på 
dagtilbudsområdet, så flest mulige ressourcer går til børnene. 
Vi vil øge kvaliteten i dagtilbud og skabe læringsmiljøer, hvor børn trives og udvikler sig 
Vi vil fastholde, opkvalificere og rekruttere flere medarbejdere til dagtilbudsområdet 
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Vi vil sikre, at flere børn og unge med særlige behov og særlige forudsætninger oplever glæden 
ved at deltage i fællesskaber tættere på almenmiljøet 
Vi vil øge den borgeroplevede kvalitet i sagsbehandlingen 
Vi vil styrke børn og unges fysiske og mentale sundhed og modstandsdygtighed   
Vi vil sikre, at flere unge i udsatte og sårbare positioner kommer godt ind i voksenlivet 
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). 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. 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, Kultur, Unge og Fritid indstiller 
Til Børneudvalget:  
At drøfte og beslutte flerårige mål og målepunkter. 
 

 
Tidligere beslutninger: 
. 

 

 

Bilag 
1. Flerårige mål til BØ til juni-mødet (4535654 - EMN-2022-02771) 
 

2 [Åben] Gentofte Plan 2023  
  
Sags ID: EMN-2022-04240 
 

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 Børneudvalget godkender, at 
vedlagte forslag til mål- og økonomiafsnit på udvalgets målområder 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 hvert målområde indgår en vision for området 
samt en beskrivelse af baggrund og perspektiver for hvert målområde. Forslag til tekstdelen af mål 
og økonomi forelægges nu til godkendelse. I forslaget indgår de flerårige mål, som udvalget 
foreløbigt har valgt på mødet i marts. Teksten vil efterfølgende eventuelt blive konsekvensrettet i 
forhold til udvalgets endelige valg af mål og målepunkter, se dagsordenspunkt 2.  
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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 Fritids indstiller  
 
Til Børneudvalget:  
 
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 (4558656 - EMN-2022-04240) 
 

3 [Åben] Introduktion del 2., Familie og Sundhed   
  
Sags ID: EMN-2022-03361 

 

Resumé 
- 

 
Baggrund 
På mødet den 8. marts 2022 (punkt 1) fik Børneudvalget en generel introduktion til udvalgets 
ressortområde med fokus på de mest almene tilbud og redskaber, som børn, unge og deres 
forældre møder fra barnets fødsel til det bliver 18 år. Udvalget blev også introduceret for 
dagtilbudsområdet ligesom der blev givet en kort introduktion til Familie og Sundhed. 
 
Som led i den samlede introduktion gives der på mødet en nærmere introduktion til området 
Familie og Sundhed samt det specialiserede småbørnsområde (Dagtilbud).  Præsentationerne er 
mundtlige med efterfølgende udsendelse af skriftligt / grafisk materiale. 
 

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

 
Tidligere beslutninger: 
. 
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Bilag 
 

4 [Åben] Tilskud til pasning af eget barn  
  
Sags ID: EMN-2022-03154 

 

Resumé 
På baggrund af enkelte henvendelser fra borgere, der har ønsket tilskud til pasning af eget barn, 
bedes Børneudvalget vurdere, hvorvidt Gentofte Kommune skal tilbyde kommunens forældre 
tilskud til pasning af eget barn eller stadfæste beslutningen, som er truffet i Børne- og 
Skoleudvalget i 2003 om ikke at yde tilskud.  
 
Baggrund 
Tilskud til pasning af eget barn 

Ifølge Dagtilbudsloven er det kommunalbestyrelsen, der afgør, om kommunen giver tilskud til 
pasning af egne børn. Den enkelte kommune fastsætter også tilskuddets størrelse og hvilken 
aldersgruppe, der kan modtage tilskud. Kommunen kan give forældre et tilskud til at passe egne 
børn mellem 24 uger og op til skolestart i stedet for at få en plads i et dagtilbud. Det kan evt. 
besluttes kun at give tilskud for børn i en bestemt aldersgruppe.  
Børne- og Skoleudvalget besluttede i 2003 ikke at yde tilskud til pasning af egne børn, fordi 
ordningen ikke ville være udgiftsneutral. Børne- og Skoleudvalget blev senest på udvalgsmødet 
den 7. december 2017 orienteret om beslutningen fra 2003. 
På baggrund af enkelte henvendelser, beslutningens alder samt nye oplysninger ift. Gentoftes 
udgiftsniveau ved at tilbyde tilskud til pasning af eget barn, tages temaet op igen. 
Dagtilbudsområdets budget er aktivitetsbaseret, og konklusionen er i dag, at ordningen i forhold til 
det enkelte barn vil være udgiftsneutral under forudsætning af, at den alene anvendes af familier 
som et alternativ til en plads i et dagtilbud eller en anden pasningsordning. Ordningen vil dog ikke 
være udgiftsneutral, såfremt der vil blive søgt tilskud af familier, som under alle omstændigheder vil 
have passet deres barn selv, og ikke ønsker at søge plads i et dagtilbud eller en anden 
pasningsordning.  
Endvidere skal det bemærkes, at Gentofte Kommune pga. af det faldende børnetal de seneste 
mange år, har mange tomme pladser i dagtilbuddene, og nettodriftsudgiften pr. barn alt andet lige 
stiger, hvis færre børn indskrives, og der i stedet udbetales et tilskud.  
Endvidere bemærkes det, at ordningen vil kræve særskilt administration i forhold til ansøgning og 
godkendelse. 
 
Børnefamilier i Gentofte Kommune har i dag adgang til et varieret udbud af dagtilbud og 
pasningsordninger, som imødekommer mange forskellige behov. Udbuddet omfatter:  
 

• Daginstitutioner 

• Dagpleje,  

• Privat pasning og  

• Forældredagpleje (pasning af egne tvillinger/trillinger).  
Dertil kommer, som følge af dagtilbudsreformen, muligheden for et kombinationstilbud og 
muligheden for en deltidsplads i en daginstitution til børnefamilier under barselsorlov.  

 
Det er Dagtilbuds vurdering, at kommunen har en bred vifte af dagtilbud og pasningsordninger, 
som både kan imødekomme forældres behov for pasning og sikre et pædagogisk tilbud af høj 
kvalitet. 
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Såfremt der gives mulighed for tilskud til pasning af eget barn, forventes antallet af familier der selv 
ønsker/har mulighed for at passe deres egne børn – særligt vuggestuebørn – at stige. Det er dog 
svært at vurdere omfanget. Dog må det formodes, at mange af de familier der allerede i dag har 
valgt at passe barnet hjemme i en kortere eller længere periode, og hvor kommunen i dag ikke har 
nogen udgift i forbindelse med pasning, vil søge et tilskud til pasning såfremt dette bliver muligt.  

 

Hvad ville ordningen koste? 

• Antallet af børn, der ikke går i eller er skrevet op til at starte i et dagtilbud i Gentofte 
kommune er p.t. følgende:  

o 0-2-årige;120 børn går ikke i et af kommunens dagtilbud og er ikke skrevet op til 
dagtilbud 

• Hvis alle med børn over 1 år (69 børn) ansøgte om tilskud, så ville udgiften være; 
6.967.034 kroner årligt. 

o 3-5-årige; 64 børn går ikke i et af kommunens dagtilbud og er ikke skrevet op til 
dagtilbud 

Hvis alle i denne gruppe søgte tilskuddet, så ville udgiften være 3.513.206 kroner årligt 
Hvis begge grupper søgte ordningen, ville totaludgiften, inkl. en halv administrativ stilling 
(286.604kroner årligt), være 10.766.844 kroner årligt, men udgiften ville afhænge af antallet af 
ansøgere til ordningen. Dermed ville udgiften til ordningen være alt mellem 0- 10.766.844 kroner 
årligt. 
Det bemærkes, at der blandt disse kan være familier, der benytter sig af andre pasningstilbud, der 
ikke kendt af kommunen. Private dagtilbud og private pasningsordninger godkendt gennem 
kommunen er der taget højde for i overblikket. 

 

Praksis vedrørende tilskud til pasning af egne børn i de øvrige 4K-kommuner og 
Frederiksberg: 

• Rudersdal Kommune yder tilskud til pasning af egne børn i vuggestue- og 
børnehavealderen. Tilskuddet er på 8.313 kr. om måneden, hvis barnet er under tre år, og 
4.590 kr. om måneden, hvis barnet er over 3 år. I maj måned 2022 var der 31, der gør brug 
af ordningen. Da ordningen var på sit højeste var der 47. 

• Lyngby-Taarbæk Kommune yder tilskud til pasning af egne børn frem til barnet fylder tre år. 
Tilskuddet er på 8.281 kr. pr. måned. I maj måned 2022 var der 35, der gør brug af 
ordningen. Da ordningen var på sit højeste var der 42. 

• Frederiksberg Kommune yder tilskud til pasning af egne børn fra 24 måneder frem til 
skolestart. Tilskuddet i Frederiksberg udgør brutto 8.141,00 kroner pr. måned for børn 
under 3 år og 4.198,00 kroner pr. måned for børn over 3 år og til skolestart. I maj måned 
2022 var der 77, der gør brug af ordningen. Da ordningen var på sit højeste var der 120. 

• Gladsaxe Kommune yder ikke tilskud til pasning af egne børn. 

 

 

Indstilling 
 

Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller 
 
Til Børneudvalget: 
 

1. At tage stilling til, om forvaltningen skal arbejde videre med at tage emnet om tilskud til 
pasning af eget barn med i budgetforhandlingerne. 

 
Tidligere beslutninger: 
. 
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Bilag 
 

5 [Åben] Evaluering af 1000 dages projekt   
  
Sags ID: EMN-2022-03797 

 

Resumé 
Sundhedsplejen og Dagtilbud har deltaget i Sundhedsstyrelsens projekt ” Barnets 1000 første 
dage” og evaluerer, at der er stort behov for tidlig opsporing og indsats. Sundhedsplejen ønsker at 
drifte tilbuddet fremadrettet og inkluderer det i Familie og Sundheds budgetønsker for 2023-2026 
på 465.000 kr. om året  

 
Baggrund 
Sundhedsplejen og Dagtilbud har i 2020 og 2021 deltaget i Sundhedsstyrelsens projekt ”Barnets 
1000 første dage”. Som en del af Finansloven for 2019, prioriterede den daværende regering 1 
mia. kr. til et løft af de første og vigtige år i børns liv, med fokus på sårbare familier, i initiativet 
”1000 dages-program – en bedre start på livet”. 
 
Projektet har bl.a. bestået af: 

 
• En øget sundhedsplejeindsats, der kvalificerer, styrker og systematiserer indsatsen for 

sårbare og udsatte familier ved 1,5 år og 3 års besøg 

• En udvidelse af indsatsen, som sundhedsplejerskerne allerede har ydet i familien gennem 
barnets første leveår, ved et Cos-P forløb for at styrke den tidlige indsats for børn og 
familier med særlige behov. Cos-P er et intensivt forløb på 8 gange som gives af 
sundhedsplejersken for at styrke forældrenes tilknytning til barnet. Sundhedsplejerskerne i 
Gentofte har fået uddannelse i projektperioden. 

• Et styrket samarbejde mellem sundhedsplejen, dagtilbud og forældre ved  
besøg af sundhedsplejen i dagtilbud, så sundhedsplejens faglige viden om barnet i højere 
grad bringes i spil og indtænkes i det pædagogiske arbejde i forhold til at styrke udsatte 
børn. 

 
I 2021 henviste jordemødrene 10% af de fødende i Gentofte kommune på grad 3 eller 4. 
Fødselstallet i 2021 var 651 børn. Det vil svarer til 65 familier. Sundhedsplejen oplever pt. samtidig 
en stigende efterspørgsel på ekstra behovsbesøg. Behovsbesøg gives til familier på baggrund af 
problemer med kost, søvn, tilknytningsproblemer og psykosociale årsager (mental sygdom hos 
forældrene, misbrug hos forældre, unge forældre, usikre og enlige forældre, manglende netværk, 
dysfunktionelle parrelationer og familier af anden etnisk herkomst).   
 
I det første år af barnets liv har barnets relationer til forældrene afgørende betydning for barnets 
senere udvikling. Forældre-barn relationen samt tilknytningen er afhængig af den følelsesmæssige 
relation, der er mellem barnet og dets forældre. Især forældrenes sensitivitet spiller en afgørende 
rolle. Forskning viser at forældrenes modtagelighed for vejledning og rådgivning er speciel stor fra 
syvende graviditetsmåned. Med en tidlig opsporing og indsats vil Sundhedsplejen kunne sætte 
tidligt ind og dermed reducere behovet for efterfølgende ekstra behovsbesøg.  
Sundhedsplejen vil gerne fortsætte med at tilbyde Cos-P forløb samt 1½ års besøg til sårbare 
familier, som en tidlig indsats, som allerede starter på før-fødsels-niveau.  
Vi ønsker fortsat at kunne tilbyde et Cos-P forløb til de familier som henvises af jordemødrene i 
graviditeten med et omsorgsniveau på grad 3 eller 4, (forældre med psykosociale 
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problemstillinger.). Herved kan sundhedsplejens indsats fremme forældrenes ressourcer, 
forståelse og tilknytning til barnet. 
 
Dagtilbud er i 4K-regi i gang med at kompetenceudvikle relevant personale i form af 
diplomuddannelse for pædagoger, læringsforløb for pædagogiske assistenter og læringsforløb for 
dagplejere. Dette er etableret på baggrund af en tildelingspulje på landsplan, hvor Gentofte 
kommune har fået bevilget 533.000 kr. Kompetenceudviklingen er grundet Covid-19 forsinket. I 
2023 vil der blive evalueret på kompetenceforløbet og den videre proces.  

 
Relevante familier som har fået Cos-P forløb har evalueret forløbet via spørgeskemaer og de har 
tilkendegivet, at have haft stor gavn af forløbet. Forældrene angiver at have fået hjælp til at forstå, 
overskue og håndtere barnets ”væren i verden”, samt at de er blevet mere bevidste om deres egen 
opvækst og hvilken betydning den har for  
deres forældreskab. Familierne har udtrykt, at det er et tilbud, som alle familier burde have. 
Sundhedsplejen ønsker at videreføre tilbuddet og har lagt ønsket ind i budgetforhandlingerne for 
2023-2026.     
 

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

 
Tidligere beslutninger: 
. 

 

 

Bilag 
 

6 [Åben] Vi lærer sammen - en sprogindsats for 0-3-årige børn i Gentofte Kommune  
  
Sags ID: EMN-2022-04183 

 

Resumé 
Udvalget orienteres om resultaterne af Indenrigs- og Boligministeriets nye benchmark-analyse af 
andel af børn med sproglige udfordringer efter endt dagtilbud. 
 
Baggrund 
På udvalgsmødet den 17. august 2021 (punkt 1) blev Børneudvalget orienteret om resultaterne af 
en analyse af sprogindsatsen for flersprogede børn i dagtilbud (0-6 år) i Gentofte Kommune og om 
nye tiltag for at styrke den kommunale sprogindsats for målgruppen 0-6-årige børn, herunder 
indsatserne Vi Lærer Sammen og Hanen. 
 
Kvalitetsrapporten 2021 for dagtilbudsområdet viser resultaterne af den seneste analyse af 
sprogindsatsen for 0-6-årige børn, som er baseret på sprogvurderingsresultater for 3- og 5- årige 
børn i perioden 2019-2021. Der gives også en status på Vi Lærer Sammen og Hanen-forløbene. 
Se dagsordenspunktet ’Kvalitetsrapport dagtilbudsområdet 2021’. 
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Indenrigs- og Boligministeriets Benchmarkingenhed udgav i marts 2022 en analyse af resultaterne 
fra den obligatoriske sprogvurdering i børnehaveklassen som indikator for indsatsen på 
dagtilbudsområdet. Det er blevet undersøgt, hvor stor en del af skolestarterne, der har sproglige 
udfordringer. Der vises resultater for hver enkelt kommune, hvilket gør det muligt at sammenligne. 
Analysen er gennemført på baggrund af data fra 2019. 
 
Analysens fokus er, hvilke sprogvurderingsresultater, der kan forventes på baggrund af 
rammevilkårene i de enkelte kommuner - eksempelvis befolkningens socioøkonomiske 
sammensætning og dagtilbudstyper. De forventede resultater sammenstilles med de faktiske 
resultater. 
 
Gentofte Kommune placerer sig bedre end landsgennemsnittet og samtidig nogenlunde som 
forventet på baggrund af benchmark-analysen, jf. tabel 1. 
 
Tabel 1 Forventet og faktisk andel af børn med udfordringer samt kvartilplacering  

  Landsgennemsnit 
0.kl. forventet 

andel; Gentofte 
Kommune 

0.kl. faktisk andel; 
Gentofte 

Kommune  

Benchmarking-
indikator 

(svarende til 
forskellen) 

Kvartil ifm. 
benchmarking 

  2019 2019 2019 2019 2019 

Talesprog 19,0% 13,7% 15,0% 1,3 3. kvartil 

Førskrift 17,6% 11,8% 12,9% 1,1 3. kvartil 

  2020 2020 2020 2020 2020 

Talesprog 20,2% 16,5% 16,7% 0,2 Ikke indplaceret 

Førskrift 18,7% 13,9% 13,5% -0,4 Ikke indplaceret 

Kilde: Indenrigs- og Boligministeriet 
En benchmarkingindikator på 0 angiver, at kommunens faktiske andel udfordrede børn svarer til 
det forventede niveau. En benchmarkingindikator på over 0 angiver, at kommunen har flere 
sprogligt udfordrede børn end forventet. En indikator på 1 angiver, at kommunen har 1 
procentpoint flere sprogligt udfordrede børn, end man kan forvente på baggrund af 
rammevilkårene. Da der i Gentofte blev sprogvurderet 612 elever i 2019, og 594 i 2020 peger 
benchmarkingindikatoren på, at der i 2019 var 7,9 flere elever end forventet, der havde 
talesproglige udfordringer, og 6,7 flere elever end forventet, der havde førskriftlige udfordringer. 
For 2020 var tallene 1,2 elev mere end forventet, der havde talesproglige udfordringer og 2,4 elev 
mindre end forventet, der havde førskriftlige udfordringer.    
 
I analysen er kommunerne placeret i kvartiler alt efter hvor stor difference, der er mellem forventet 
og faktisk andel af børn med udfordringer. Kvartilerne, som kommunerne er placeret i, er beskrevet 
som:  

1. kvartil: Lille faktisk andel af børn med udfordringer i forhold til den forventede andel. 
2. kvartil: Faktisk andel af børn med sproglige udfordringer nogenlunde som forventet - men 

med en svag tendens til lidt lavere andel. 
3. kvartil: Faktisk andel af børn med sproglige udfordringer nogenlunde som forventet - men 

med en svag tendens til lidt højere andel.  
4. kvartil: Høj faktisk andel af børn med udfordringer. 

 
Jf. tabel 2 er andelen af børn med sproglige udfordringer i Gentofte på niveau med eller lidt højere 
end i kommunerne Rudersdal, Gladsaxe og Lyngby-Taarbæk, som vi almindeligvis sammenligner 
os med. Dagtilbud vil i den kommende tid gå i dialog med disse kommuner om deres 
sprogindsatser på dagtilbudsområdet for at få indblik i, hvilke sprogindsatser, der prioriteres her. 
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Tabel 2 4K kommuners placering i kvartiler 2019 

  Gentofte  Rudersdal  Lyngby-Taarbæk  Gladsaxe 

Talesprog 3. kvartil 2. kvartil 3. kvartil 3. kvartil 

Førskrift  3. kvartil 2. kvartil 2. kvartil  1. kvartil  

Kilde: Indenrigs- og Boligministeriet 
 

Indstilling 
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller: 
 
Til Børneudvalget: 
 
At udvalget tager orienteringen til efterretning. 

 
Tidligere beslutninger: 
. 

 

 

Bilag 
 

7 [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.  

 
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.  
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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. 
 

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: 
Udvalg: Skoleudvalget 
 
 Dato: 19-05-2022 

 
 

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

8 [Åben] Kvalitetsrapport dagtilbudsområdet 2021  
  
Sags ID: EMN-2022-04311 

 

Resumé 
Dagtilbud forelægger Kvalitetsrapport Dagtilbudsområdet 2021 til drøftelse med henblik på 
godkendelse af Dagtilbuds udvalgte fokusområder på baggrund af vurderingen af kvaliteten. 

 
Baggrund 
Kvalitetsrapporten på dagtilbudsområdet er et kommunalt værktøj, der skal understøtte 
systematisk evaluering og kvalitetsopfølgning på kommunalt niveau. Rapporten skal danne 
grundlag for dialog og drøftelse med henblik på kvalitetsudvikling.  
 
Af dagtilbudsloven, som trådte i kraft 1. juli 2018, fremgår det bl.a., at dagtilbudsområdet skal 
drøftes politisk mindst hvert andet år med udgangspunkt i, hvordan kommunens rammer for 
dagtilbud og eventuelle prioriterede indsatser for området. Kvalitetsrapporten 2021 danner 
grundlag for denne drøftelse.  
 
I november 2018 besluttede Børneudvalget desuden et styringskoncept, som har til formål at 
fastholde og fremme, at politikskabelse og kvalitetsudvikling sker på baggrund af dokumentation, 
viden og dialog. Af styringskonceptet fremgår det, at Kvalitetsrapporten skal forelægges hvert 
andet år i maj. Seneste Kvalitetsrapport blev forelagt Børneudvalget i maj 2020. 
 
Kvalitetsrapporten på dagtilbudsområdet 2021 består af fire dele: 
 

• Introduktion af dagtilbudsområdet i Gentofte Kommune (afsnit 3) 

• Strukturel kvalitet (afsnit 4) 

• Proceskvalitet (afsnit 5) 

• Resultat-kvalitet (afsnit 6) 
 
Den samlede vurdering af kvaliteten fremgår af afsnit 1 på side 7 
 
Uddrag fra den samlede vurdering og fokusområder 2021 
Kvalitetsrapporten for dagtilbudsområdet giver et billede af området i Gentofte Kommune i 2021. 
Perioden 2020-2021 har været præget af coronapandemien. Den har betydet, at vilkårene og 
rammerne for dagtilbudsområdet har været præget af løbende ændringer. Dette samtidig med at 
området på mange måder har været en spydspids i arbejdet for at holde Danmark åbent. 
 
Kvalitetsrapporten for Dagtilbudsområdet viser et billede af en generel høj kvalitet. Der er en høj 
forældretilfredshed, og børnenes trivsel vurderes høj.  
Der vil i den kommende periode fortsat være et stærkt fokus på at sikre, at alle børn får de bedste 
muligheder og forudsætninger i livet. Herunder et fokus på at få løftet de børn, der har udfordringer 
ift. specifikke kompetencer. Det sikres ved at børnehusene får tilrettet deres indsatser i forhold til 
konkrete områder eller udfordringer.   
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Dagtilbud arbejder vedvarende på at fastholde og udvikle kvaliteten. Kvalitetsrapporten har givet 
anledning til at udpege særligt følgende to områder som områder med et særligt behov for en 
fokuseret indsats:  
 

• Pædagogisk organisering 
Pædagogisk organisering handler konkret om, hvorvidt og hvordan dagen er planlagt. Hvorvidt de 
pædagogiske medarbejdere, kender og følger planlægningen og om de pædagogiske 
medarbejdere justerer deres praksis efter behov, og fordeler sig relevant i forhold til at kunne 
understøtte børnegruppen.  
Data viser, at der bør være et særligt fokus og en ambition om generelt at styrke de pædagogiske 
læringsmiljøer igennem en bedre pædagogisk organisering. I den kommende periode vil 
pædagogisk organisering derfor være i fokus. Det vil bl.a. være ift. daginstitutionernes arbejde med 
at skabe og understøtte synlige og intentionelle læringsmiljøer med deltagelsesmuligheder for alle 
børn. Det relaterer til temaerne og grundlaget i den styrkede pædagogiske læreplan, som bl.a. 
understøttes af en evalueringskultur. Der følges særligt op på den pædagogiske organisering i de 
pædagogiske tilsyn i 2022, og der vil dertil blive iværksat særlige og mere generelle tiltag på tværs 
af alle institutioner for at styrke den pædagogiske organisering.  
 

• Sprog 
Sproget bygger bro mellem det, som børn sanser og deres erkendelse og kommunikation. Det 
pædagogiske sprogarbejde i daginstitutionerne har således stor betydning for opbygning og 
udvikling af børns begrebsverden, forståelse af dem selv og af det, der foregår omkring dem. 
Derfor er det fortsat en ambition at styrke børnenes sproglige færdigheder. Der vil være et særligt 
fokus på at få understøttet og hjulpet de børn i de enkelte børnehuse, der har sproglige 
udfordringer, således at andelen af børn med sproglige udfordringer reduceres over den 
kommende årrække. Dette arbejde understøttes yderligere af det generelle fokus på sproglige 
indsatser ’Vi Lærer Sammen’ (VLS) og ’Hanen’, der igangsættes over den kommende periode. 
 
Derudover er der fokus på fastholdelse og rekruttering som grundlæggende basis for at 
kunne levere høj kvalitet i dagtilbud  
Der er både på landsplan - og for Gentofte Kommune - store rekrutteringsudfordringer på uddannet 
personale. Området har derfor iværksat mange tiltag for at understøtte fastholdelse og rekruttering. 
Dette gælder både fokus på uddannelse og efteruddannelse – således, at der både uddannes 
ufaglærte medarbejdere til pædagogiske personale via merit; og efteruddannes pædagoger 
indenfor sprog, motorik og inklusion/fællesskaber. Personalestabilitet kan være af afgørende 
betydning for den pædagogiske indsats. Personaleomsætningen har været stigende i perioden 
2019-2021, og da stabilitet i personalegruppen også er en faktor for høj kvalitet i dagtilbud, er det 
et fortsat fokusområde. 
 
 

Indstilling 
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller 
 
Til Børneudvalget: 
 
At Kvalitetsrapport dagtilbudsområdet 2021 godkendes 

 
Tidligere beslutninger: 
. 

 

 

Bilag 
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1. Kvalitetsrapport dagtilbudsområdet 2021 (4558025 - EMN-2022-04311) 
 

9 [Åben] Kvartalsrapportering for Børneudvalget 1. kvartal 2022  
  
Sags ID: EMN-2022-03744 
 

Resumé 
Børneudvalget gives en Kvartalsrapportering for børneområdet 1. kvartal 2022 (bilag 1) og 
budgetændringer (bilag 2).  

 
Baggrund 
Dagtilbud 
Børnevisitationen på dagtilbudsområdet visiterer ressourcer til børn i udsatte positioner. 
Opgørelsen pr. 1. marts 2022 viser, at der er 53 børn, som modtager ressourcetimer i egen 
institution, 51 børn har en kompetencecenterplads, og 18 børn er i et specialtilbud efter 
Servicelovens § 32. 
 
Børn og Familie 
I Børn og Familie har der fortsat skærpet fokus på forebyggelse og mindst indgribende indsatser. 
Det afspejler sig også i stabile anbringelsestal her efter 1. kvartal i 2022.  
Økonomien er i balance og antallet af sager ligger stabilt. Tallene afspejler endnu ikke situationen 
vedrørende ukrainske flygtninge.  
 
Tandplejen 
Der indgår data om tandsundheden og en status vedrørende venteliste for tandregulering 

 

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

 
Tidligere beslutninger: 
. 

 

 

Bilag 
1. Kvartalsrapport Børneudvalget 1. kvartal 2022 (4558524 - EMN-2022-03744) 
2. Budgetændringer 1. kvartal 2022 Børn (4536528 - EMN-2022-03744) 
 

10 [Åben] Meddelelser og eventuelt  
  
Sags ID: EMN-2021-08065 

 

Resumé 
Udvalget orienteres om begivenheder, kommende møder og arrangementer relateret til 
børneområdet. 
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Baggrund 
Årsplan for Børneudvalget 
 
Årsplan for Børneudvalget 3. kvartal 2022 - 2. kvartal 2023 
 
Årsplanen for Børneudvalget 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:  
At udvalget når gennem sit ressortområde på et vist niveau i løbet af et år 
At der kan koordineres på tværs af udvalgene 
At de øvrige kommunalbestyrelsesmedlemmer, som ikke sidder i udvalget, har indblik i, hvad der 
forventes drøftet på udvalgsmøderne 
 
Årsplanen opdateres hvert kvartal.  
Se bilag Børneudvalget 3. kvartal 2022 - 2. kvartal 2023.  
 
Senest opdaterede version gøres tilgængelig på Politikerportalen efter udvalgets behandling af 
den. 
 

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

 

 

Bilag 
1. Årsplan for Børneudvalget 3. kvartal 2022 - 2. kvartal 2023 (4580712 - EMN-2021-08065) 

 

11 [Åben] Underskrift  
  
Sags ID: EMN-2021-08064 

 

 
 

 
Tidligere beslutninger: 
. 

 

 

Bilag 
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Gentofte Kommune Side 1

MÅL 1: Vi vil øge kvaliteten i dagtilbud og skabe læringsmiljøer, hvor 
børn trives og udvikler sig
Baggrund og formål
I Gentofte Kommunes vision for børneområdet ”Tryghed, Leg og Læring – Børn forandrer verden” hedder det blandet andet, at ”forældre og professionelle har de højeste 
ambitioner for udviklingen af barnets potentialer, og skaber de bedste betingelser for børnene”. Børns trivsel og læring i de første leveår er afgørende for både det gode 
børneliv og børns muligheder i livet på sigt. Derfor vil vi med udgangspunkt i Gentofte Kommunes vision og den styrkede læreplan fortsat øge kvaliteten i dagtilbuddene. 
Data fra tilsynene viser, at der på to af syv temaer vurderes et behov for forbedring; pædagogisk organisering og børnenes kompetencer. Fra forskning ved vi også, at 
sprogudvikling er afgørende for børns trivsel, udvikling og dannelse.

1. At den pædagogiske praksis i daginstitutionerne er tilrettelagt efter en struktur, 
hvor der arbejdes med læring gennem hele dagen. Målet er at løfte 
daginstitutionernes gennemsnitlige score på temaet pædagogisk organisering fra 2,4 
(i 2021) til 3,0 på tilsynskonceptets 4-trins skala.

2. At det pædagogiske personale understøtter børnenes læringsmiljøer, deres 
sproglige udvikling, og at der arbejdes systematisk med Play and Learn, samt at 
medarbejderne understøtter børnenes motoriske udvikling. Målet er at løfte 
daginstitutionernes gennemsnitlige score på temaet børnenes sproglige og motoriske 
udbytte fra 2,6 (i 2021) til 3,0 på tilsynskonceptets 4-trins skala.

3. At flere børn udvikler gode talesproglige færdigheder. Målet er at fastholde, at 
max. 8 % af alle treårige har brug for en særlig eller fokuseret sprogindsats – og 
reducerer andelen således at max. 10 % af alle femårige har brug for en særlig eller 
fokuseret sprogindsats. I 2021 var det 8 % af alle treårige og 13 % af alle femårige, 
der havde brug for dette.

Tilsyn – alle daginstitutioner modtager minimum hvert andet år et anmeldt 
pædagogisk tilsyn (målepunkt 1 og 2)

Undersøgelse af pædagogisk personales kompetencer (målepunkt 2)

Sprogvurdering af alle børn, når de er tre og fem år gamle (målepunkt 3)

BØ
Dagtilbud

Målemetoder Målepunkter 



Gentofte Kommune Side 2

MÅL 2: Vi vil fastholde, opkvalificere og rekruttere flere 
medarbejdere til dagtilbudsområdet

Baggrund og formål
Høj kvalitet i dagtilbud kræver uddannede medarbejdere, da det forskningsmæssigt er en af de faktorer med størst betydning for kvaliteten. Et andet centralt 

kvalitetsparameter er kendt og stabilt personale. Der er på dagtilbudsområdet rekrutteringsudfordringer – særligt ift. til pædagoger. Udfordringen vil vokse yderligere i 

de kommende år. Antallet af pædagogstuderende falder, antallet af børn i Danmark stiger, mange pædagoger forlader branchen og normeringerne forbedres. Via en 

merituddannelse kan et antal af allerede ansatte medarbejdere, der ikke har en pædagogfaglig uddannelse, uddannes til pædagoger sideløbende med deres arbejde. 

For nogle pædagogmedhjælpere vil vejen til en meritpædagoguddannelse gå via en uddannelse som pædagogisk assistent, ligesom det for nogle institutioner kan 

være et mål i sig selv at øge andelen af pædagogiske assistenter. 

1. At opnå en uddannelsesdækning på 78%. I 2021 var  uddannelsesdækningen 68% fordelt på 63% 
pædagoger og 5% pædagogiske assistenter.

2. Antallet af pædagogmedhjælpere der tager en merituddannelse, som pædagogisk assistent eller 
pædagog øges, så der løbende uddannes internt. I 2021 var der 7 pædagogmedhjælpere der påbegyndte 
en meritpædagoguddannelse og ingen der påbegyndte en merit-pædagogisk assistent uddannelse. Målet 
er at min. 10 pædagogmedhjælpere hvert år påbegynder en merituddannelse.

3. Antallet af medarbejdere med en uddannelse indenfor motorik,  sprog og social inklusion som minimum 
fastholdes og ift. sprog og social inklusion øges med 25 medarbejdere. Der er i 2021 173 medarbejdere 
med inklusionsuddannelse, 167 medarbejdere med sproguddannelse og 107 medarbejdere med 
motorikuddannelse.

Andelen af pædagoger, pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere 
opgøres månedligt. Data fremlægges for BØ hvert halvår – på 1. og 3. 
udvalgsmøde (målepunkt 1).

Årlig opgørelse af antal medarbejdere, der tager en merituddannelse. Data 
forelægges årligt for BØ på 1. udvalgsmøde (målepunkt 2).

Antallet af medarbejdere med diverse efter- og videreuddannelser opgøres 
hvert år i november-december. Data forelægges årligt for BØ på 1. 
udvalgsmøde (målepunkt 3).

Målemetoder Målepunkter 

BØ
Dagtilbud



Gentofte Kommune Side 3

MÅL 3:  Vi vil styrke det pædagogiske arbejde til glæde for børnene 
ved at tilpasse den fysiske kapacitet på dagtilbudsområdet

Baggrund og formål
Den fysiske kapacitet på dagtilbudsområdet er langt højere end børnetallet og den forventede udvikling i børnetallet tilskriver. Det betyder kort sagt, at de bygningsrelaterede 
udgifter pr. barn er højere end det ville være tilfældet, såfremt der var en større overensstemmelse mellem fysisk kapacitet og børnetal.

Der er i dag en maksimal fysisk kapacitet på dagtilbudsområdet til ca. 4.300 børn, og pr. 1. juni 2022 forventes der ca. 3.900 indskrevne børn. Antallet af børn i alderen 0-5 år 
er i perioden fra 2012 til 2022 faldet med knap 850 børn i Gentofte Kommune. Baseret på en prognose udarbejdet i 2022 vurderes det, at det største fald er overstået, men at 
der vil være et fald på yderligere ca. 230 børn i alderen 0-5 år frem mod 2027. I dag holdes den udbudte kapacitet på en række matrikler nede for at opnå en vis stabilitet.

Den ledige kapacitet giver en række udfordringer, da de mange ledige pladser resulterer i et svingende antal indskrevne børn. Da budgettildelingsmodellen bygger på 
princippet om, at pengene følger barnet, giver situationen usikkerhed for den enkelte institution og ofte tillige et uhensigtsmæssigt antal indskrevne børn. Hertil kommer, at den 
ledige kapacitet, der fordeler sig over en række af områdets 61 bygninger, er en medvirkende årsag til, at kommunens nettodriftsudgifter pr. barn ligger blandt landets højeste 
og er steget de seneste år. De faste driftsudgifter i form af fx rengøring, ejendomsdrift og lederlønninger falder ikke i takt med børnetallet.

1. Senest i maj 2023 træffer ØK og KB endelig beslutning om tilpasning 

af den fysiske kapacitet på dagtilbudsområdet.

BØ
Dagtilbud

Målemetoder Målepunkter  
1. Senest i maj 2023 er der efter en proces med inddragelse af alle relevante 

interessenter truffet endelig beslutning om hvorledes og hvor meget 

kapaciteten nedbringes.



Gentofte Kommune Side 4

MÅL 4: Vi vil sikre, at flere børn og unge med særlige behov og 
særlige forudsætninger oplever glæden ved at deltage i 
fællesskaber tættere på almenmiljøet
Baggrund og formål
I 2016 vedtog Kommunalbestyrelsen Strategi for fællesskaber for børn og unge i Gentofte. Målet er at skabe fællesskaber med plads til forskellighed, således at flere børn 

og unge med særlige forudsætninger og særlige behov får mulighed for at deltage i fællesskaber tættere på almenmiljøet, eksempelvis i en almen daginstitution. Alle 

dagtilbud i Gentofte Kommune har i dag en inkluderende praksis. For at fastholde dette fokus, er der løbende pædagoger, der bliver efteruddannet i social inklusion, og 

institutioner der oplever udfordringer med at tilbyde en inkluderende praksis i forhold til et barn eller en børnegruppe, kan søge hjælp og vejledning fra særlige 

medarbejdere fra et af dagtilbudsområdet kompetencecentre, såkaldte MUF’ere (medarbejdere med udgående funktion). Opgaveudvalget for anbringelser har arbejdet ud 

fra et lignende nærhedsprincip. Det kommer eksempelvis til udtryk ved, at netværksanbringelse og plejefamilie prioriteres højt. 

1. At alle daginstitutioner har minimum 2 pædagoger med et modul i social inklusion, og at det samlede antal 
pædagoger med modul i social inklusion er minimum 200. I 2021 havde 30 ud af 43 daginstitutioner to eller 
flere pædagoger med modul i social inklusion og i alt havde 166 uddannelsen). (Dagtilbud)

2. At det årlige antal gennemførte MUF-forløb i dagtilbud ikke falder til under 44 (i  2021 blev der gennemført 
44 forløb) (Dagtilbud).

3. Børn og Familie arbejder kontinuerligt med forholdet mellem forebyggende foranstaltninger versus 
anbringelser og ønsker således at forholdet er konstant stigende og >1. Baseline er januar 2023. 

4. En øget udnyttelse af egne ressourcer contra køb udefra. Der tænkes her på Familie Centret, 
Ungekontakten, Magrethekollegiet, Familiens Hus, Lundø og Camillehusene. Januar 2023 er baseline.

Undersøgelse af pædagogisk personales kompetencer (målepunkt 1)

Årlig opgørelse fra Børnevisitationsudvalget. Data forelægges halvårligt for BØ.  
(målepunkt 2)

Kvartalsrapporten (målepunkt 4)

Økonomisk rapportering (målepunkt 5). 

Målemetoder Målepunkter  

BØ
Familie og 

Sundhed

Dagtilbud



Gentofte Kommune Side 5

MÅL 5: Vi vil øge den borgeroplevede kvalitet i sagsbehandlingen 

Baggrund og formål
Familie og Sundhed vil arbejde for at fremme dialogen og samarbejdet med vores borgere, så vi sikrer en endnu højere borgeroplevet faglighed og kvalitet i vores 
arbejde. Vi vil arbejde med at styrke den tværfaglige koordinering og det tværfaglige samarbejde. Vi vil styrke samarbejdet både internt i organisationen og i 
samarbejdet med vores eksterne samarbejdspartnere (ex. Psykiatrien, jordemødre, læger, skole-dagbehandling mm.). Endvidere  vil vi kvalificere de interne 
arbejdsgange så vi sikrer koordinerede, rettidige og relevante indsatser. Vi vil blandt andet udarbejde arbejdsgangsbeskrivelser, mere ledelsesinformation og juridisk 
bistand og vi vil ansætte en medarbejder som udelukkende har til opgave at rådgive og vejlede borgerne i forbindelse med nyoprettede sager for børn og unge med 
funktionsnedsættelser. På den måde kan vi sikre en endnu højere grad af valideret, samlet og koordineret indsats. Borgerne vil opleve en bedre service og en øget 
kvalitet af vores arbejde og medarbejderne vil se det som en styrket faglighed og øget arbejdstrivsel – på den måde  imødekommer vi visionen for Gentofte Kommune -
som godt sted at leve, bo og arbejde. 

1. I 2020 havde Gentofte en omgørelsesprocent på 61% på børnehandicapområdet. I 2025 
skal omgørelsesprocenten være max. 40 % og ligge under landsgennemsnittet i hele 
perioden.

2. En fra 1. jan 2023 faldende sagsbehandlingstid på §§ 41, 42 og 44- forløb. Vi kan først 
måle sagsbehandlingstiderne i sensommeren 2022. Baseline fastlægges i januar 2023 på 
baggrund data om 2022.

3. Der skal være en løbende stigning i tilfredsheden frem til 2025. I 2025 skal 80 % af borgere 
og/eller pårørende være tilfredse med sagsbehandlingen. Baseline fastlægges i januar 
2023 på baggrund data om 2022.

Ankestyrelsens statistik og antal klager (målepunkt 1)

DUBU-kuben (målepunkt 2)

Der udarbejdes en mini-survey, hvor borgere/pårørende kan give feed 
back på deres oplevelse af sagsbehandlingen. Baseline er 2022. 
(målepunkt 3)

Målemetoder Målepunkter

BØ
Familie og 

Sundhed



Gentofte Kommune Side 6

MÅL 6: Vi vil styrke børn og unges fysiske og mentale sundhed og 
modstandsdygtighed  

Baggrund og formål
Fysisk og psykisk sundhed, trivsel og modstandsdygtighed er afgørende elementer i et udviklende og lærerigt børne- og ungeliv. Vi ved fra undersøgelser, national 

forskning, fra de kommunale trivselsundersøgelser og fra Ungeprofilundersøgelsen, at for mange børn og unge oplever sig ensomme og presset i en grad, som påvirker 

deres generelle trivsel og sundhed. For mange børn og unge udtrykker ligeledes, at de mangler voksne at tale med og få hjælp fra. Familie og Sundhed vil arbejde 

systematisk med at opspore og sætte tidligt ind med koordinerede og helhedsorienterede indsatser, der har til formål at støtte barnet/den unge og deres forældre. Vi vil 

øge Sundhedsplejeindsatsen i form af tidlig screening og mere dialog og vejledning til forældre. PPR tilbyder lettere behandlingsforløb til børn, unge og deres forældre når 

der er tale om angst, ensomhed, spiseforstyrrelser, selvskade, uro og opmærksomhedsvanskeligheder. Med tidlig opsporing og hurtige indsatser vil Familie og Sundhed 

afhjælpe aktuelle problemer, inden de vokser sig for store – vores indsatser vil  ske så tæt på barnet, den unges og familiens nærmiljø. 

1. Vi ønsker at opnå og fastholde en brugertilfredshed på 90% ifm. Sundhedsplejens COS-P-
forløb (1000 dages projektet). 

2. Tidlig opsporing hos Tandplejen. Fra 1. jan 2023 (baseline) skal antal kariesfrie børn i tre-
årsalderen ligge konstant på 99%.  

3. 86 % af de unge og 84% af forældrene i Gentofte er i 2022 tilfredse med nuværende 
behandlingsforløb til børn, unge og deres forældre når der er tale om angst, ensomhed, 
spiseforstyrrelser, selvskade, uro og opmærksomhedsvanskeligheder (STIME). I 2025 ønsker 
Gentofte en brugertilfredshed på 90% for begge respektive grupper. 

4. Udsatte børn og unge inddrages i egen sag i Børn og Familie.

Der udarbejdes en mini-survey, hvor borgeren kan give feed back på forløbet 
(målepunkt 1)

SCOR-tal hos Tandplejen (målepunkt 2).

Brugertilfredshed opgjort årligt via portal boernungeliv.dk (målepunkt 3)

Der udarbejdes en mini-survey, hvor borgeren/pårørende kan give feed back på 
deres oplevelse af sagsbehandlingen ift. inddragelse i egen sag. Baseline er 2023. 
(målepunkt 4).

Målemetoder Målepunkter 

BØ
Familie og 

Sundhed



Gentofte Kommune Side 7

MÅL 7: Vi vil sikre, at flere unge i udsatte og sårbare positioner 
kommer godt ind i voksenlivet 

Baggrund og formål
I 2016 vedtog Kommunalbestyrelsen Strategi for fællesskaber for børn og unge i Gentofte. Målet er at skabe fællesskaber med plads til 
forskellighed. En af indsatserne i strategien er at sikre sammenhængende overgange. Den 1. januar 2021 trådte en ny lovbestemmelse i kraft om 
den gode overgang til voksenlivet for unge med handicap (SEL§19a) . Den 11. maj 2021 vedtog forligspartierne aftaleteksten ”Børnene først” 
som bl.a. sætter fokus på overgangen ind i voksenlivet. Børne- og voksenområdet vil sikre et endnu tættere samarbejde om unge, når de fylder 
16 år. Borgerne vil opleve en bedre service og en øget kvalitet af vores arbejde, og medarbejderne vil se det som en styrket faglighed og øget 
arbejdstrivsel – på den måde  imødekommer vi visionen for Gentofte Kommune - som godt sted at leve, bo og arbejde. 

1. Vi vil reducere forekomsten af forløb, der ikke følger arbejdsgangen for 
overgangen fra ung til voksen, til 0 ved at gennemføre audit på de sager, 
hvor arbejdsgangen ikke er fulgt.

2. 80 % af borgere og/eller pårørende er i 2026 tilfredse med 
sagsbehandlingen efter overgangen fra barn til voksen.

Administrationen registrerer sager, der overgår fra Ung til Voksen, som ikke har 
fulgt arbejdsgangen. 
Der udarbejdes en standardiseret arbejdsgang for gennemførelse af audit 
(Målepunkt 1).

BØ/SU
Familie og 

Sundhed 

Social og 

Handicap 

Mulige målemetoder Målepunkter 

Der udarbejdes en mini-survey, hvor borgere/pårørende kan give feed 

back på deres oplevelse af sagsbehandlingen efter overgangen fra ung til 

voksen. Baseline er 2023 (Målepunkt 2).
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Børn og Skole 

VISION 

Ethvert Gentofte-barn og enhver Gentofte-ung lever et godt børne- og ungeliv, der skaber grundlag for et 

godt voksenliv. 

FLERÅRIGE MÅL 

Alle stående udvalg i Gentofte Kommune skal fastlægge flerårige mål for deres område.  Børneudvalget og 
Skoleudvalget har foreløbigt valgt følgende mål: 

• Vi vil styrke det pædagogiske arbejde til glæde for børnene ved at tilpasse den fysiske kapacitet på 
dagtilbudsområdet, så flest mulige ressourcer går til børnene 

• Vi vil øge kvaliteten i dagtilbud og skabe læringsmiljøer, hvor børn trives og udvikler sig 

• Vi vil fastholde, opkvalificere og rekruttere flere medarbejdere til dagtilbudsområdet 

• Vi vil sikre, at flere børn og unge med særlige behov og særlige forudsætninger oplever glæden ved 
at deltage i fællesskaber tættere på almenmiljøet 

• Vi vil øge den borgeroplevede kvalitet i sagsbehandlingen 

• Vi vil styrke børn og unges fysiske og mentale sundhed og modstandsdygtighed   

• Vi vil sikre, at flere unge i udsatte og sårbare positioner kommer godt ind i voksenlivet 

• 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 fællesskab i skolen 

• Vi vil styrke indsatsen for både elever med særlige behov og elever med særlige forudsætninger, så 
alle børn udvikler sig i folkeskolen 

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

Figur 1 Centrale pejlemærker i Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid 
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I Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid arbejder vi ud fra fem centrale pejlemærker, som sætter den 
strategiske retning for hele området. Pejlemærkerne er Kvalitet i kerneopgaven, Fastholdelse og 
rekruttering, Børn og unges sundhed og trivsel, Fællesskaber med forskellighed og Deltagelse og 
demoktratisk dannelse. Pejlermærkerne fremgår ikke systematisk af teksten, men indgår som 
underliggende temaer.  

BAGGRUND OG PERSPEKTIVER 

Alle børn og unge skal opleve trivsel, læring og udvikling af deres sociale og personlige kompetencer og 
sundhed. Det skal give dem et godt afsæt for deres børne- og ungeliv og for deres voksenliv. Det skal 
bidrage til, at børnene, når de bliver unge, gennemfører en ungdomsuddannelse, som de kan bruge som 
afsæt for videre uddannelse eller job. 

Gennem deres opvækst skal børn og unge motiveres til at tage ansvar for egen trivsel og udvikling – og vi 
skal sammen med forældrene bidrage til en stærk udvikling af deres kompetencer. Vi skal gribe 
digitaliseringens muligheder og samtidig støtte børn og unge i at håndtere dens udfordringer. 

Fællesskaber med forskellighed handler om, at flere skal opleve at være en del af de almene fællesskaber 
som fx de almindelige folkeskoler, dagtilbud og fritidsliv og samtidig trives og udvikle sig i disse 
fællesskaber. Vi skal derfor støtte børn og unge i at udvikle sociale og personlige kompetencer, der gør det 
lettere at være i og invitere andre ind i fællesskaber.  

Læring og det at kunne lære er vigtigt i et videnssamfund. Hvert barn og hver ung har et 
læringspotentiale, som skal udnyttes og udfordres. Vi skal tilrettelægge læringsprocesser, der inspirerer, 
udvikler og bidrager til, at den enkelte opnår så stor læringskompetence som muligt. 

Kimen til et sundt liv grundlægges tidligt i livet, og børn og unge skal motiveres til at have sunde vaner og 
passe på sig selv. Vi ved, at børn og unge lærer mere, når de er fysisk aktive. Vi skal derfor også skabe 
rammer for, at fysisk aktivitet er en del af hverdagen i dagtilbud og skoler. 

Et godt samspil mellem dagtilbud eller skole og forældre skaber den bedste ramme for børn og unges 
trivsel, udvikling og læring. Vi vil derfor understøtte samarbejdet mellem forældre og fagprofessionelle og 
understøtte forældrene i at tage medansvar for de fællesskaber, deres barn eller ung er en del af. 

Den digitale udvikling giver nye muligheder og nye udfordringer. Vi skal bruge mulighederne til at 
understøtte børn og unges faglige såvel som sociale udvikling og ruste dem til at begå sig i en verden, der i 
stigende grad drives af digitale teknologier. Vi skal sende børn og unge ud i den digitale fremtid med en 
grundlæggende teknologiforståelse og digital dannelse, der gør dem klar til at begå sig i en digitaliseret 
verden. 

For at vi i Gentofte Kommune kan realisere visionen for børn og unge, arbejder vi for: 

• At børn og unge oplever glæden ved at deltage i fællesskaber i dagtilbud og skoler og at flere børn 
og unge i udsatte positioner samt børn og unge med særlige forudsætninger oplever glæden ved 
at deltage i fællesskaber så tæt på almenmiljøet som muligt 

• At skabe sammenhæng i vores pædagogiske arbejde i skoler og dagtilbud med børn og unges 
udvikling  

• At skabe sammenhæng i vores tilbud til børn, unge og familier, uanset hvilken livssituation de er i 

• At skabe sammenhæng i vores sundhedsfaglige arbejde for at understøtte børn, unge og deres 
familiers sundhed og trivsel. 

Derudover har vi formuleret to delvisioner: 

”Tryghed, leg og læring – Børn forandrer verden” (0-6 år). Ethvert barn udvikler egen identitet i et miljø 
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med tryghed og nærvær. Det enkelte barn oplever glæden ved at lære, indgå i fællesskaber og forandre 
verden omkring sig. Forældre og professionelle har høje ambitioner for udviklingen af barnets potentialer 
og skaber de bedste betingelser for barnet. 

”Læring uden grænser – Børn og unge lærer uden grænser” (6-15 år). De udnytter og udvikler deres 
ressourcer og potentialer maksimalt. Voksne indretter strukturer og organisation, så de til enhver tid 
fremmer børns læring. 

Kommunalbestyrelsen vedtog Strategi for fællesskaber for børn og unge i 2016. Strategien definerer ét 
fælles værdigrundlag og mindset for arbejdet med børne- og ungemiljøer og børn og unges 
deltagelsesmuligheder. Det er den fælles værdimæssige platform for vores indsatser i forhold til børn og 
unge. Børn og unge får de bedste forudsætninger for at trives, udvikle sig og lære, når de også oplever sig 
som en del af fællesskaber. Vores ambition er at flere børn og unge skal opleve at være en del af de almene 
fællesskaber som fx de almindelige folkeskoler, dagtilbud og fritidsliv, og at flest mulige børn og unge i 
udsatte og sårbare positioner oplever glæden ved at deltage i fællesskaber så tæt på almenmiljøet som 
muligt. 
 
I Gentofte Kommune har vi arbejdet systematisk med fællesskaber i en årrække, og ”Strategi for 
fællesskaber for børn og unge” indgår som gennemgående tema i visionerne ”Tryghed, leg og læring - Børn 
forandrer verden”, ”Læring uden grænser” og EN UNG POLITIK.  

Strategien anviser en fælles retning i alt vores arbejde med børn og unge. Værdigrundlaget for ”Strategi for 
fællesskaber for børn og unge” er, at vi i Gentofte Kommune opfatter fællesskaber som en styrke og 
forskellighed som et potentiale. Målet er, at flere børn og unge oplever glæden ved at deltage i 
fællesskaber i dagtilbud og skoler, herunder også børn og unge med særlige behov og særlige 
forudsætninger. 

Målsætningerne er rammesættende for vores arbejde med fortsat, at understøtte børn og unges udvikling 
i det kommende år.  

Arbejdet i Børn og Skole er opdelt i fire budgetområder; Skole og Fritid, Dagtilbud for småbørn, 
Forebyggelse og Sundhedsfremme for børn og unge samt Sociale Institutioner. Organisatorisk består 
Forebyggelse og Sundhedsfremme af afdelingerne ”Familie og Sundhed og  ”Sociale Institutioner”. 

I Børn og Skole skelnes der mellem børn og unges udvikling inden for tre centrale områder; læring, sociale 
og personlige kompetencer samt sundhed, som ses på de følgende sider. 

Læring Dagtilbud  
I Gentofte Kommune har vi i mange år haft fokus på kvalitet på dagtilbudsområdet. Det tog fart med 
visionen og arbejdet med den fælles pædagogiske læreplan. Det har siden fået betydning for udvælgelsen 
af indsatser og den vedvarende efteruddannelse – særligt i sprog, inklusion og motorik. 

I 2023 fastholder vi arbejdet med at styrke den faglige kvalitet i det enkelte dagtilbud. Særligt områder hvor 
de seneste tilsyn viser, at der er et særligt potentiale for forbedringer, vil være i fokus.  Dagtilbud oplever 
stor interesse for og deltagelse i inspirationsarrangementer der afholdes som fyraftensmøder. Derfor vil vi 
også i 2023 fortsat være fokus på at afholde inspirationsarrangementer for ledere og pædagogisk personale 
i Gentofte.  

Der vil også i 2023 være et fortsat fokus på kompetenceudvikle inden for bl.a. sprog, motorik og inklusion. 
En række daginstitutioner og dagplejen deltog i 2016 til 2018 i forskningsprojektet ”Vi lærer sprog i 
vuggestuen og dagplejen”. Med udgangspunkt i projektets metoder, som viste sig effektive i forhold til at 
understøtte børns sproglige udvikling, videreføres indsatsen nu i vuggestuer og dagplejen under titlen ”Vi 
lærer sammen”. Fokus for indsatsen er systematisk og målrettet arbejde med det sproglige læringsmiljø på 
0-3-årsområdet. De første kurser for dagtilbudsledere og pædagogisk personale bliver afviklet i 10 
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vuggestuer i efteråret 2022 og herefter følger flere kurser i løbet 2023. I samarbejde med PPR fortsætter 
Dagtilbud også kompetenceudvikling inden for sprog via  ”Hanen-metoden”. ”Hanen´s metoder og 
teknikker bygger på nyeste forskning, og har til formål at styrke det pædagogiske personale i at kunne give 
det enkelte barn det skarpeste sproglige afsæt. Uddannelse er en del af det vedvarende fokuserede arbejde 
med alle børns sproglige udvikling. 

Med det politiske indsatsområde ”Play and Learn” er engelsk implementeret som en legende og kreativ 
aktivitet for de 3-9-årige. I skolen forbindes den obligatoriske engelskundervisning i 1. og 2. klasse med 
aktiviteter i GFO’en. Der er løbende fokus på at opkvalificere flere medarbejdere i dagtilbud og GFO´er i at 
understøtte indsatsen ”Play and Learn. Derfor arbejdes der på at udvikle et kursus, som kobler 
kompetenceudvikling inden for indsatsområdet sammen med kompetenceudvikling inden for indsatserne 1 
times motion og Digitalisering. Håbet er at kurset er klart til udrulning i 2023. 

Der er rekrutteringsudfordringer på dagtilbudsområdet. Ledigheden blandt pædagoger er meget lav og 
udfordringen forventes at vokse yderligere i de kommende år. Høj kvalitet i dagtilbud kræver uddannede 
medarbejdere. Fra forskning ved vi, at kvaliteten af de læringsmiljøer, børn oplever i dagtilbud hænger 
positivt sammen med andelen af medarbejdere med en pædagogisk uddannelse.  

Derfor vil Dagtilbud i 2023 fortsat prioritere at fastholde, videreuddanne og rekruttere medarbejdere med 
henblik at alle dagtilbud har en høj andel af pædagiogsk uddannet personale. Det gør vi bl.a. ved at tilbyde 
videruddannelse for pædagogmedhjælpere som enten pædagogisk assistent eller pædagog via 
merituddannelser, ved at have fokus på at udvikle mere fleksible arbejdsrammer, herunder arbejde for at 
flere uddannede medarebejdere ønsker at gå fra deltid mod fuldtid, og ved fortsat at have fokus på det 
gode arbejdsmiljø og robuste fællesskaber. Yderligere vil den tværkommunale 4K styregruppe for Dagtilbud 
fortsætte samarbejdet om fastholdelses-, rekrutterings- og uddannelsesindsatsen. 

 

Læring Skole  
Eleverne i Gentofte Kommune klarer sig godt, og vi arbejder løbende med kvalitetsudvikling på 
skoleområdet. Vi har længe prioriteret tre fælles strategiske indsatsområder for realiseringen af Læring 
uden Grænser. Det gør vi fortsat i skoleåret 2022/23: Synlig Læring, Fællesskaber samt Fremtidens 
Udskoling. 

Synlig Læring, Alle elever skal lære at lære mere (2014 -) 

Skolerne i Gentofte, Gladsaxe og Rudersdal kommuner har siden 2014 samarbejdet om udviklingsforløbet 
Alle elever skal lære at lære mere – et 3K samarbejde, som er en del af det større 4K samarbejde, hvor 
direktør for Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid, er fungerende formand. Formandskabet går på skift 
mellem de tre kommuner. 

Alle elever skal lære at lære mere har til formål at forankre en synligt lærende praksis på skolerne, hvor 
eleverne bliver bevidste om, hvad de skal lære, hvor de er og hvad deres næste skridt skal være i deres 
læreprocesser. Udviklingsforløbet sigter på at etablere synligt lærende skoler med læringsmiljøer, hvor 
læring og udvikling ses i barnets perspektiv, hvor børnene støttes i at tage aktivt del i egen læring og hvor 
læring og det systematiske arbejde med at lære gennemsyrer alle aktiviteter.  

A.P. Møller Fonden har støttet udviklingsforløbet økonomisk i fase 1, hvor skolerne i Lyngby-Taarbæk 
Kommune deltog og i fase 2, hvor forløbet i dag omfatter i alt 32 skoler fra Gentofte, Gladsaxe og Rudersdal 
Kommuner. 

I fase 2 af Alle elever skal lære at lære mere er det strategien, at skolerne decentralt og forskelligartet 
omsætter viden og kompetencer fra fase 1 som et led i en langsigtet kapacitetsopbygning lokalt på 
skolerne. Dette bygger på en grundlæggende tillid til skolerne og et decentralt afsæt i den enkelte skoles 
aktuelle ståsted og behov – over for en ønsket balance mellem skolens indsatser og forløbets fire 
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overordnede praksismål: 

• Den synligt lærende elev: Eleverne kender deres læringsmål og kan forklare, hvor de er, hvor de 
skal hen, og hvordan de kommer derhen 

• Kend din virkning: Vi bruger systematisk indsamlet viden som vigtige udsagn om vores betydning 
for elevernes progression 

• Feedback: Vi giver og modtager feedback på alle niveauer 

• Inspireret og passioneret undervisning: Vi er nysgerrige og engagerede i en professionel dialog om 
vores betydning for elevernes progression 

Igennem årene med Synlig Læringsforløbet Alle elever skal lære at lære mere, har 3K været søgende på et 
opfølgende kompetenceudviklingsforløb, der ser mere samlet på de strategier, der kan gøre eleverne stadig 
mere selvstændige i deres læreprocesser og bevidste om, hvordan de lærer bedst – med henblik på at øge 
andelen af elever, der ved, hvad de skal lære og hvad de skal gøre for at lære (fireårigt mål for 
Skoleudvalget, Gentofte Kommune). 

I skoleårene 2022/23 og 2023/24 udbyder et større kompetenceudviklingsforløb om Læringsstrategier – på 
tværs af kommuner og skoler i 3K. 

 

Fremtidens udskoling  
Gentofte Kommune har haft et ønske om at skabe en mere varieret og virkelighedsnær skoledag for 
eleverne og derigennem øge både læringen, trivslen og motivationen i hele skoleforløbet – ikke mindst i 
udskolingen, som der har været særligt fokus på ved det opgaveudvalg, som i oktober 2018 afleverede 
forslag til fremtidens udskoling “En ny udskoling – MIT Campus Gentofte”. Dette forslag understøtter i høj 
grad arbejdet med ønsket om, at have fokus på bl.a. variation, virkelighedsnær undervisning og samarbejde 
med det omkringliggende samfund.  

Skolerne har siden primo 2019 været i gang med at realisere anbefalingerne fra opgaveudvalget for ”En ny 
udskoling – MIT Campus Gentofte”, og arbejder efter opgaveudvalgets anbefalinger, med ”Motiverede 
elever klar til en digital fremtid” og et særligt udskolings-DNA under overskrifterne ”Originalitet i 
Fællesskaber”, ”Fejle for at mestre” og ”Udforske og skabe”. 

Eleverne i udskolingen har givet udtryk for, at de ønsker et bedre grundlag for at træffe de mange valg, de 
stilles overfor. De ønsker en kompetent, nærværende og relevant vejledning og peger bl.a. på løsning af 
autentiske problemstillinger, praktik, kontakt med virksomheder og øget egen indflydelse på deres 
uddannelsesforløb som mulige veje for at imødekomme dette. Her er vores arbejde med Fremtidens 
Udskoling en central indsats, da det viser sig, at elevernes trivsel og motivation øges, når arbejdet i skolen 
har en høj grad af samspil med verden omkring skolen. 

Nye samarbejder er derfor på vej med lokale virksomheder. I skoleåret 2020-2021 samarbejdede 
udskolingernes 8. og 9. klasser med Ørsted omkring det fællesfaglige fokusområde Bæredygtig 
energiproduktion på lokalt og globalt plan. Samarbejdet med Ørsted vil fortsætte i skoleåret 2021-2022. 
Herudover er der uvidet samarbejde med Naturskolerne og Haver til Maver. 

I september 2020 slog Udskolingen i Byens Hus dørene op med nye og spændende læringsmiljøer, der 
understøtter udskolings-DNA’et, herunder et makerspace til arbejdet med elevernes teknologiforståelse, og 
som skolerne tænker ind i deres undervisning. Udskolingen i Byens Hus står for udviklingen af relevante 
forløb og er vært for forskellige projekter, som understøtter arbejdet med Fremtidens Udskoling og 
bidrager til sammentænkning af indsatser på ungeområdet, herunder samarbejde med Ung i Byens Hus og 
Fælles om ungelivet med projekter som Du vælger selv, Projekt Frirum og Ung data. 
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Villum Fonden har støttet Udskolingen i Byens Hus med 8 mio. kr over 5 år. Midlerne udløber ved udgangen 
af 2024.  

Skolerne skal i samarbejde understøtte en bæredygtig udvikling af skoleområdet, og dette gøres blandt 
andet ved, at skolerne arbejder sammen om forskellige projekter, særligt i udskolingen, og ved at lærere 
mødes i faglige   netværk på tværs af skoler fire gange om året. Herudover har 65 lærere i skoleåret 21/22 
fået kompetenceudviklende kursus i teknologiforståelse og mødes i netværk for videndeling. I skoleåret 
22/23 fortsætter indsatsen med 6 kursus- og netværksmøder for tek-ambassadørerne på tværs af skoler. 

I tråd med opgaveudvalgets anbefalinger om en motiverende og varieret skoledag er det fortsat muligt i 
skoleåret 2022 - 2023 fra 8. klasse at vælge et sammenhængende femårigt udskolings- og gymnasieforløb. 
Disse forløb kan understøtte elever, der søger tryghed i interessefællesskaber og ønsker faglige 
udfordringer indenfor enten BIOTEK (i et samarbejde mellem Ordrup Skole og Ordrup Gymnasium), STEM 
(science-technology-engineering – mathematics i et samarbejde mellem Hellerup Skole og Gl. Hellerup 
Gymnasium) eller HUMA (samfund og innovation, i et samarbejde mellem Skovgårdsskolen og Øregård 
Gymnasium). 

Derudover har tre skoler udviklet særlige udskolingsforløb: 

• I samarbejde med Akademiet Fodbold Fulton har Bakkegårdsskolen gennem flere år udbudt et 
særligt udskolingsforløb for elever, der elsker fodbold, og som af den ene eller anden årsag kan 
have glæde af en ny og anderledes tilgang til skoledagen. I skoleåret 2021/22 blev dette 
samarbejde udvidet med en ny Fodbold Fulton klasse på Maglegårdsskolen. I skoleåret 2023/24 vil 
et tredjeforløb på en ny skole begynde. Fodbold Fulton er et eksempel på at alle børn og unge skal 
opleve glæden ved at være en del af et fællesskab 

• På Bakkegårdsskolen tilbydes unge idrætstalenter en idrætsordning, der giver unge talenter 
mulighed for at dyrke deres sport, samtidig med der bliver tid til at passe skolen, familien og 
vennerne  

• Maglegårdsskolen er gået sammen med MIT, Center for Systems Awareness om at udvikle forløbet 
MyLEAP, hvor elever lærer mere om at træffe valg og beslutninger præget af bæredygtighed, mod, 
handlekraft, compassion og forståelse af kompleksitet. 

Sociale og personlige kompetencer 
Børn og unges sociale og personlige kompetencer skaber deres identitet og er en grundlæggende 
forudsætning for at kunne begå sig i hverdagens relationer og fællesskaber i såvel daginstitution som i skole 
og i fritid. 

Via arbejdet med de lovpligtige pædagogiske læreplaner i dagtilbuddene og indsatser som Fri for Mobberi 
sætter dagtilbuddene tidligt fokus på børns personlige og  sociale kompetencer. Dertil bliver alle 
dagtilbudsbørn årligt kompetencevurderet ud fra følgende seks kategorier, der afspejler den pædagogiske 
læreplan: 

• Alsidig personlig udvikling 

• Social udvikling 

• Kommunikation og sprog 

• Krop, sanser og bevægelse 

• Natur, udeliv og science 

• Kultur, æstetik og fællesskaber. 

Denne opmærksomhed fortsætter i overgangen til skole, hvor der er etableret et tæt og forpligtende 
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samarbejde mellem dagtilbud og skole om hvert enkelt barn. Samarbejdet er baseret på 
fællesskabsstrategien og består af tre indsatsområder: 

1. Sammenhæng med fokus på barnets deltagelsesmuligheder i fællesskabet 

2. Gensidigt fagligt kendskab og udveksling af viden om hinandens praksis 

3. Gensidigt, målrettet og differentieret forældresamarbejde. 

På baggrund af erfaringerne fra overgangssamarbejdet mellem dagtilbud og skole, vil der i 2023 være fokus 
på at videreudvikle samarbejdet i overgangen mellem hjem og dagtilbud. Udgangspunktet for samarbejdet 
er den overgangsbeskrivelse af barnet, som sundhedsplejen og forældrene udarbejder for at sikre en tryg 
opstart i dagtilbud. Dialog med forældre om, hvordan de kan understøtte at deres barn får en tryg opstart i 
dagtilbud vil få særlig opmærksomhed. 

På tværs af fagområder og anbefalinger fra diverse opgaveudvalg har vi et kontinuerligt 
udviklingssamarbejde om at styrke børn og unges sociale og personlige kompetencer. Samarbejdet 
definerer samtlige fælles indsatser og projekter, der er i Børn og Skole.  

Sundhed 
Sundhedsindsatsen handler om at styrke børn og unges fysiske og mentale sundhed og 
modstandsdygtighed for skabe de bedste forudsætninger for en sund voksentilværelse. Sundhedsfremme 
og sygdomsforebyggelse er kerneopgaven i Sundhedsplejen og i Tandplejen og fortsætter i hele barne- og 
ungealderen. 

Der er fokus på at understøtte forældrene, børnene og de unge, så de har mulighed for at træffe sunde 
valg. 

Det sundhedsfremmende arbejde starter allerede under graviditeten med ekstra støtte og vejledning til de 
vordende forældre, hvor der er behov for det. Der er i Sundhedsplejen fokus på at understøtte en sikker 
tilknytning mellem barn og forældre for at sikre god mental udvikling. Sundhedsplejen arbejder med  ADBB-
screening (Anti-Distress BaBy), som er en evidensbaseret metode til at undersøge for tidlige vanskeligheder 
i den sociale kontakt for spædbørn.  

Sundhedsplejen og dagtilbud er også i 2023 en del af Sundhedsstyrelsens projekt ”Sundhedsplejebesøg de 
første 1000 dage hos familier i udsatte positioner og i dagtilbud”. 

Mental sundhed indeholder to dimensioner. Den ene er trivsel og oplevelsen af at "have det godt", og den 
anden er at kunne klare dagligdagens udfordringer. Mental sundhed er en vigtig del af børnenes og de 
unges sundhed. At børn og unge trives er en vigtig forudsætning for læring og udvikling, og læring og 
udvikling er forudsætning for, at barnet og den unge trives. 

Børn og unge skal have det godt med sig selv og være i stand til at mestre de udfordringer og de 
betingelser, som hverdagen byder. Alle medarbejdere har en aktiv rolle i at understøtte børnene og de 
unges trivsel og skal være uddannede til at opdage mistrivsel og igangsætte en tidlig indsats. Der fokuseres 
på en antimobbekultur, samt på at alle børn deltager i fællesskaber.  

Kommunalbestyrelsen er optaget af at sikre hurtig hjælp til psykisk sårbare børn og unge inden 
problemerne vokser sig store. Til og med 2025 vil der fortsat være fokus på at yde tidlig hjælp til børn og 
unge, der viser tidlige tegn på ADHD, angst, depression, selvskade og spiseforstyrrelser i STIME-projektet. 

Der er ligeledes fokus på mental sundhed i den borgerrettede forebyggelse 2017- 2024 og det 
trivselsfremmende arbejde i dagtilbud, skoler og fritidsordninger, vil således også være et fokusområde de 
kommende år. 

Foruden læring, sociale og personlige kompetencer og sundhed arbejdes der ligeledes med en række andre 
fokusområder på tværs af 0-18 år. 
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Specialiseret indsats 
Nogle børn, unge og familier er udsatte og kræver en specialiseret indsats for at sikre, at børnene og de 
unge kan udvikle deres læringsmæssige, sociale og personlige kompetencer samt sundhed bedst muligt. 

Vi ønsker, at børn, unge og deres familier oplever at få den rette hjælp hurtigt og inden at problemerne 
vokser sig store. Derfor prioriterer vi at have socialrådgivere og familiebehandlere på udvalgte skoler og 
daginstitutioner for netop at kunne hjælpe hurtigt. Familiens Hus er et helt nyt tilbud til børn i alderen 5-12 
år, hvor forældrene har begrænsede omsorgsevner og hvor der arbejdes med hele familien.  

Vi vil øge den borgeroplevede kvalitet i sagebehandlingen på det sociale og specialiserede område. Dels ved 
at fremme dialogen og samarbejdet  med borgerne, dels ved at styrke samarbejdet internt i organisationen 
og i forhold til kommunens eksterne samarbejdspater. Endvidere er en medarbejder blevet ansat til 
udelukkende at rådgive og vejlede borgere i forbindelse med nyoprettede sager omhandlende børn og 
unge med funktionsnedsættelser. 

Sociale Institutioner driver og udvikler ni sociale institutioner for udsatte børn, unge og deres familier. Der 
vil fortsat i 2023 være fokus på at sikre og udvikle kommunens sociale institutioners faglige udvikling og 
niveau, så det afspejler de behov, Gentofte og de øvrige køberkommuner har, så Gentofte Kommunes 
tilbud fortsat er attraktive og benyttes. 

 

Boligsocial indsats 
Børn og Familie har ligeledes ansvaret for SSP (Skole-Socialforvaltning-Politi) og den boligsociale indsats. I 
den sammenhæng arbejdes med at videreudvikle SSP-strategien, således at den bedst mulige 
kriminalitetsforebyggende indsats etableres. Der er stærk sammenhænge mellem kriminalitetsforebyggelse 
og boligsocial indsats.  

Den boligsociale indsats, der udmøntes gennem en netværksorganisering på tværs, vil fortsat have et 
særligt fokus på udvalgte boligområder primært Ved Ungdomsboligerne og i Mosegårdsparken. De 
boligsociale medarbejdere understøtter gode naboskaber, tryghed og øget trivsel og sundhed i 
boligområderne. Fremadrettet øget fokus på fordrevne Ukrainere, der boligplaceres i områderne. 
Aktiviteter igangsættes af de boligsociale medarbejdere sammen med beboere, frivillige samt andre lokale 
og eksterne samarbejdspartnere som boligorganisationer, frivillige fra Dansk Flygtningehjælp / 
Netværkshuset med flere. Derudover inddrages relevante aktører i kommunen løbende f.eks. til at styrke 
mulighederne for aktiviteter, læring og fællesskaber i udearealerne.  

Indsatsen gennemføres på baggrund af bl.a. udarbejdelsen af ti principper fra et opgaveudvalg om en 
helhedsorienteret og sammenhængende boligsocial indsats i Gentofte Kommune. Principperne handler 
bl.a. om beboerdemokrati, det lokale engagement, nye fællesskaber og attraktive boligområder. Nye 
innovative tiltag skal være i højsædet og fremme det gode liv i boligområderne. 

 

Digitalisering 
Der er de seneste år investeret i udbygning af it-infrastruktur, digitale lege- og læremidler og 
kompetenceudvikling af medarbejdere for at understøtte digitalisering bedst muligt på dagtilbuds- og 
skoleområdet. Udbygningen af it-infrastrukturen samt fokus på teknologiforståelse og digitale læremidler 
fortsætter i 2023 og 2024 

Med tilblivelsen og den videre drift og udvikling af Udskolingen i Byens Hus er der særligt fokus på at 
kompetenceløfte skolernes personale i teknologiforståelse. Løftet er målrettet alle skolers udskolinger, 
men også skolernes indskoling og mellemtrin får et løft. Kompetenceløftet vil sikre at alle skoler har en 
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”tek-ambassadør” i hver afdeling på skolen, som for udskolingens vedkommende vil styrke arbejdet med 
eleverne som besøger Udskolingen i Byens Hus, og for indskoling og mellemtrin ligeledes vil bane vejen til 
det skærpede fokus på forsøgsfagligheden teknologiforståelse.  

Fokus på de digitale læremidler og læringsplatforme har de seneste år løftet den daglige undervisning på 
skolerne til et digitalt format, som konstant er opdateret, så det opfylder de gældende mål for 
undervisningen. Det digitale format baner vejen for digitalisering af samarbejds- og feedbackprocesser, 
ligesom det tilbyder en multimodalitet i undervisningen, hvor eleverne både kan læse, lytte, se og 
producere på en givende måde, som er målrettet den enkelte elev og understøtter dennes progression i 
undervisningen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faktaboks 

DAGTILBUD FOR SMÅBØRN 

I aldersgruppen 0-6 år benytter ca. 3.700 børn kommunens dagtilbud. Dagtilbudsområdet i 
Gentofte Kommune består af: 

• Ca. 1.300 børn i vuggestuer 

• Ca. 2.300 børn i børnehaver  

• Ca. 37 børn i dagpleje. 

Alle børn, ældre end 26 uger, er garanteret en plads i et dagtilbud. Tilbuddene varierer og 
omfatter:  

• Dagpleje 

• Vuggestuer  

• Børnehaver 

• Kombinerede og integrerede daginstitutioner  

• Skovbørnehaver 

• Naturbørnehaver. 

Lovgrundlaget for området er Dagtilbudsloven, Lov om social service og Folkeskoleloven. 
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Faktaboks 

SKOLE OG FRITID 

Der er ca. 10.000 børn og unge i den skolepligtige alder (6-15-årige), der benytter et eller 
flere af kommunens skole- og fritidstilbud: 

• Ca. 7.200 børn og unge i folkeskolens 0.-9. klasse  

• Ca. 2.700 børn i GFO 0.-3. klasse 

• Ca. 2.500 børn i klub for 4.-6. klasse 

• Ca. 89 børn fra Gentofte på kommunens specialskole  

• Ca. 2.700 børn og unge på privatskoler 

• Ca. 80 unge i 10. klasse. 

Heraf benytter ca. 500 børn fra andre kommuner kommunens folkeskoletilbud (0.-10. 
klasse). 

Gentofte Fritidsordninger – GFO: 

Alle skolesøgende børn fra børnehaveklasse til og med 3. klasse tilbydes pædagogisk 
tilrettelagte fritidsaktiviteter i skolens GFO. Ved indskrivning i skolen vil man automatisk få 
tilbudt en plads i GFO. 

Fritidsklub og Juniorklub: 

Alle børn og unge fra 4. klasse til og med 6. klasse tilbydes pædagogisk tilrettelagte 
fritidsaktiviteter og samvær på kommunens fritidscentre. 

Lovgrundlaget for området er Folkeskoleloven. 
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Faktaboks 

FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME FOR BØRN OG UNGE 

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) tilbyder: 

Vejledende og rådgivende samtaler, hvor der videregives viden og indgås dialog med de 
voksne (forældre og det pædagogiske personale) omkring barnet, så barnets udvikling, 
læring og trivsel understøttes bedst muligt. 

Derudover tilbydes udredning og intervention, hvor det vurderes hensigtsmæssigt. 

Sundhedsplejen står for, at:   

• Ca. 650 familier med spædbørn får besøg 

• Ca. 80 mødregrupper startes 

• Ca. 4.000 elever er til sundhedssamtale og/eller undersøgelse 

• Ca. 1.000 elever tilbydes rygeforebyggende undervisning 

• Ca. 1.000 elever tilbydes seksualundervisning 

Tandplejens tilbud dækker:  

• Ca. 16.661 børn og unge 

• At SOSU-eleverne får tilbudt undervisning i mundpleje 

• At ca. 622 over 18 år er tilknyttet omsorgstandplejen 

• At ca. 226 Gentofte-borgere i alle aldre er tilknyttet specialtandplejen 

Børn og Families tilbud omfatter bl.a.: 

• Ca. 1050 igangværende børne og ungesager 

• Børnefaglige undersøgelser 

• Behandling af underretninger efter servicelovens §155  

• Rådgivning og støtte til børn, unge og familier 

• Forebyggende foranstaltninger til børn og unge 

• Anbringelse uden for hjemmet 

• Hjælp til familier med børn med funktionsnedsættelser 

• SSP-indsats 

• Efterværn til unge. 

De vigtigste lovgrundlag er Lov om social service, Sundhedsloven og Folkeskoleloven. 
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Faktaboks 

SOCIALE INSTITUTIONER  

Sociale Institutioner tilbyder muligheder for, at børn og unge, fra Gentofte og andre 
kommuner, med  særlige behov samt deres forældre kan udvikle sig bl.a. på ni institutioner. 

• Ca. 75 børn og unge er tilknyttet psykosociale institutioner, heraf ca. 30 fra 
Gentofte Kommune  

• Ca. 640 børn og unge er tilknyttet handicapinstitutioner, heraf ca. 250 fra Gentofte 
Kommune 

• Ca. 45 kvinder og deres børn er tilknyttet et krisecenter, heraf en fra Gentofte 
Kommune 

• Ca. 45 børn og voksne er tilknyttet en familieinstitution, heraf en fra Gentofte 
Kommune. 

I alt ca. 800 børn, unge og deres familiemedlemmer, heraf ca. 285 fra Gentofte Kommune, 
er tilknyttet vores sociale institutioner. 

Lovgrundlaget er Lov om social service, Lov om socialtilsyn samt Lov om retssikkerhed og 
administration på det sociale område. 
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De syv prøvehandlinger i projektet om skolefravær 
 

I Gentofte Kommune har vi et ønske om 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 vi derfor i sommeren 2020 at udvikle en indsats mod 

skolefravær og skolevægring for de elever, der har et bekymrende skolefravær 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 og 

igangsat syv prøvehandlinger. 

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, afhængig af om data 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/den unge i 

klasseværelset, i skolen osv., således at forandringerne sker der, hvor eleven er sammen med 

lærere, pædagoger m.fl. 

Prøvehandlingerne skal sikre, at elever får nedbragt deres fravær, kommer tilbage til skolegang samt 

sikre øget trivsel og deltagelsesmuligheder i fællesskaberne. For som forskning viser, kan et højt 

fravær fra skolen have alvorlige konsekvenser for børn og unges trivsel, læring og udvikling (fx 

Egmont-fonden 2020).  

Prøvehandlingerne tager udgangspunkt i tre spor:   

• Tidlig opsporing for elever med begyndende fravær 

• Tidlig indsats for elever med bekymrende fravær 

• Behandling for elever med langvarigt fravær.  

 

Figur 1 Arbejdsgruppen har arbejdet ud fra antagelser om, hvad der virker for børn med fravær, og prøvehandlingerne er 
udpeget på baggrund af disse antagelser. 
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Som supplement til de syv prøvehandlinger har der været et kompetenceudviklingsforløb med Tine 

Basse Fisker, som har en PHD i pædagogisk psykologi, og som har erfaring med arbejdet med 

skolevægring. I kompetenceudviklingsforløbet deltog 50 medarbejdere og ledere fra skolerne, PPR, 

Børn og Familie, Familiecenteret, Ungekontakten og SSP. Forløbet sætter fokus på kompleksiteten i 

konkrete skolefraværs sager og i den tidlige indsats og det forebyggende arbejde. På baggrund af 

positiv feedback og stor interesse for at deltage i forløbet, er der ansøgt om yderligere midler fra 

kompetenceudviklingspuljen til endnu et forløb i efteråret 2022. 

 

Hvad gør andre kommuner?  

Prøvehandlingerne er udviklet ud fra aktuel eksisterende forskning om skolefravær (bl.a. Egmont-

fonden og Børns Vilkårs: Skolens tomme stole 2020 og Frederikke Skaaning Knage 2020). Derudover 

har den tværfaglige arbejdsgruppe og projektledelsen bl.a. hentet inspiration og viden fra Århus 

Kommunes Back2School, Rudersdals Kommunes skolefraværskonsulent og Køge Kommunes projekt 

om ”Er du på vej?”. Der er aktiviteter i indsatserne, vi har ladet os inspirere af. Fx Rudersdal 

Kommunes skolefraværskonsulent, der både arbejder med enkeltsager på skolerne og har en 

koordinerende og konsultativ funktion til at understøtte arbejdet med at nedbringe fravær og øge 

trivsel. Vi har et ønske om at investere ressourcer i en lignende funktion for at prioritere arbejdet 

med dette fokusområde. Men der er andre aktiviteter, hvorpå kommunerne adskiller sig, da de hver 

især tager udgangspunkt i den specifikke lokale praksis, organisering og tilbudsvifte. Fx hvor 

Back2School arbejder ud fra en manualbaseret tilgang med fokus på det enkelte individ (som vi 

arbejder med i STIME), arbejder vi med antagelsen om at arbejdet med alle elevers 

deltagelsesmuligheder i fællesskaberne, klasserumstrivsel og det kontekstuelle omkring eleverne 

forebygger skolefravær. Og hvor ”Er du på vej?” arbejder med et forebyggende sigte via 

fællesskabende didaktik (som vi arbejder med i Synlig Læring), har vi haft et mål om at udvikle 

indsatser på både det forebyggende, foregribende og indgribende plan.  

 

Budgetønsker 

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. 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. 

Der søges om 2,5 mio. kr. årligt i perioden 2023-2026 fordelt på følgende aktiviteter: 

• En skolefraværskonsulent, som har til formål både at arbejde med konkrete elevsager med 
skolefraværsproblematikker og arbejde koordinerende og konsultativt med skolerne og 
andre relevante ressource- og støttefunktioner. 600.000 kr.  

• Opnormering af speciallærere og specialpædagogiske kompetencer på skolerne med 
inspiration fra MUF på dagtilbud. Dette med formål om at opspore børn og unge med 
særlige specialpædagogiske behov, så de hurtigst muligt får den rette hjælp og for at lave 
forebyggende, forgribende og indgribende indsatser. 1.250.000 kr.  

• Styrket konsultativ PPR-indsats (1/2 psykolog-stilling). 400.000 kr.  

• Uddannelsesforløb om håndtering af bekymrende skolefravær, således at deltagerkredsen 
udvides til lærere, pædagoger m.fl. på skolerne, så de får redskaber til at opspore fravær 
tidligt og igangsætte handlinger hurtigt. 250.000 kr. 
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Nedenfor fremgår en kort orientering om hver af de syv prøvehandlinger: 

 

1. Håndbog om håndtering af skolefravær  
Når en elev har et bekymrende skolefravær, er det vigtigt, at alle voksne 

omkring eleven ved, hvad skolefravær er, hvilke handlemuligheder de 

har, og hvor de kan få hjælp. Arbejdsgruppen har derfor udviklet en 

håndbog, der bl.a. vejleder om, hvordan man håndterer begyndende, 

tidlige tegn på fravær til langvarigt fravær, og hvem man kontakter for 

hjælp. Håndbogen er sendt ud til skolerne. Håndbogen udvikles 

yderligere i dette skoleår efterhånden, som vi får feedback fra skolerne. 

Målene for håndbogen er: 

At sikre tydelige retningslinjer i Håndbogen om håndtering af 

bekymrende fravær 

• At sikre at alle omkring barnet ved, hvad de skal gøre 

• At sikre de fagprofessionelles handlemuligheder 

• At indsatsen(erne) sker rettidigt, og at alle børn i kommunen får tildelt rette hjælp uanset 

skole (ens sagsgang). 

• Bidrager til at styrke forældresamarbejde og inddragelse med gode råd. 

 
2. Sparringsteamet for den gode skolevej 
Der er nedsat en sparringsgruppe 

bestående af Børn og Familie, PPR, 

Ungdomsskolen, Kontaktpersonsenheden, 

Familiecenteret, UU og SSP.  

Målet med sparringsgruppen er:  

• At Sparringsteamet bliver 

inddraget på førsagsniveau 

• At Sparringsteamet hjælper og 

rådgiver de professionelle, som 

står med elever med bekymrende 

fravær 

• At Sparringsteamet bidrager til at eleven er tilbage i skole og i trivsel 

• At eleven oplever sig hjulpet med sin udfordring og føler sig hjulpet med 

deltagelsesmuligheder 

• At forældrene oplever sig hjulpet med deres barns udfordring og sikrer, at de får hurtig 

hjælp 

• At lærere, pædagoger, skoleledelse oplever sig understøttet i at håndtere i de udfordringer, 

både barnet og forældrene står med  
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• At det er tydeligt for alle, hvem der gør hvad hvornår, og at der er en tydelig 

forventningsafstemning om, hvornår det er lærere/pædagoger, trivselsmedarbejdere, 

skoleledelse eller Rådhus, der træder til i forløbet 

• At Sparringsteamet arbejder tværfagligt og fleksibelt 

 

Sparringsgruppen har fået henvendelse om 13 sager i indeværende skoleår. 

 

3. Data om elevfravær 
Prøvehandlingen om at udvikle data om 

elevfravær har taget udgangspunkt i de 

formulerede delleverancer for projektet om 

at få styrket registreringspraksis og 

dataanvendelse om elevfravær. 

 Arbejdet med data om elevfravær er derfor 

delt op i tre spor: Korrekte registreringer, 

visninger på skolernes website for 

ledelsesinformation og systematiske 

opfølgninger med henblik på at få styrket 

dataanvendelsen.  

Målene er:  

• At sikre valide data om elevfravær 

• At udvikle visninger som kan understøtte tidlig opsporing af elever med begyndende højt 

fravær 

• At sikre systematiske opfølgninger af elevfravær 

o Mellem direktør og skolechef (Kvartalsvise møder) 

o Mellem skolechef og skole (Dialogmøder) 

o På skolerne (lærerne, trivselsvejledere m.fl.) 

Med udgangspunkt i disse mål har der i de seneste to skoleår været dialog med skolerne om 

korrekte registreringer og udsendt vejledninger mv. Der er desuden udviklet visninger af elevfravær 

som er tilgængeligt for alle skoler. I forhold til den systematiske opfølgning er der udviklet følgende: 

• Kvartalsvise møder mellem direktør, skolechef og leder af PPR  

• Elevfravær er på dialogmøder mellem skolechef og skolens ledelse i foråret 2022 

• Der er udsendt Best practice til skolerne om systematiske opfølgninger på hver skole, som er 
sendt ud med Skolenyt i januar 2022 og publiceret på website for ledelsesinformation.  
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4. Styrket trivsel ved overgange, overleveringer og 
skoleskiftskema 

Arbejdsgruppen har en antagelse om, at en høj andel af elever med 

skolevægring er elever, der tidligere har skiftet skole. Denne 

antagelse bekræftes af ph.d. i pædagogisk psykologi Tine Basse 

Fisker og i tilbagemeldinger fra skolerne i forbindelse med 

udviklingen af prøvehandlingen. Formålet med skoleskiftskemaet er 

derfor at lave grundige overleveringer med relevant viden om eleven 

i overgange, eller når en elev skifter skole, fordi det skaber åbenhed, 

viden og forståelse for eleven. Det giver ro hos eleverne til en ny 

start og skaber de bedste forudsætninger for trivsel ved overgange 

og skoleskift.  

Målene for prøvehandlingen er: 

• Styrket trivsel ved overgange, overleveringer og skoleskift  

o At sikre at vi ”griber” børn i overgange 

o At sikre viden om de begyndende tegn på mistrivsel og skolefravær, 

så vi kan handle rettidigt 

o At skabe åbenhed, viden og forståelse for barnet i overleveringen, da det skaber ro 

hos børnene til en ny start, og som skaber de bedste forudsætninger for trivsel ved 

overgange 

Arbejdsgruppen har kvalificeret og relanceret skoleskiftskemaet sammen med udvalgte skoler og 

Skoleindskrivningen, så den understøtter den mundtlige dialog den afgivne og modtagne skole 

imellem. Brugen af skoleskiftskemaet på skolerne er fortsat under udvikling fx har skoleledelserne 

dette på som et tema på et fælles skoleledermøde.  

 

5. Netværk for fællesskaber 
I Netværket for fællesskaber sættes der fagligt fokus på, hvordan de 

voksne professionelle kan understøtte børn og unges trivsel, udvikling 

og læring, og undgå udvikling af skolefravær, gennem udvikling af 

stærke fællesskaber. Netværket er for skolernes fællesskabs-, AKT- og 

trivselsmedarbejdere m.fl. og med deltagelse fra PPR.  Målene er: 

• At sætte fagligt fokus på, hvordan de voksne professionelle kan 

understøtte børn og unges trivsel, udvikling og læring gennem 

udvikling af stærke fællesskaber. 

• At sikre lokal viden og vidensdeling om skolevægring på skolerne og blandt de voksne, der er 

tæt på børnene i hverdagen.   

• At trivselsmedarbejderne samarbejder på tværs om konkrete problemstillinger  

• At styrke det tværfaglige samarbejde om trivsel blandt skolerne.  

 

Der har været afholdt tre møder i indeværende skoleår. 
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6. Revitalisering af Fællesskabstrategien og Fællesskabsmodellen  
Elever, der ikke trives fagligt, personligt og/eller socialt kan 

have et stigende fravær fra skolens fællesskaber og give 

udtryk for at være kede af at gå i skole. 

Fællesskabsstrategien – og modellen skal derfor fortsat være 

i fokus. Vi har spurgt skolerne, hvordan modellen fortsat kan 

kvalificere deres arbejde med alle elevers trivsel, og 

modellen drøftes bl.a. med Netværket for fællesskaber. 

Revitalisering af fællesskabsmodellen og strategien 

• At alle skolerne bruger fællesskabsmodellen 

• At kvalificere medarbejdernes mulighed for at 

arbejde med alle elevernes trivsel gennem brug af 

fællesskabsmodellen 

• At understøtte at dialog med børnene tager udgangspunkt i børnenes perspektiv 

• At understøtte nye forældre i bl.a. klasserumstrivsel 

 

7. Tidlig indsats med §11 stk. 3 forløb i Familiecenteret  
Oprindeligt havde prøvehandlingen om brugen af 

§52.stk 2 til formål at give en hurtigere sagsgang. 

For at sikre rettidig hjælp til elever og evt. 

forældre/familie i sager, hvor eleven har et højt 

fravær, og hvor der er truffet beslutning om at lave 

en børnefaglig undersøgelse (§50), ville vi forsøge i 

udvalgte sager at iværksætte hjælp hurtigt. Dette 

kunne være hjælp fra en familiebehandler eller 

kontaktperson, imens undersøgelsen står på.  Dette 

skulle bidrage til at sikre, at der ikke går for lang tid fra, at skolefraværet begynder, til hjælpen 

kommer.   

Da denne prøvehandling på de to første fokusgruppeinterviews med Familiecenteret viste sig ikke at 

være en ny måde at arbejde på, og at det ikke var en tidlig indsats, er denne prøvehandling 

efterfølgende justeret. Familiecenteret har en interesse i at komme tidligere ind i sagerne. 

Familiecenteret oplever, at de kommer for sent ind i sagerne med § 52.stk 2 og derfor var deres 

handlemuligheder ret begrænset i forhold til at hjælpe børnene og familierne. 

Målene er: 

• Tidlig og forebyggende indsats ved brug af §11.stk 3 

• Afprøves på tre børn i skoleåret 2021/22 

• Overordnede resultatmål: 

o Tidlig indsats (inden for tre uger) er igangsat for at sikre, at barnet er i trivsel, 

deltager i skole og fællesskaber 
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o Brugen af §11.stk 3 har medvirket til et relevant tilbud for at hjælpe barnet tidligt 

o Fagpersoner omkring barnet samarbejder, så der er sammenhænge i indsatserne.  
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- Pædagogisk organisering 
- Fysiske rammer og indretning  

- Interaktion 
- Leg 
- Rutineprægede situationer og  
Aktiviteter 

- Børnenes kompetencer 
- Sammenhængende over-
gange 
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Bemærkning: 

Gives som forslag 

til ændring.  
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Kilde: Økonomi, opgjort på baggrund af løndata i september måned det pågældende år.  
Note: En enkelt selvejende institution indgår ikke i alle måneder.  

 

• 

• 19

•  

 

  

17

18

19



• 

• 



• 

  
 



• 

• 

• 

o 

o 

o 

 



 

 

 

 

 



20

 

20



21

22

21

22



23

23



 
 
 
 
Kilde: Kend din kommune brug nøgletal i styringen 2022/ 
3. udgave og KL. 
Note: Nøgletallet viser fraværet opgjort i dagsværk pr. 
fuldtidsbeskæftiget for 2020. Data er fra KRL og stillings-
typen er afgrænset til pædagoger og pædagogmedhjæl-
pere. 
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1 2 3 4 

Fravælger motori-
ske lege 

Opsøger ikke selv 
motoriske lege 

Deltager naturligt i 
motoriske lege  

Eksperimenterer 
med motoriske 
lege 
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Kan ikke endnu 

Barnet kan hverken 
med eller uden 
støtte mestre læ-
ringsmålet. Det vi-
ser begrænset aktiv 
interesse og overla-
der initiativet til an-
dre eller opgiver. 

Kan med hjælp 

Barnet er afgørende 
afhængigt af, at no-
gen hjælper. Det kan 
være en anden, som 
vejleder, støtter eller 
hjælper aktivt til. 

Kan næsten selv 

Barnet er i kraft af 
egen indsats på vej 
til at nå læringsmå-
let. Barnet træner 
og øver sig og har i 
den forbindelse 
ikke brug for hjælp. 

Kan 

Barnet mestrer 
læringsmålet sik-
kert. 
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Figur 69 2-årige børns resultater for bevægelsesglæde fordelt på tre år
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https://www.gentofte.dk/da/Indflydelse-,-a-,-politik/Kommunalbestyrelsen/Opgaveudvalg/Tidligere-opgaveudvalg/Strategi-for-f%C3%A6llesskaber-for-b%C3%B8rn-og-unge
https://www.gentofte.dk/da/Indflydelse-,-a-,-politik/Kommunalbestyrelsen/Opgaveudvalg/Tidligere-opgaveudvalg/Foraeldresamarbejde-0-til-6-aar
https://www.gentofte.dk/da/Indflydelse-,-a-,-politik/Kommunalbestyrelsen/Opgaveudvalg/Tidligere-opgaveudvalg/Foraeldresamarbejde-0-til-6-aar


• 

• 

• 

• 

• 

, hvorfor det ikke er nødvendigt tillige at udarbejde en over-
gangsbeskrivelse. 
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DAGTILBUD FOR SMÅBØRN 

Dagtilbudsområdet omfatter i 1. kvartal 2022: 40 daginstitutioner – 15 kommunale og 25 selvejende institutioner – samt 

Dagplejen. Der er tre vuggestuer, syv børnehaver og 30 integrerede eller kombinerede institutioner. 

Antal børn og enheder samt demografi 

Figur 1 Antal indskrevne børn i daginstitutioner 2020-2022 pr. januar måned   

     
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Kilde: NemPlads april 2022. 
Note: Data bliver løbende opdateret. 
 

Figur 1 viser antallet af indskrevne børn opdelt på aldersgrupper 0-2 og 3-5 år pr. april for perioden 2020 - 2022. Pr. 1. 

april 2020 var der i alt 3.791 børn, mens der 1. april 2022 var 3.840 børn. Der er ca. 50 børn flere, og det er primært i 

aldersgruppen 3-5 år, der er flere børn.    

Figur 2 Udviklingen i antal indskrevne enheder (ekskl. dagpleje) 2020-2022 pr. måned

 
Kilde: NemPlads april 2022. 
Note 1: Et barn i 0-2-årsalderen tæller to enheder, mens et barn i 3-6-årsalderen tæller for en enhed. 
Note 2: Data bliver løbende opdateret. 

Figur 2 viser udviklingen i antallet af indskrevne enheder i perioden 2020 - 2022 i daginstitutioner pr. måned. Ved 

budgettildelingen tæller et barn i 0-2-årsalderen to enheder, mens et barn i 3-6-årsalderen tæller for én enhed. 

Antallet af indskrevne enheder i 1. kvartal 2022 er lidt højere end 1. kvartal 2020 og 2021.  
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Figur 3 Udviklingen i antal indskrevne børn i den kommunale dagpleje i gennemsnit 2020-2022 pr. måned

 
Kilde: NemPlads april 2022. 

Note 1: Eksklusivt børn med særlige behov – i gennemsnit tre børn pr. måned. 

Note 2: Der kan forekomme opdateringer i systemet med tilbagevirkende kraft. Figur 3 viser antal indskrevne børn i Dagpleje i perioden 

2020 – 2022 pr. måned. Antallet af børn i dagpleje er faldet gennem de seneste år. Antallet af indskrevne børn har dog 

været nogenlunde stabilt de seneste tre kvartaler.  

 

Demografi 
Figur 4 Udviklingen i børnetallet i Gentofte Kommune 2019 – 2022 pr. første måned i kvartalet

  
Kilde: CPR-registeret april 2022. 
Note: Det bemærkes, at tallene fra Figur 4 (demografi) og Figur 1 (indskrevne børn) ikke kan sammenlignes. Nogle børn er registeret demografisk, 
men ikke indskrevet i daginstitutioner i Gentofte Kommune. F.eks. er kun ca. halvdelen af 0-årige indskrevet i daginstitutionerne. 

Figur 4 viser udviklingen i børnetallet siden april 2019. Pr. 1. april 2022 er der i alt 4.546 børn fordelt på 2.101 0-2-årige og 

2.445 3-5-årige. Det er på niveau med 1. april 2019, hvor der var 2.131 0-2-årige og 2.417 3-5-årige. Siden begyndelsen af 

2012 har der været et fald i børnetallet på ca. 850 børn.   
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Støtte til børn med særlige behov – status pr. 1. marts 2022  

I Gentofte Kommune arbejdes der med udvikling af fællesskaber, hvor alle børn oplever glæden ved at deltage, og hvor 

de føler sig set og mødt. Alle dagtilbud har en inkluderende praksis, hvor man arbejder med at udvikle miljøer, der øger 

børnenes deltagelsesmuligheder. Status i Kvartalsrapporten er et øjebliksbillede, og de viste data er derfor et udtryk for 

situationen på det aktuelle tidspunkt. Støtte til børn med særlige behov kan bevilliges gennem Børnevisitationen, som 

består af to udvalg – Børnevisitationsudvalg 1 og Børnevisitationsudvalg 2. 

Børnevisitationsudvalg 1  
Børnevisitationsudvalg 1 bevilger pædagogisk vejledning til dagtilbud i form af understøttelse af den pædagogiske praksis 

med fokus på det læringsmiljø, som medarbejderne stiller til rådighed for børnene. Den pædagogiske vejledning udgår fra 

tre af dagtilbuddene med kompetencecentre. I kompetencecentrene er der ansat medarbejdere, der har en udgående 

funktion, og som har en særlig viden om arbejdet med en inkluderende praksis. Disse medarbejderes opgave er primært 

at vejlede dagtilbud, der har ansøgt og fået bevilget pædagogisk vejledning via Børnevisitation 1. Af Tabel 1 fremgår det, 

hvor mange forløb, der er blevet bevilget. 

Tabel 1  Antallet af bevilgede forløb pr. 1. marts og 1. september 2020 til 2022  

År 2020                      2021 2022 

Dato Pr. 1. marts Pr. 1. sep. Pr. 1. marts Pr. 1. sep. Pr. 1. marts 

  Antal forløb Antal forløb Antal forløb Antal forløb Antal forløb 

 5 20 11 29 8 

 

Pr. 1. marts 2022 har der i alt været bevilget otte forløb. I hele 2020 blev der i alt bevilget 36 forløb og i 2021 blev der 

bevilget 44 forløb. 

Antallet af tildelte forløb fra Børnevisitation 1 er steget i perioden fra 2020 til 2021. Dette skyldes blandt andet, at 

visitationsudvalgene har skærpet retningslinjerne for, at der som udgangspunkt altid skal ansøges om et forløb via 

Børnevisitation 1, før der ansøges om ressourcer til enkelte børn i Børnevisitation 2. Det tilstræbes, at der med vejledning 

om inkluderende praksis kan skabes de gode rammer i læringsmiljøet, hvor alle børn er en del af fællesskabet.  

Den forventede stigning i tildelte forløb fra Børnevisitation 1, som konsekvens af den ændrede praksis, kan 

Børnevisitationsudvalg 1 ikke imødekomme i 2022, da tre ud af seks medarbejdere med udgående funktion er udlånt 

første halvår af 2022 for at løse en særlig opgave på en enkelt institution. 

Ikke alle forløb fra Børnevisitation 1 er direkte børnerelateret, men har mere fokus på den organisatoriske ramme for 

børnene. De forløb, der er børnerelateret prioriteres fortsat ved kortere og mere intensive forløb. 

I Gentofte Kommune er der fokus på at sikre, at børnene støttes i deres trivsel og udvikling i henhold det enkelte barns 

behov, at der opspores så tidligt som muligt, og at børnene bliver så tæt på almenmiljøet som muligt. Børnevisitationen 

har kigget på egen praksis og har i forlængelse heraf styrket anvendelsen af forløbene tildelt af Børnevisitation 1, der er 

med til at styrke den faglige og fællesskabsorienterede praksis i den almene institution.  

Ressourcebevillinger/Børnevisitationsudvalg 2 – cpr-relateret ressourcetildeling 

Børnevisitationsudvalg 2 visiterer ressourcetimer til enkelte børn, der f.eks. er sent udviklet sprogligt, har motoriske 

udfordringer eller har udfordringer med social adfærd.  

Ved indstillingen til Børnevisitation 2 kan barnet enten blive i institutionen med ressourcetimer, blive visiteret til en plads 

på et af kommunens seks dagtilbudskompetencecentre eller visiteret til et specialtilbud efter servicelovens §32. Af tabel 2 

og 3 fremgår det, hvor mange børn der får tildelt ressourcetimer og har plads i kompetencecentre.  
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Tabel 2 Fordelingen af ressourcetildelinger pr.  1. marts og 1. september 2020 til 2022 

År 2020                      2021 2022 

Dato 1. marts 1. sep. 1. marts 1. sep. 1. marts 

  Antal børn Antal børn Antal børn Antal børn Antal børn 

5-9 timer ressourcetimer/uge 5 3 37 23 34 

10-12 ressourcetimer/uge 38 29 13 4 10 

Over 12 ressourcetimer/uge 9 12 4 1 9 

Antal børn i alt 52 44 54 28 53 
          

Timer i gennemsnit pr. barn 11,5 11,8 8,7 8,0 9,8 

Kilde: Børnevisitationens egen opgørelse 

Tabel 2 viser tildelingen af ressourcer pr. 1. marts 2022 og de to foregående år. Der er visiteret ressourcer til i alt 53 børn 

pr. 1. marts 2022. I gennemsnit får den enkelte institution ressourcer svarende til 9,8 timer pr. uge pr. barn. 

I kvartalsrapporterne fra 2021 bemærkedes det, at der var sket et fald i det gennemsnitlige antal tildelte timer pr. barn 

sammenlignet med 2020.  I 2020 var der ikke det nødvendige fokus på den fællesskabsorienterede tilgang, hvilket 

medførte en stigning i individuelt tilførte ressourcetimer. Det fornyede fokus på den fællesorienterede tilgang, jf. afsnit 

ovenfor om Børnevisitationsudvalg 1, har betydet mere brug af vejledning med faldende antal ressourcetimer pr. barn. 

Denne tilgang er fortsat gældende i Børnevisitationen. Børnevisitationen vurderer dog altid sagerne konkret og 

individuelt, hvorfor der kan være perioder med udsving. 

Det høje antal gennemsnitlige timer pr. barn pr. institution den 1. marts 2022, er også et udtryk for, at et større antal 

børn har fået tildelt mere end 12 ressourcetimer om ugen de første to måneder af året. Pr.  1. marts 2022 fik ni børn 

tildelt mere end 12 timers støtte om ugen.   

Børn, der får tildelt mere end 12 timer om ugen, er typisk børn der er i en venteposition til en kompetencecenterplads, et 

specialdagtilbud eller under udredning i Børne- og Ungepsykiatrien. På sigt kan de have behov for et andet og mere 

specialiseret tilbud. Institutioner med børn, der er i en venteposition til et kompetencecenter eller et specialdagtilbud, 

bliver tildelt det antal timer, der svarer til det, de ville have fået i et kompetencecenter eller i et specialdagtilbud.  

Det store pres på landets specialdagtilbud har medført, at det ikke har været muligt at få plads til børn i 2022 før efter 

sommerferien. Allerede i Kvartalsrapportering til Børneudvalget 3. kvartal 2021 blev det bemærket, at Gentofte 

Kommunes egen specialinstitution Troldemosen havde oplyst, at de tidligst kunne optage nye børn pr. 1. august 2022. 

Derfor har Dagtilbud løbende afsøgt pladser udenfor kommunen. Tilbagemeldingen fra alle specialdagtilbud i andre 

kommuner har været, at de ikke har plads og de af kapacitetsmæssige årsager ønsker at prioritere egne borgere først.    

Pt. er der også manglende kapacitet på de 6 kompetencecentre, der er en del af det almene område i Gentofte 

Kommune. Her er der også frem til skolestart 2022, hvor de kommende skolebørn går ud, øget pres på kapaciteten.  

Antallet af børn, der får tildelt mellem 5-9 ressourcetimer pr. marts 2022, er steget siden marts 2020, men er på niveau 

med antallet for marts 2021. Stigningen fra 2020 er et resultat af den øgede fokus på brug af vejledning med faldende 

antal ressourcetimer pr. barn.  

Det samlede antal af børn, der får tildelt ressourcetimer pr. 1 marts, er højere end antallet af børn, der får tildelt timer pr. 

1. september. Det kan bl.a. forklares ved, at de ældste børn, herunder de børn der får støtte, har forladt institutionerne.  

Børn i kompetencecentre 

Børn, der har en plads i et kompetencecenter, har deres hverdag i gruppen sammen med børn i det almene tilbud, men 

kan også sideløbende modtage andre indsatser i et tværfagligt regi afhængig af det enkelte barns behov. 
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Børn, der visiteres til en kompetencecenterplads, kan være børn med en funktionsnedsættelse, men det kan også være 

børn med andre udfordringer, der spænder over flere problematikker som for eksempel autismespektrumsforstyrrelse, 

ADHD og børn fra familier med psykosociale udfordringer. 

Kompetencecentrene har specifikke målgrupper og er dermed specialiseret til at tage sig af børn med forskellige 

udfordringer. Det betyder, at der kan mangle pladser på ét kompetencecenter samtidig med, at der kan være ledige 

pladser på andre.  

Et barn i en børnehave i et alment dagtilbud får tildelt en personalenormering på 5,15 time pr. uge og et vuggestuebarn 

10,30 time pr. uge. En kompetencecenterplads er en almindelig dagtilbudsplads med ekstra personalenormering. Den 

ekstra normering varierer, men ligger mellem 13,75 og 21,75 pædagogtimer pr. uge afhængig af 

kompetencecentrets ”speciale”.  

 
Tabel 3 Antal børn i kompetencecentrene pr. 1. marts og 1. september 2020 til 2022 

  1. marts 2020 1. sep. 2020 1. marts 2021 1. sep. 2021 1. marts 2022 

Normerede pladser i alt  47 47 47 47 47 

Antal indskrevne børn 55 45 53 46 51 

Ledige pladser -8 2 -6 1 -4 

Kilde: Børnevisitationens egen opgørelse 

Note 1: *to pladser er til 0-2-årige 

 

Af Tabel 3 fremgår det, at der pr. 1. marts 2022 er en overbelægning på fire børn på kommunens kompetencecenter. Til 

sommer vil en del børn rykke videre i skole, og det forventes derfor, at der vil være ledig kapacitet, når vi når 1. 

september 2022. Dagtilbud er opmærksom på overbelægningen i kompetencecentrene. Fra august til juni stiger antallet 

af indskrevne børn løbende gradvis. Erfaringen er, at dette sæsonudsving også har betydning for visitationen af børn på 

det specialiserede småbørnsområde. Der vil fremadrettet blive holdt øje med belægningen i kompetencecentrene og 

løbende blive vurderet, om der opstår et presserende behov for at etablere nye løsninger. 

Børn i specialtilbud 

Af Serviceloven §32, stk. 3, fremgår: Kommunalbestyrelsen skal sørge for, at der er det nødvendige antal pladser i særlige 

dagtilbud til børn, der på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har et særligt behov for 

støtte, behandling m.v., der ikke kan dækkes gennem ophold i et af de almindelige dagtilbud eller fritidshjem efter 

dagtilbudsloven. 

Det er børn med alvorlige fysiske og psykiske problemer. Børnene kan have diagnoser spændende over gennemgribende 

udviklingsforstyrrelser, mental retardering, ADHD, infantil autisme, cerebral parese, hjerneskader mm. 

 
Tabel 4 Børn i specialtilbud heraf børn i Troldemosen pr. 1. marts og 1. september 2020 til 2022 
 1. marts 2020 1. sep. 2020 1. marts 2021 1. sep. 2021 1. marts 2022 

Børn i specialtilbud 14 14 17 15 18 

Heraf børn i Troldemosen 10 8 11 8 10 

Kilde: Børnevisitationens egen opgørelse 

Af Tabel 4 fremgår det, at der pr. 1. marts 2022 er 18 børn indskrevet i et specialtilbud. Der er yderligere tre børn på vej. 

Inden for de seneste to til tre år har visitationsudvalget generelt oplevet en stigning i antal børn, der har brug for et mere 

indgribende og specialiseret tilbud. Det er børn med svære og komplekse funktionsnedsættelser – såvel fysisk, psykisk og 

kognitivt.  
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Den generelle stigning i antallet af børn i Danmark, der visiteres til et dagtilbud efter §32, øger presset på kapaciteten på 

landets specialtilbud, som også beskrevet ovenfor i afsnittet Ressourcebevillinger/Børnevisitationsudvalg 2. Der er pt. tre 

børn i Gentofte Kommune i venteposition til en plads i et specialdagtilbud. Et barn passes hjemme og to børn er fortsat i 

deres almene dagtilbud med omfattende støtte. Alle tre børn har fået tilbudt en plads. Det barn der passes hjemme, har 

plads pr. 1. maj 2022 og de to andre har plads 1. august 2022. 

Der blev i foråret 2020 iværksat en intern analyse af Børnevisitationsudvalgets visitationsproces. Der blev i den 

forbindelse foretaget en grundig gennemgang af alle de børn, der modtager et §32 tilbud. Det blev konstateret, at 

visitationen i alle sagerne var sket på et korrekt grundlag og imødekommer et reelt behov for omfattende støtte hos 

børnene. Det er forsat visitationsudvalgets praksis at have et skærpet fokus på visitationsprocessen for derved at sikre, at 

børnene modtager det korrekte tilbud. 

 

 

Økonomisk status 

 

 

Det korrigerede budget udgør 349,8 mio. kr. og det forventede regnskab udgør 356,1 mio. kr.  

Der søges tillægsbevilling på 6,4 mio.kr. som følge af stigende børnetal. Den tidligere befolkningsprognose forudsagde et 
fald i børnetallet, mens den nye befolkningsprognose forventer et stigende børnetal i 2022. Midlerne finansieres af 
generelle reserver, der er placeret på Politisk ledelse og administration. 

Der søges udgifter og indtægter på 0,5 mio.kr. til midler fra staten vedrørende 1000 dages puljen – en bedre start på livet 
for børn i sårbare familier. 

  

  Dagtilbud for småbørn

Oprindeligt budget Korrigeret budget Forbrug
Forventede 

bevillingsændringer
Forventet regnskab

Serviceudgifter 1060 349,8 349,7 110,4 6,4 356,1

Afvigelse mellem forventet regnskab og korrigeret budget inkl. forventede bevillingsændringer 0,0
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FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME 

Børn og Familie 

Børn og Familie er en del af Familie og Sundhed. Børn og Familie består af følgende teams Modtagelse, Børneteam 0-12 

år, Ungeteam 13-18 år (ved efterværn op til 23 år), Specialteam, Familieplejeteam, SSP, Ungekontakten, 

Magrethekollegiet og Familiecentret.  

Anbringelser  

Figur 5 Anbringelser (unikke cpr-numre) pr. 31. marts 2020, 2021 og 2022 opdelt på børn og unge, hvor Gentofte Kommune har 
handle- og betalingsforpligtelse 

                 
Kilde: Digitalisering – Udsatte Børn og Unge (DUBU) pr. 31. marts 2022. 
Note 1: I ovenstående figurer vises alle anbragte børn og unge, hvor Gentofte Kommune har betalings- og handleforpligtelsen inkl. de flygtninge, som 
kommunen modtager statsrefusion for. Betalingsforpligtelse: Sager hvor Gentofte Kommune har alle udgifterne på sagen, og i langt de fleste sager 
har Gentofte Kommune også handleforpligtelsen. Handleforpligtelse: Sager hvor Gentofte Kommune ikke har udgifter til sagerne. Det skyldes, at en 
del af sagerne er uledsagede flygtninge under 18 år, hvor der hjemtages 100% statsrefusion for udgifterne. Derudover er der også enkelte sager, hvor 
andre kommuner betaler udgifterne. 
Note 2: I figurerne er antal anbringelser opgjort som unikke cpr-numre. Et unikt cpr-nummer svarer til én unik borger. Ovenstående figur giver indblik 
i hvor mange børn og unge, der har en anbringelse i Gentofte Kommune. Af figurerne kan anbringelsernes varighed eller omfang ikke aflæses. Nogle 
anbringelser er kortvarige og andre langvarige. 
 

Figur 5 viser antallet af anbringelser opgjort pr. 31. marts for årene 2020, 2021 og senest 2022. Antallet af anbringelser, 

hvor Gentofte har betalingsforpligtigelsen, er efter 1. kvartal 2022 næsten på niveau med antallet efter 1. kvartal 2021. 

Der ses en mindre stigning i kategorien ’handleforpligtelse’, hvis man sammenligner årene 2022 og 2021. Faldet i antal 

anbringelser siden 2020 kan forklares med, at flere unge med flygtningebaggrund, som Gentofte modtog helt tilbage i 

2015, bliver 18 år og dermed står udenfor anbringelse. Tallene for 2022 afspejler endnu ikke antallet af uledsagede 

flygtninge fra Ukraine.  
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Figur 6 Helårsanbringelser 2020 - 2022 fordelt på tilbud for de 0-22-årige børn og unge

 
Kilde: DUBU pr. 20. april 2022. 
Note: I kategorien Plejefamilie (andre) indgår familiepleje, almene plejefamilier, specialiserede plejefamilier, forstærkede plejefamilier og kommunal 
plejefamilie. Kategorierne plejefamilie og kommunal familiepleje er løbende konverteret til de nye plejefamiliekategorier (almen plejefamilie, 
specialiserede plejefamilier og forstærkede plejefamilier).  

Figur 6 viser fordelingen af typer af anbringelser opgjort i perioden 2020 til 2022. Som det fremgår af figuren, ses der 

stigninger i kategorierne netværkspleje, hybel/eget værelse og socialpædagogisk opholdssted. Når et barn eller ung skal 

anbringes, arbejder Børn og Familie for at sikre, at barnet eller den unge kan fastholde sine eksisterende nære relationer.  

Underretninger  

En underretning betegnes som en henvendelse, der indeholder en bekymring for et barn eller en ung ift. trivsel og 

udvikling. Forklaring på underretningerne: 

• § 152 – underretninger fra andre kommuner 

• § 153 – underretninger fra fagpersoner 

• § 154 – underretninger fra privatpersoner 

Tabel 5 Antal og andel af underretninger 2020, 2021 og 1. kvartal 2022  

Underretninger 2020 2021  1. kvartal 2022 

Fra andre kommuner 36 4% 30 3% 7 3% 

Fra fagpersoner 805 81% 962 83% 228 84% 

Fra privatpersoner 147 15% 173 15% 38 14% 

I alt  988 100% 1165 100% 273 100% 

Kilde: DUBU pr. 6. april 2022. 

Ovenstående Tabel 5 viser, hvorfra underretningerne modtages. De fleste underretninger kommer fra fagpersoner 

(eksempelvis fra skoler i Gentofte Kommune, psykiatrien og politiet).  

Fordelingen af underretninger i 1. kvartal 2022 har lignende fordeling som årsfordelingerne for henholdsvis 2020 og 2021. 

Antallet af underretninger i 1. kvartal 2022 ligger på næsten samme niveau som for 1. kvartal 2021, som var 268 

underretninger i alt for 1. kvartal.  

Kommunerne er forpligtede til at sende mellemkommunale underretninger, når en familie med børn under 18 år eller 

vordende forældre flytter fra en kommune til en anden kommune og fraflytningskommunen finder, at der er behov for 

særlig støtte af hensyn til barnets behov og udvikling. 
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Sager  

En sag er kendetegnet ved, at Børn og Familie har et igangværende forløb i forhold til barnet og dets familie. Det kan 

være i form af behandling af underretning, rådgivning, igangværende børnefaglig undersøgelse eller en igangværende 

foranstaltning. 

Figur 7 Antal sager 2020 – 2022 pr. kvartal 

 
Kilde: DUBU april 2022 

Figur 7 viser antallet af sager siden 1. kvartal 2020. Det fremgår af figuren, at der har været et fald i antal sager i 3. kvartal 

af 2020. Årsagen hertil skal findes i oprydning af ’afsluttede’, men ikke administrativt ’lukkede’ sager. Hvis der korrigeres 

for dette (ca. 130 sager) viser figuren en næsten stabil sagsmængde over tid.  

Sager – nyoprettede, genåbnede og lukkede 

 
Figur 8 Antal nyoprettede og genåbnede sager  
1. kvartal 2021 - 1. kvartal 2022

 
Kilde: DUBU april 2022. 

Figur 9 Antal lukkede sager  
1. kvartal 2021 - 1. kvartal 2022 

 
Kilde: DUBU april 2022. 

Figur 8 viser mængden af nyoprettede og genåbnede sager i Børn og Familie. En nyoprettet sag er karakteriseret ved, at 

Børn og Familie ikke tidligere har kendt til det pågældende barn/ung. En genåbnet sag er karakteriseret ved, at Børn og 

Familie på et tidligere tidspunkt har kendt barnet/den unge, men har lukket sagen igen. Det er almindelig praksis, at sager 

afsluttes, når der ikke længere vurderes at være behov for hjælp. For nogle børn og unge er der dog behov for hjælp igen 

på et senere tidspunkt i deres opvækst, hvorfor sagen genåbnes, og det vurderes, om der behov for støtte og en evt. 

støtte genetableres.  
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Antal nyoprettede sager ligger med 128 stk. en anelse over niveau for 1. kvartal 2021, som var 112 stk. Niveauet er dog 

identisk med sidste kvartal. Antal genåbnede sager ligger med 116 stk. både over niveauet for 1. kvartal 2021 og 4. kvartal 

2021.   

Figur 9 viser antal af lukkede sager. I 1. kvartal 2022 blev der lukket 228 sager, som er det højeste antal siden 1. kvartal 

2021.  

Figur 10 Udviklingen i antallet af sager pr. medarbejder i 1. kvartal 2020 – 1. kvartal 2022 hhv. Specialteam, Børneteam og Ungeteam  

   
Kilde: DUBU april 2022. 
   

 

Figur 10 viser udviklingen i antallet af sager fordelt på Special, Børneteam og Ungeteam fra 1. kvartal 2020 til 1. kvartal 

2022. Der ses et fald i antallet af sager i Specialteamet. Børneteam og Ungeteam lægger på ca. samme niveau. 

Udgiftsniveau på anbringelser og forbyggende foranstaltninger  

Tabel 6 Regnskab 2022 på anbringer og forebyggende foranstaltninger  

  Budget 2022 Forbrug 1. kvartal 2022 Forventet regnskab 2022 

Anbringelser 76.313.000 19.427.869 76.313.000 

Forebyggende foranstaltninger 78.315.000 16.882.826 78.315.000 

I alt 154.628.000 36.310.695 154.628.000 

Kilde: DUBU, Calibra og Prisme april 2022 

 

Tabel 6 viser udgiftsniveauet opdelt på budget, forbrug og forventet regnskab opgjort på anbringelser og forebyggende 

foranstaltninger. Børn og Familie har i 2022 et samlet budget på knap 155 mio. kr., hvoraf ca. 76 mio. kr. er budgetteret til 

anbringelsesområdet, mens ca. 78 mio. kr. er budgetteret til forebyggende foranstaltninger1.  

Børn og Familie har i 1. kvartal 2022 haft et forbrug på ca. 19 mio. kr. til anbringelsesområdet og ca. 17 mio. kr. til 

forebyggende foranstaltninger. Afdelingen har samlet set brugt ca. 36 mio. kr. i 1. kvartal 2022. Det svarer til, at Børn og 

Familie 1. kvartal 2021 har brugt ca. 23 % af det samlede årsbudget. Der er brugt ca. 25 % af årsbudgettet for anbringelser 

og ca. 22 % af årsbudgettet for de forebyggende foranstaltninger.  

 

Årsværk (børn/unge) og udgifter på indsatstrappen  

I Gentofte Kommune er der fokus på at fastholde børn, unge og deres familier tættest muligt på et alment hverdagsliv. 

Derfor lægges der vægt på den del af tilbudsviften, som gør det muligt at arbejde forebyggende og tværfagligt - og med 

 
1 Tabellen indeholder kun budget inden for servicerammen. Budgettet, forbrug og forventede regnskab uden for servicerammen er således ikke 
omfattet af tabellen. 
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rette indgribende indsats. At arbejde med børn, unge og deres familier, så de forbliver tættest muligt på deres almene 

hverdagsliv, kræver et tæt og styrket samarbejde med almenområdet, PPR og de tidligt forebyggende indsatser på 

dagtilbuds- og skoleområdet. Det er et samarbejde som samtlige samarbejdspartnere har stort fokus på.  

 

Gentofte Kommune følger ”Indsatstrappens Udgiftsmodel”, som er udviklet af Socialstyrelsen. Indsatstrappens 

Udgiftsmodel er et redskab til at opgøre kommunale udgifter og indtægter på det specialiserede børneområde set i 

forhold til, hvor indgribende indsatserne og foranstaltningerne er2.   

Figur 11 Årsværk (børn/unge) og udgifter på indsatstrappen  

 
Kilde: DUBU og Calibra april 2022 
Note: Et årsværk angiver betegnelsen for, hvor meget en foranstaltning udgør ud af et kalenderår. Derfor vil ét årsværk udgøre ét kalenderår, mens 
0,5 årsværk vil udgøre et halvt kalenderår - svarende til 6 måneder mv. 

Figur 11 viser budget og prognose for hele år 2022 efter 1. kvartal 2022. Figuren viser også antal årsværk (børn og unge). 

Kategorierne er opdelt på indsatstrappens udgiftstrin. Trin 2-6 er de trin på indsatstrappen, hvor Børn og Familie har 

udgifter til indsatser og foranstaltninger efter Serviceloven. Socialstyrelsens Udgiftsmodel indeholder i princippet også et 

trin 1, som vedrører tidlige indsatser i almenområdet. Da det ligger udenfor Børn og Families bevillingsområde, er det ikke 

vist i figuren.  

• Trin 2 vedrører forebyggende foranstaltninger og rådgivning.  

• Trin 3 vedrører hjemmebaserede foranstaltninger. Det kan være forebyggende foranstaltninger samt hjemmebaserede 

anbringelser såsom ophold på kost- og efterskole, eget værelse eller kollegielignende opholdssteder.  

• Trin 4 vedrører anbringelse i slægt- eller netværkspleje.  

• Trin 5 vedrører anbringelse af et barn eller en ung i plejefamilie. 

• Trin 6 vedrører anbringelse på en institution svarende til anbringelse på opholdssteder, skibsprojekter og på sikrede 

døgninstitutioner.   

Som det fremgår af Figur 11, er størstedelen af Børn og Families budget og regnskab relateret til hjemmebaserede 

foranstaltninger (budget ca. 79 mio. kr. - prognose ca. 78 mio. kr.). De hjemmebaserede foranstaltninger beror i høj grad 

 
2 Link til socialstyrelsens ”Indsatstrappens Udgiftsmodel” 

https://socialstyrelsen.dk/tvaergaende-omrader/socialstyrelsens-viden/redskaber-til-styring-og-udvikling/indsatstrappen-1/indsatstrappens-udgiftsmodel
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på indsatser, hvor barnet, den unge og familien bliver støttet i egne omgivelser tæt på et alment hverdagsliv. Ca. 551 

årsværk har modtaget hjemmebaserede foranstaltninger i løbet af første kvartal 2022.  

Den næsthøjeste udgift er relateret til anbringelser på institutioner. Budgettet for 2022 ca. 53 mio. kr. Prognosen er 50 

mio. kr. og pt. har vi ca. 31 årsværk placeret her.  

Anbringelser i plejefamilie udgør den 3. højeste udgiftspost. Med et budget på ca. 17 mio. kr. og en prognose på 18 mio. 

kr. Pt. har vi 29 årsværk i familiepleje.  

Børn og Familie har bevilliget forebyggende foranstaltninger og rådgivning (trin 2, søjle 1) til 130 årsværk i 1. kvartal af 

2022. Budget og prognose balancerer på 4. mio. kr.  

Anbringelse i slægt eller netværk tæller fire årsværk. 31 årsværk er anbragt på institution, 30 hos plejefamilier og syv er 

anbragt under Trin 3 foranstaltninger; anbringelser og/eller ophold på kost- og efterskole, eget værelse eller 

kollegielignende opholdssteder.  

Følger man figuren år tilbage, vil man kunne se, at Børn og Familie vedholdende har arbejdet med at udvikle og udvide 

indsatstrappen og tilbudsviften i Gentofte Kommune, så der er sket en forskydning af udgiftsniveauet mellem de enkelte 

trin svarende til målsætningen om at arbejde med indsatser tæt på et alment hverdagsliv.  

Således har man også omfordelt budgettet til at afspejle bevægelsen. I budgettet for 2022 er der afsat en større andel til 

såvel forebyggende indsatser som anbringelse i slægt eller netværk. Børn og Familie er bekendt med, at disse forhold kan 

ændres i takt med, at der arbejdes på ny lovgivning på området. Børn og Familie følger tæt, hvad de nationale drøftelser 

giver anledning til i Gentofte Kommune.      

Tandplejen 

Tandplejen tilbyder vederlagsfri tandpleje til de ca. 16.800 børn og unge under 18 år, der er tilmeldt folkeregisteret i 

Gentofte Kommune. De får tilbudt forebyggende og behandlende tandpleje, herunder behandling med bøjle hvis der er 

grund til dette.  

Ud over tandpleje til børn og unge visiteres borgere fra Gentofte Kommune til Omsorgstandplejen og Socialtandplejen, og 

der visiteres borgere fra en lang række kommuner til tandbehandling i Specialtandplejen.  

Tandskader og huller – SCOR tal 

Tandplejen indberetter hvert år til Statens Centrale Odontologiske Cariesregister (SCOR). Der indberettes bl.a. antal 
huller, på hvilke flader hullerne forekommer, hvilke tænder der er traumatiseret (f.eks. efter fald eller lignende), og hvilke 
tænder der har fået cariesbehandlinger.  

Tabel 7 Andelen af børn og unge der ikke har huller i tænderne fra 2019, 2020 og 2021 

Cariesfri Primære SCOR 2019 SCOR 2020 SCOR 2021   
Sundhedsmål 

2022 

3-årige 97% 98% 97%   99% 

5-årige 92% 93% 93%   96% 

7-årige 83% 80% 84%   90% 

12-årige 89% 89% 88%   90% 
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Cariesfri Permanente           

7-årige 98% 98% 99%   99% 

12-årige 91% 85% 92%   90% 

15-årige 79% 80% 81%   77% 

17-årige 70% 72% 74%   70% 

Kilde: Statens Centrale Odontologiske Cariesregister (SCOR) fra marts 2022 

Tabel 7 viser andelen af børn og unge i de registreringspligtige årgange, der ikke har huller i tænderne. Dvs. cariesfri i 
mælketandsættet (det primære) og i voksentandsættet (det permanente).  

SCOR tallene for 2021 viser, at andelen af børn og unge på de indberetningspligtige årgange, som ikke har huller i 

tænderne, er tæt på eller over de fastsatte sundhedsmål på de fleste mål. Tandplejen har dog en særlig opmærksomhed 

på mælketandsættet for primært de 5-årige og 7-årige. På disse årgange er der stadig for høj andel med huller i 

tænderne.  

Årsagerne til huller i tænderne er mange, og flere af dem skal være til stede over tid førend, der kan registreres huller i 

tænderne. Nedenfor er en liste over faktorer, der har indvirkning på tandsundheden: 

• Kost 

• Mundhygiejne 

• Viden 

• Forebyggelse 

• Sundhedsfremmende besøg 

Tandplejen vil derfor nu fokusere mere på den sundhedsfremmende tilgang i kommunikationen for på den måde at opnå 

endnu bedre resultater. Tilgangen har til formål at gøre patienterne handlekompetente ud fra egen formuleret indsats. 

Det betyder, at Tandplejen gør patienterne aktive i forhold til at lære at mestre egen tandsundhed, ved at patienterne 

fortæller, på hvilken måde de vil arbejde med deres tandsundhed. Svaret fra patienterne eller forældrene giver 

Tandplejen en ide om, hvor de evt. skal ind og understøtte patienterne.  

Tandplejens sundhedsmål er et mål for den tandsundhed, som Tandplejen sigter mod at opnå i 2022. Tandplejen arbejder 

systematisk med den nyeste viden og evaluerer årligt tandsundhedsudviklingen for børn og unge i Gentofte Kommune. 

Målene og de konkrete indsatser er beskrevet i Tandplejens Sundhedsplan. Der vil blive sat ambitiøse mål for 2023 - 2028 

i den nye Sundhedsplan.  

Tabel 8 Andelen af børn og unge der ikke har huller i tænderne på de indberetningspligtige årgange og andel indberettede for hhv. 
Gentofte, Gladsaxe, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal 2021 

Cariesfrie tænder Gentofte  Gladsaxe Lyngby-Taarbæk Rudersdal  

Andel 
Andel med 

cariesfrie tænder 
Andel 

indberettede 
Andel med 

cariesfrie tænder 
Andel 

indberettede 
Andel med 

cariesfrie tænder 
Andel 

indberettede 
Andel med 

cariesfrie tænder 
Andel 

indberettede 

5-årige (primære) 93% 76% 92% 64% 90% 50% 92% 61% 

7-årige (permanente) 99% 95% 95% 75% 98% 41% 97% 58% 

12-årige (permanente) 92% 90% 83% 70% 90% 88% 89% 55% 

15-årige (permanente) 81% 82% 72% 56% 82% 47% 74% 44% 

Kilde: Statens Centrale Odontologiske Cariesregister (SCOR) fra marts 2022 

Sammenlignet med nabokommunerne i (4K – kommunesamarbejdet) har Gentofte på de indberetningspligtige årgange 

en højere andel af børn og unge uden huller, jf. Tabel 8. Det fremgår desuden af Tabel 8, at Gentofte har en høj andel af 

indberettede børn og unge, hvilket giver høj validitet.  

https://docplayer.dk/78778575-Sundhedsplan.html
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Ventelisten til tandregulering – Ortoklinikken  

Ventelisten til tandregulering har vedvarende fokus på grund af manglen på specialtandlæger. Det har tidligere været 

svært at rekruttere specialtandlæger, men pr. 15. maj starter to specialtandlæger med en samlet normering på 1,6 

stilling.   

Venteliste til tandregulering opdeles i tre grupper på en operationel venteliste. Ventelisten består af nedenstående 

grupper:  

1. Patienter der har behov for at få bøjle på nu, men afventer tid i aftalebogen/hos specialtandlægen. 

2. Kontrol observation: Patienter, som forventes at skulle have bøjle, men følges tæt for at se, hvordan væksten 

påvirker deres tandstilling. 

3. Visitation: Patienter som er visiteret af specialtandlæge til vurdering af, om der skal behandles nu eller senere.  

 

Nedenfor er ventelisten opgjort på de tre grupper. 

Tabel 9 Operationel venteliste i tandreguleringen 1. juli 2021 og 1. januar 2022 

  1. juli 2021 1. januar 2022 1. marts 2022 

Antal patienter med behov for tandregulering 171 155 199 

Antal patienter til kontrol observation  32 6 44 

Antal visitationer  13 9 633 

Kilde: Tandplejens opgørelse april 2021 

Pr. 1. marts 2022 var 199 patienter med akut behov for tandregulering, 44 patienter til kontrol observation og 633 

visitationer. Der står 633 patienter, der ikke er visiteret endnu. Nogle af disse har behov for behandling ’nu’ og andre vil 

fortsat skulle observeres og genvisiteres om et til to år. Der er pr. d. 1. maj ansat to specialtandlæger. Deres første opgave 

er at sikre en visitering af de børn, som er på venteliste. Som en mulig løsning på at sænke sårbarbarheden i forhold til 

rekruttering og fastholdelse af tandlæger har forvaltningerne i 4K indledt en drøftelse af et evt. samarbejde om 

tandregulering i regi af 4K-samarbejdet. 

 

Headspace Gentofte 

Årsrapporten 2021 udkom i januar 2022 og beskriver en positiv udvikling for headspace, også selvom headspace har 

været stærkt påvirket af Covid-19 de seneste to år.  

Tabel 10 Antal unge i personlig rådgivning de seneste tre år 

 2019 2020 2021 
2022 

jan.-mar. 

Antal unge 112 88 78 58 

 

Ifølge årsrapporten har der været har der været 78 unge i personlig rådgivning i 2021, mens det var 88 unge i 2020 og 112 

unge i 2019, som var før Covid-19. Data fra januar til marts 2022 viser, at der har været 58 unge i personlig rådgivning. 

Antallet af unikke unge i personlig rådgivning for første kvartal 2022 ligger over niveauet fra tidligere år, dermed 

forventes det, at det samlede antal unge i personlig rådgivning i 2022 lander på det hidtil højeste niveau.  

Headspace arbejder derfor meget målrettet på at sikre synlighed for målgruppen. Det gøres bl.a. ved markant at have 

øget antallet af oplæg på f.eks. morgensamlinger på både skoler og ungdomsuddannelser samt tematiserede workshops i 

skolerne.  
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Tabel 11 Antal unge i udgående aktiviteter de seneste tre år 

  2019 2020 2021 
2022   

jan.-mar. 

Antal unge 3.452 1.955 7.836 392 

 

I 2021, primært i efteråret, har headspace mødt 7.836 unge til 75 udgående aktiviteter. I 2020 var der udgående 

aktiviteter med 1.955 unge og i 2019 var der 3.452 unge. Data fra januar til marts 2022 viser, at der har været 362 

udgående aktiviteter. Headspace’ udgående aktiviteter ligger primært i efteråret, hvor det passer bedst ind i skolernes 

årshjul – i anden halvdel af skoleåret er undervisningstiden presset af eksaminer og terminsprøver. Forventningen er 

derfor, at headspace med sine udgående aktiviteter når samme antal unge i 2022 som i 2021.   

Headspace har i 2021 udviklet et aktivitetskatalog for workshops og oplæg, som skolerne modtager halvårligt. Workshops 

kan fx handle om at være eksamensparat, at fejle for at mestre eller trivsel og handling. Via workshops øger headspace 

elevernes kendskab til tilbuddet, ligesom de arbejder forebyggende i forhold til unges sundhed og trivsel.  

Headspace har desuden indgået et tættere og mere forpligtende samarbejde med flere kommunale aktører på 

ungeområdet f.eks. Ungecentret.  

Der er bevilget midler til headspace Gentofte i Gentofte Kommunes budget til udgangen af 2022. 

Økonomisk status 

Driftsudgifter 

 

Det korrigerede budget udgør 223,9 mio. kr. 

 

Børn og Familie  

Det korrigerede budget udgør 161,4 mio. kr. som forventes overholdt (heri er indeholdt ca. 5 mio. kr. til hhv. SSP og 

Familieplejen). Det er en tidlig prognose og økonomien vil afhænge af udviklingen i aktiviteter i løbet af året, hvor særligt 

dyre enkeltsager kan påvirke økonomien. 

Sundhedsplejen, Tandplejen og PPR  

Det korrigerede budget for Sundhedsplejen udgør 12,2 mio. kr. og der forventes på nuværende tidspunkt et merforbrug på 
knap 1,0 mio. kr. som skyldes øgede udgifter til genoptræningsplaner og vederlagsfri fysioterapi efter sundhedsloven. 
Udviklingen følges nøje i løbet af året. 

Det korrigerede budget for Tandplejen udgør 30,0 mio. kr. og forventes overholdt, dog kan der opstå et udgiftspres som 
følge af udfordringer med rekruttering af specialtandlæger. 

Det korrigerede budget for PPR udgør 18,7 mio. kr. og forventes overholdt.  

  

  Forebyggelse og sundhedsfremme for Børn og Unge

Oprindeligt budget Korrigeret budget Forbrug
Forventede 

bevillingsændringer
Forventet regnskab

Serviceudgifter 1070 222,0 223,9 56,2 0,0 223,9

Afvigelse mellem forventet regnskab og korrigeret budget inkl. forventede bevillingsændringer 0,0
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Det korrigerede budget udgør 5,8 mio. kr. og forventes overholdt.  

  

  Forebyggelse og sundhedsfremme for Børn og Unge

Oprindeligt budget Korrigeret budget Forbrug
Forventede 

bevillingsændringer
Forventet regnskab

Overførselsudgifter 2020 5,8 5,8 2,4 0,0 5,8

Afvigelse mellem forventet regnskab og korrigeret budget inkl. forventede bevillingsændringer 0,0
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SOCIALE INSTITUTIONER 

Gentofte Kommune har en række specialiserede døgntilbud til børn, unge, voksne og familier i udsatte positioner. 
Tilbuddene er både til børn, unge, voksne og familier fra Gentofte Kommune og fra andre kommuner.  
 
Sociale institutioner omfatter to institutionstyper.  
 
Handicapinstitutioner:  

Børneterapien, Troldemosen, Broen, Camillehusene, Lundø.  
 
Psykosociale institutioner:  

Hellerup Krisecenter, Familieinstitutionen Ordruphøj, Hjortholm, Josephine Schneiders Ungdomsboliger. 

 

Belægningsprocenter 

Figur 12 Belægningsprocenter - vægtede gennemsnit 2020, 2021 og 2022

 
Kilde: Dataudtræk fra Økonomi d. 14. april 2022 
Note: Dohns Minde ophørte ved udgangen af juni 2021. 

Figur 12 viser den faktiske omsætning sat i forhold til den budgetterede omsætning pr. måned fra januar 2020 til marts 
2022. 

I figuren kan ses det, at både handicapinstitutionerne og de psykosociale institutioner i 1. kvartal 2022 har en omsætning, 
der er noget større end budgettet. Den samlede omsætning for begge institutionstyper (?) er 2% højere end budgettet på 
nuværende tidspunkt. Det svarer til en samlet meromsætning på 0,9 mio. kr. i første kvartal af 2022. 

Meromsætningen på handicapinstitutionerne skyldes primært, at Troldemosen har omsat 14% mere end forudsat. Det 
giver en meromsætning på 0,9 mio. kr. i de første 1. kvartal af 2022. 
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På de psykosociale institutioner har Familieinstitutionen omsat 0,3 mio. kr. mindre end forudsat i de første tre måneder af 
2022. Det skyldes primært, at der i usædvanligt mange tilfælde i år, kun indskrives én ud af to voksne familiemedlemmer. 
Det giver en lavere indtjening pr. bolig. Situationen medfører en underbelægning på 16%. Udviklingen følges tæt. 

Data fra Børneterapien indgår ikke i indeværende kvartalsrapportering. Det skyldes, at KMD fra 1. januar 2022 ikke 
længere kan levere de aktivitetsdata fra Nexus, som der hidtil har været brugt til at følge op på Børneterapiens 
belægning. Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid har i længere tid arbejdet på at få en anden adgang til Børnetarapiens 
data og håber at være klar til kvartalsrapporten for 2. kvartal. 

Økonomisk status 

 

 

Det korrigerede budget udgør -8,3 mio. kr. og der forventes et regnskab på -9,2 mio. kr. Forskellen vedrører primært 

effektivisering på 1,0 mio. kr. vedrørende udbud af pædagogiske vikarer. 

På nuværende tidspunkt er der identificeret et forventet merforbrug på enkelte institutioner, hvorfor en række tiltag er 

iværksat for at sikre en stabil økonomi. Hvis området skal balancere ved årets udgang, vil det afhænge af konsolideringen 

af de planlagte initiativer.  

ANLÆGSUDGIFTER 

 

Det korrigerede budget udgør 12,4 mio. kr., og der forventes et regnskab på 10,5 mio. kr. svarende til et mindreforbrug på 

1,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. 

Gentofte-Beretning 2021 blev behandlet i kommunalbestyrelsen d. 25. april 2022. Driftsresultatet for Børn og Skole 

gennemgås i hæfte 1 fra side 36 til 51. Se i øvrigt nedenstående: 

link:https://gp.gentofte.dk/OmGentofteKommune/PolitiskeUdvalg/pp/ppdok/Gentofte-

Beretning%202021%20%20hæfte%201.pdf 

 

  Sociale institutioner

Oprindeligt budget Korrigeret budget Forbrug
Forventede 

bevillingsændringer
Forventet regnskab

Serviceudgifter 1080 -9,0 -8,3 -9,1 -0,9 -9,2

Afvigelse mellem forventet regnskab og korrigeret budget inkl. forventede bevillingsændringer 0,0

  Børneudvalget - anlægsudgifterne

Oprindeligt budget Korrigeret budget Forbrug
Forventede 

bevillingsændringer
Forventet regnskab

Samlede anlægsudgifter anlægsudgifter 6,8 12,4 0,9 0,0 10,5

Afvigelse mellem forventet regnskab og korrigeret budget inkl. forventede bevillingsændringer -1,9

https://gp.gentofte.dk/OmGentofteKommune/PolitiskeUdvalg/pp/ppdok/Gentofte-Beretning%202021%20%20h%C3%A6fte%201.pdf
https://gp.gentofte.dk/OmGentofteKommune/PolitiskeUdvalg/pp/ppdok/Gentofte-Beretning%202021%20%20h%C3%A6fte%201.pdf
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Gentofte Kommune
Budgetændringer - Børn
Beløb angivet i millioner - Negative tal forbedrer økonomien - positive forværrer den.

Dagtilbud for småbørn

Oprindeligt budget 349,8

Dato Ændringstype Udgiftstype Emne Beløbsændring

28-03-2022 Genbevilling Service Genbevilling overført fra 2021 -0,1

Korrigeret budget 349,7

Ansøgte tillægsbevillinger
Dato Ændringstype Udgiftstype Emne Beløbsændring

25-04-2022 Tillægsbevilling Service Demografikorrektion 6,4

Forventet regnskab 356,1

Forebyggelse og Sundhedsfremme for Børn og Unge

Oprindeligt budget 227,8

Dato Ændringstype Udgiftstype Emne Beløbsændring

28-03-2022 Genbevilling Service Genbevilling overført fra 2021 1,9

Korrigeret budget 229,7

Forventet regnskab 229,7

22. april 2022

Budgetudvikling

Oversigten herunder angiver årets vedtagne og eventuelle ansøgte ændringer til det oprindelige budget under det enkelte bevillingsområde. 

Datoangivelsen for tillægsbevillinger og tekniske omplaceringer er fastsat efter den dag de er godkendt eller forventes godkendt i 

Kommunalbestyrelsen. Beløb under 50.000 kr. angives som 0,0 mio. kr.
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Gentofte Kommune
Budgetændringer - Børn
Beløb angivet i millioner - Negative tal forbedrer økonomien - positive forværrer den.

22. april 2022

Budgetudvikling

Oversigten herunder angiver årets vedtagne og eventuelle ansøgte ændringer til det oprindelige budget under det enkelte bevillingsområde. 

Datoangivelsen for tillægsbevillinger og tekniske omplaceringer er fastsat efter den dag de er godkendt eller forventes godkendt i 

Kommunalbestyrelsen. Beløb under 50.000 kr. angives som 0,0 mio. kr.

Sociale Institutioner

Oprindeligt budget -9,0

Dato Ændringstype Udgiftstype Emne Beløbsændring

28-03-2022 Genbevilling Service Genbevilling overført fra 2021 0,7

Korrigeret budget -8,3

Ansøgte tillægsbevillinger
Dato Ændringstype Udgiftstype Emne Beløbsændring

25-04-2022 Teknisk omplacering Service Centrale midler til dækning af ekstraordinære udgifter Camillehusene 0,1

25-04-2022 Teknisk omplacering Service Udmøntning af udbud vedr. pædagogiske vikarer -1,0

Forventet regnskab -9,2
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Årsplan for Børneudvalgets kommende  

Årsplanens formål er at være med til at sikre:  

• At udvalget når gennem sit ressortområde på et vist niveau i løbet af et år 

• At der kan koordineres på tværs af udvalgene 

• At de øvrige kommunalbestyrelsesmedlemmer, som ikke sidder i udvalget, har indblik i, hvad der forventes drøftet på udvalgsmøderne 

Inspirationsbesøg 
 

Udvalgsmøde 
 

Inspirationsbesøg Udvalgsmøde 
 

Inspirationsbesøg Udvalgsmøde 

Dato: 14/6 2022 kl. 
16.00-17.30 
Sted: Ungekontakten 

Dato: 13/9 2022 
Sted: Rådhuset 

Dato: 28/9 2022 kl. 
16.30-18.00 
Sted: Cassiopeia  

Dato: 6/12 2022 
Sted: Rådhuset 

Dato: 17/1 2022 kl. 
16.30-18.00 
Sted: Tandplejen  

Dato: 1. kvartal 2023 
Sted: Rådhuset 
 

 
 

Kvartalsrapportering: 
Ud over det det faste indhold 
er der følgende 
kvartalsmæssige indhold: 
 
Dagtilbud: 

• Ledig kapacitet og 
åbning for børn fra 
andre kommuner. 

• Pædagogandel 
 
Børn og Familie 

• Underrettere 
 
Pædagogisk Psykologisk 
rådgivning 

• Antal indstillinger til 
PPR. 

• Antal orienterende 
samtaler. 
 

Sundhedsplejen 

• Temarapport fra 
Børns Sundhed 

• Under- og 
overvægtige elever i 
0.kl. og 8. kl.  

• Elever med 
motoriske 
vanskeligheder i 
indskolingen. 

 Sted: Evt. Bank-Mikkelsens 
Vej  
Tilbud om rundvisning og 
dialog:  
Ordinært møde: 
Kvartalsrapportering: 
Ud over det det faste indhold 
er der følgende 
kvartalsmæssige indhold: 
 
Dagtilbud:  

• Børnevisitationen 
 
Børn og Familie: 

• Antal anbragte pr. 
1000 indbyggere i 
alderen 0-22 år I GK 
sammenlignet med 
nærliggende 
kommuner 

 
 
Sociale Institutioner: 

• Socialtilsynet 

• Sundhedsmæssige 
risikobaserede tilsyn 

 
Sygefravær og 
personaleomsætning på alle 
områderne 
 

 Kvartalsrapportering: 
Ud over det det faste indhold er 
der følgende kvartalsmæssige 
indhold: 
 
Dagtilbud:  

• Pædagogandel  
 

Børn og Familie: 

• Forebyggende 
foranstaltninger 

• Sikkerhedsplansteamet 
 
Sundhedsplejen: 

• Tilsyn med nyfødte 

• Henvisningsårsager til 
graviditetsbesøg 

 
Tandplejen: 

• Specialtandplejen 
o Antal patienter på 

Abonnement 
o Antal kommuner vi 

servicerer 
o Antal patienter i oral 

motorisk team 

• Omsorgstandplejen 
o Antal 

indmeldte/visiterede 
Socialtandplejen 



 
Tandplejen 

• Fritvalgsordningen  
 
 
Andre punkter: 
 
Temadrøftelse: 

• Fattige børn i 
Gentofte 

Andre punkter: 
 

o Antal patienter 
 
Sociale Institutioner: 

• Salg af pladser 

• Antal børn i løbet af et år 

• Lov om voksenansvar og 
magtanvendelser 

 
Andre punkter: 
 

Opfølgning på og afrapportering fra opgaveudvalg sker på et fællesmøde umiddelbart inden eller efter et kommunalbestyrelsesmøde. 
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