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Møde i Børne- og Skoleudvalget den 04. juni 2012 
 
1  Åbent         Indledende drøftelse af Gentofte Plan 2013 
 
012138-2012 
 
 
Resumé 
I forbindelse med udformning af Gentofte-Plan 2013 skal der opstilles politiske mål på de fire 
politiske målområder under Børne- og Skoleudvalget. Målene skal dels understøtte de to nye 
visioner dels understøtte de processer, der allerede er igangsat mhp at realisere visionerne.  
 
Som led heri inddrages de input om forslag til fokusområder, som udsprang af dialogmødet den 
14. maj 2012 mellem Børne- og Skoleudvalget og interesserede parter.  
 
Baggrund 
Gentofte-Plan 2013 er dels Gentofte Kommunes officielle budget dels en del af det samlede 
styringskoncept for kommunen, hvor de i planen opstillede politiske mål efter vedtagelse af 
budgettet resulterer i udformning af interne kontrakter.   
 
I bestræbelserne på at involvere institutioner, bestyrelser og medarbejdere yderligere i 
budgetprocessen holdt BOS dialogmøde med interesserede den 14. maj 2012. Formålet var dels 
at få input til de politiske mål i Gentofte-Plan 2013 dels at sikre en dialog om budgettet og 
tydeliggøre de økonomiske rammevilkår.  
 
På mødet diskuterede deltagerne og kom med forslag til fokusområder på tværs af de nuværende 
fire politiske budgetområder med henblik på at styrke børnene og de unges læringsmæssige, 
sociale og personlige eller sundhedsmæssige kompetencer. Samtlige fokusområder fremgår af 
vedlagte bilag 1.  
 
De gennemgående fokusområder på tværs af samtlige gruppe kan opsummeres til:   
 

 Mulighederne for i højere grad at anvende forældrenes sociale kapital til at understøtte 
udviklingen af såvel egne børn som andres 

 Fleksibilitet – i meget bred forstand - i tilrettelæggelse af tilbuddene  
 Fokus på det enkelte barns udvikling og potentialer – uanset udgangspunkt 
 IT som integreret redskab i udviklingen af det enkelte barn 
 Bevægelse og sundhed – uanset alder og sted 

De politiske mål i Gentofte-Planen skal dels sætte den politiske retning for de kommende år dels 
understøtte en realisering af de opstillede visioner på indenfor Børne- og Skoleudvalgets område.  
 
De to visioner lyder:   
 
Tryghed, Leg og læring – Børn forandrer verden: 
  

 Ethvert barn udvikler egen identitet i et miljø med tryghed og nærvær. De enkelte barn 
oplever glæden ved at lære, indgå i fællesskaber og forandrer verden omkring sig 

 Forældre og professionelle har de højeste ambitioner for udviklingen af barnets potentialer, 
og skaber de bedste betingelser for børnene.  

 
Læring uden grænser:  

 Børn og unge lærer uden grænser – de udnytter og udvikler deres potentialer maksimalt 
 Voksne indretter strukturer og organisation, så de til enhver tid fremmer børns læring 
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Vurdering 
Visioner og politiske mål  
Udformningen af de nye visioner ”Tryghed, Leg og Læring – Børn forandrer verden” samt ”Læring 
uden grænser” er en anledning til at vurdere, om de eksisterende mål i Gentofte-Plan 2012 angiver 
den ønskede retning og sikrer, at visionerne bliver realiseret.  
 
Målene skal derfor være genkendelige for dem, der deltog i processen med at udforme visionerne 
samt for dem, der bidrog med input på dialogmødet. Samtidig skal målene være konkrete og 
genkendelige, når de skal udmøntes.   
 
Da Gentofte-Plan 2012 blev vedtaget i oktober 2011 var ingen af de to visioner endeligt vedtaget, 
og det var kun muligt at indarbejde nogle af erfaringerne fra udformningen af Læring uden grænser 
i den endelige fastsættelse af de politiske mål.  
 
De eksisterende politiske mål i Gentofte-Plan 2012 (bilag 2) varierer meget mellem de fire 
målområder, og rummer eller kan umiddelbart rumme dele af visionerne og nogle af de 
fokusområder, der kom frem på mødet den 14. maj 2012.  
 
Hvis fokusområderne kan rummes inden for rammerne af de politiske mål, er der mulighed for at 
indarbejde dem i forbindelse med udformning af de interne kontrakter. Det kan ske ved at opstille 
mere konkrete mål for indsatsen på et fokusområde i den interne kontrakt.  
 
Politiske mål og interne kontrakter 
De interne kontrakter er det instrument, der forener de politiske mål med den administrative 
vurdering af de konkrete muligheder. De interne kontrakter beskriver således mere detaljeret, hvad 
der forstås med det enkelte mål, og hvilken effekt eller fremskridt, der ønskes på kort sigt.  
 
Som eksempel kan nævnes, at vedtagelsen af Læring uden grænser betød, at der i den interne 
kontrakt for Skole & Fritid blev indarbejdet konkrete mål for bl.a.:  

 Individuelle læringsmål  
 Nye former for udskoling  
 Etablering af differentierede fællesskaber og omlægning af specialundervisningsindsatsen.  
 Øget faglighed  

 
Samtidig er den interne kontrakt et instrument i forhold til at fastlægge og differentiere indsatsen ud 
på de enkelte skoler, institutioner mv. Fastlæggelse af konkrete initiativer finder således primært 
sted i forbindelse med implementering af de tiltag, som skal sikre den ønskede effekt.  
 
Indstilling 
Børn, Unge og Fritid indstiller  
 
Til Børne- og Skoleudvalget: 
 
1. At fokusområderne fra dialogmødet den 14. maj 2012 diskuteres. 
 
2. At behovet for at justere de politiske mål fra Gentofte-Plan 2012 drøftes på baggrund af de nye 
visioner og dialogmødet. 
 
 
Beslutninger 
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Punkt 1. Drøftet 
Punkt 2. Drøftet 

 
 
 
 
Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Ingen videre behandling 
 
________________________ 
 
Bilag 

 Drøftelse af politiske mål for GP 2013 - BOS - bilag 1. 
 Drøftelse af politiske mål for GP 2013 - BOS - bilag 2 

 
 
Møde i Børne- og Skoleudvalget den 04. juni 2012 
 
2  Åbent         Campus - et fyrtårn for unges læring og trivsel 
 
001961-2012 
 
 
Resumé 

Notat med indstilling eftersendes 

 
Beslutninger 

Der henvises til beslutning under punkt T1-1.  

 
 
 
 
Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Ingen videre behandling 
 
________________________ 
 
 
 
 
Møde i Børne- og Skoleudvalget den 04. juni 2012 
 
3  Åbent         Klubberne i Gentofte, dagtilbud til 6. klasses elever 
 
014041-2012 
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Resumé 

Sagen forelægges på baggrund af ønsker fra forældre og fritidscentre om dagtilbud for 6. klasser. 
Desuden har visionsplanen for Klubberne i Gentofte givet anledning til at se på behovet for 
ændringer i organisering og strukturering af klubberne. 

Børn, Unge og Fritid indstiller at juniorklubtilbuddet ændres, så det omfatter et dagtilbud til alle 
elever i 6. klasse, og at taksterne for fritidscenterområdet fra 2013 og frem indgår i drøftelserne af 
Gentofteplan 2013. 

 
Baggrund 

I Visionsplan for Klubberne i Gentofte fremgår det, at klubberne skal være et frirum for større børn 
og unge, at klubberne skal være bevidst om deres aktive rolle i børnenes og de unges læring, og 
at de større børn og unge i klubberne skal lære at tage ansvar - både overfor sig selv og i forhold til 
et socialt fællesskab. 

  

Aktuelt varierer omfanget af klubtilbud til børn i Gentofte Kommune afhængigt af, hvor familien bor. 
Især eksisterer er der store forskelle på juniorklubtilbuddet for 6.-7. klasseelever. I mange af 
fritidscentrene er der allerede etableret et dagtilbud til 6. klasseeleverne, mens tilbuddet til 6. 
klasseeleverne i andre fritidscentre alene omfatter en aftenklub 2-3 gange om ugen, jf. bilag.  

  

En arbejdsgruppe har i de første måneder af 2012 arbejdet med en ny organisering af klubtilbuddet 
i kommunen. Arbejdsgruppen har omfattet repræsentanter fra FC-lederkredsen, medarbejdere, 
BUPL, den daglige ledelse af Klubberne i Gentofte samt ØKONOMI, jf. iøvrigt notat til 
temadrøftelse om unge på møde i Børne- og Skoleudvalget den 16. april 2012. Arbejdsgruppens 
overordnede anbefalinger vedrører harmonisering af området og forslag til ny struktur på 
ungdomsklubområdet. 

  

På baggrund af arbejdsgruppens anbefalinger, foreslås det at følgende tilbud træder i kraft pr. 1. 
august 2012: 

  

·     Fritidsklubber (FK) for 4. og 5. klasseelever: Tilbuddet harmoniseres til 25 timer om ugen.  

·     Juniorklubber (JK) for 6. og 7. klasse. Tilbuddet deles op, så 6. klasseelever fremover kan 
komme i fritidscentrene i 15 dagtimer og 9 aftentimer om ugen. Tilbuddet til 7. 
klasseelever bliver på 9 aftentimer om ugen.  

·     Ungdomsklubber (UK) for 8 klasseelever op til 18 år. Der indføres en helt ny model, som 
sigter på at gøre tilbuddet mere attraktivt for en større del af målgruppen. 
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Særligt forslaget om et dagtilbud til alle 6. klasseelever understøttes af en forældregruppe, og 
senest har en forældregruppe på ca. 75 fra Skovgårdsskolen henvendt sig til Børn, Unge og Fritid i 
den anledning. Også personalet i klubberne understøtter dette ønske, idet et tilbud der alene 
omfatter aftenklub, ikke er tilstrækkeligt til at tilgodese den præpuberitære relationsdannelse, som 
er en af denne aldersgruppes udfordringer. 

  

Tilbagemeldingerne fra fritidscentrene på arbejdsgruppens anbefalinger peger på, at det nye tilbud 
nogle steder kan give anledning til lokale udfordringer. Vedrørende lokalekapacitet fordrer den nye 
model, at skolernes lokaler, i de tilfælde hvor skole og fritidscenter er placeret på samme matrikel, i 
højere grad vil blive benyttet af klubberne af dagtimerne. I forbindelse med en ny normeringsmodel 
kan det give anledning til justering af personaletallet i enkelte fritidscentre. 

  

Økonomisk vil der være tale om følgende model: 

I overgangsfasen 1.8.2012 til 1.1.2013 finansieres tilbuddet inden for FC-rammen i 2012. Konkret 
findes midler til den harmoniserede åbningstid ved: 

1.  Harmonisering af åbningstid i Fritidsklubberne (4. og 5. klassetrin), således at alle FK-
tilbud holder åbent 25 timer om ugen. Følgende klubber har pt. længere åbent: 
Jægersborg, Ordrup, Skovhoved, Skovgård og Vognfjederen. 

2.  Normering i forhold til gennemsnitlig indmeldelsestal over hele året i stedet for som nu, at 
klubberne normeres efter medlemstal pr. 1. september. 

  

Arbejdsgruppen anbefaler endvidere, at taksterne fra 2013 tilpasses det nye tilbud. Et foreløbig 
bud på taksten for 6. klasseelever er en ændring fra 368 kr. pr. måned til 485 kr. pr. mdr. (En 
ændring på 117 kr. pr. måned, svarende til 32%), hvilket baserer sig på et skøn på, hvad taksten 
kan bære og omkostningsstrukturen. Betaling for fritidsklub og 7. klassetilbud er stort set uændret. 
På Ungdomsklubområdet indføres en engangsbetaling for et årsmedlemsskab på 300 kr., hertil 
kommer egenbetaling i forbindelse med deltagelse i særlige events og arrangementer. 

  

Ovennævnte forslag til justering af taksterne på fritidscenterområdet foreslås at indgå i drøftelserne 
af Gentofteplan 2013, hvor taksterne for 2013 besluttes. 

 
Vurdering 

Børn, Unge og Fritid vurderer, at harmonisering af åbningstiderne i kommunens fritidscentre, 
herunder at etablere et dagtilbud til 6. klasseelever på alle fritidscentre, vil understøtte 
visionsplanen for klubberne i Gentofte, imødekomme forældrenes ønske, samt være en god 
indsats i forhold til at understøtte aldersgruppen med håndtering af deres udfordringer. 

Børn, Unge og Fritid vurderer endvidere, at en reorganisering af ungdomsklubtilbuddet skaber et 
godt udgangspunkt for at imødekomme en større gruppes ønsker og behov for et klubtilbud 
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Indstilling 

Børn, Unge og Fritid indstiller 

Til Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 

1. At juniorklubtilbuddet ændres, så det omfatter et dagtilbud til alle elever i 6. klasse 

2. At taksterne for fritidscenterområdet fra 2013 og frem indgår i drøftelserne af Gentofteplan 2013. 

 
Beslutninger 

Punkt 1. Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.  
Punkt 2. Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.  

 
 
 
 
Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Økonomiudvalget 
 
________________________ 
 
Bilag 

 Bilag -  Oversigt over det eksisterende juniorklubtilbud i Klubberne 
 
 
 
Møde i Børne- og Skoleudvalget den 04. juni 2012 
 
4  Åbent         Godkendelse af ny forebyggende dagforanstaltning 
 
050479-2010 
 
 
Resumé 

I forlængelse af godkendelse af Perspektivplanen for Social- og Specialundervisningsområdet, 
forelægges forslag om oprettelse af en forebyggende dagforanstaltning, med opstart pr. 1 januar 
2013, for børn, unge og deres forældre. Ideen om en dagforanstaltning, nu foreslået navngivet 
Familiens Hus, har tidligere været drøftet på Børne- og Skoleudvalgsmøde 6. maj 2011, 
dagsordenspunkt nr. 3, og 6 juni 2011, dagsordenspunkt nr. 2, og d. 12 september 2011.  

  

 
Baggrund 



  Side 9 af 9 
 

Der ønskes oprettet en ny forebyggende dagforanstaltning i hverdagene kl. 15.00 - 20.00 for børn i 
alderen 6 -12 år og deres forældre med opstart 1. januar 2013.  

Formålet med dagforanstaltningen er at supplere viften af forebyggende foranstaltninger med et 
tilbud, som på daglig basis kan tilbyde omsorg og støtte til børnene og arbejde med at styrke 
familiens funktion. 

Målgruppen for dagforanstaltningen er børn, der er truet af en anbringelse uden for hjemmet, idet 
de nuværende forebyggende foranstaltninger vurderes at være for utilstrækkelige til at sikre 
barnets udvikling og trivsel. Børnene og deres familier kan støttes mere optimalt ved en alternativ 
indsats til døgnanbringelse, hvor barnet er i en dagforanstaltning i hverdagene fra GFOens eller 
Fritidscenterets ophør til sengetid. 

Dagforanstaltningen vil understøtte perspektivet om at fastholde barnets fortsatte inklusion i de 
almene børnemiljøer og være en innovativ indsats, som et nyt supplerende tiltag til de traditionelle 
forebyggende foranstaltninger og døgnanbringelse.  

Dagforanstaltningen normeres det første halve år til 6 pladser, og forventes efterfølgende 
udvidet til 8 pladser pr. 31. maj 2013. Personalemæssigt normeres foranstaltningen til 2 børn pr 
pædagogisk medarbejder, heraf en som afdelingsleder. Hertil kommer 6 timers supplerende 
pædagogisk støtte per barn per uge udenfor åbningstiden.  

Dagforanstaltningen etableres i kælderetagen på døgninstitutionen Dohns Minde, men vil også 
gøre brug af Dohns Mindes øvrige faciliteter, herunder køkken og spisestue. Placeringen 
på døgninstitutionen Dohns Minde betyder, at barnet i kriseperioder i familien har mulighed for at 
blive indskrevet for en enkelt nat eller en kortere periode i et hus, som barnet i forvejen kender. 

Den nye dagforanstaltning oprettes i henhold til Servicelovens § 52, stk. 3, nr 3. Budgettet er på 
2.660 mio. kr årligt med en månedlig takst per barn på ca. 27.700 kr., jf. bilag. Driften af tilbuddet 
er organisatorisk underlagt fagteamet Sociale Institutioner og Familiepleje, mens financieringen af 
tilbuddet dækkes af fagteamet Børn og Familie. Tilbuddet vil således være takstfinancieret og 
økonomisk hvile i sig selv som de øvrige sociale institutioner for børn og unge under Sociale 
Institutioner og Familiepleje. 

Forud for oprettelsen af dette tilbud er gået en længere periode, hvor behov og ønsker til nye tilbud 
er undersøgt og udviklet i regi af Service i Udvikling. Tilbuddet er også en del af Perspektivplanen 
for Social- og Specialundervisningsområdet som Børne- og Skoleudvalget anbefalede til 
godkendelse under punkt 1 den 14. april 2011. 

Tilbuddet evalueres i januar 2014. Evalueringen vil blive forelagt Børne- og Skoleudvalget med 
henblik på stillingtagen til, om tilbuddet skal fortsætte. 

 
Vurdering 

Det vurderes: 

 at det er en fordel for børn og forældre at kunne modtage et lokalt tilbud, så deres relationer 
og forældrenes ansvar kan fastholdes, samtidig med at forældrene får pædagogisk støtte til 
barnets trivsel og læring, og forældrenes forældreevne fastholdes og styrkes via 
samarbejdet med personalet.  
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 at anbringelser i en række sager kan undgås. For børn, der er i et døgntilbud forventes 
tilbuddet også at kunne reducere varigheden af døgnanbringelsen, fordi barnet kan 
viderevisiteres til tilbuddet, når barn og forældre er tilstrækkeligt velfungerende til at kunne 
drage nytte af dette mellemtilbud, inden forældrene måske selv er i stand til at overtage 
ansvaret for barnets hverdag uden hjælp.  

 at oprettelsen af den beskrevede dagforanstaltning over tid kan reducere behovet for 
anbringelser og varigheden heraf for børn og unge i Gentofte Kommune med færre 
økonomiske udgifter til følge.  

 at det også fagligt er hensigtsmæssigt med en bredere tilbudsvifte, så det i højere grad 
bliver muligt at give familierne et tilbud, der matcher deres behov. 

 
Indstilling 

Børn, Unge og Fritid indstiller 

Til Børne- og Skoleudvalget: 

1. At den forebyggende dagforanstaltning etableres 1. januar 2013. 

2. At den forebyggende dagforanstaltning betegnes Familiens Hus 

3. At den årlige samlede driftsudgift på 2.660 mio. kr afholdes indenfor Børn, Unge og Fritids 
samlede økonomiske ramme. 

 
Beslutninger 

Punkt 1. Vedtaget.  
Punkt 2. Vedtaget. 
Punkt 3. Vedtaget. 

 
 
 
 
Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Ingen videre behandling 
 
________________________ 
 
Bilag 

 Projektbeskrivelse - forebyggende dagforanstaltning 
 Bilag - budget-beregninger vedrørende ny dagforanstaltning pr 1.januar 2013 

 
 
 
Møde i Børne- og Skoleudvalget den 04. juni 2012 
 
5  Åbent         Orientering om brugerundersøgelser i 2011, tilsyn, med videre på de 
sociale institutioner 
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020804-2012 
 
 
Resumé 
Kommunen har pligt til at føre det generelle driftsorienterede tilsyn samt behandle sager om 
magtanvendelse på kommunens sociale institutioner og på opholdssteder beliggende i kommunen. 
Endvidere har kommunen pligt til at føre generelt tilsyn med plejefamilier bosiddende i kommunen. 
I 2011 havde Gentofte Kommune ansvaret for at drive og udvikle 9 sociale institutioner for børn, 
unge og familier, og kommunen havde tilsyn med ét privat opholdssted. Endvidere havde 
kommunen ansvaret for at føre tilsyn med 7 døgnplejefamilier og 13 aflastningsfamilier. 
Redegørelse for tilsyn, magtanvendelser og brugerundersøgelser i 2011 forelægges hermed til 
orientering.  
 
Baggrund 

Formålet med det lovpligtige tilsyn er at sikre i overholdelse af gældende regler, men det er i høj 
grad også intentionen at gennemføre tilsyn, der er baseret på en åben og konstruktiv dialog, 
således at tilsynene udgør et naturligt led i den løbende udvikling af institutioner, opholdssteder og 
plejefamilier.  

Sociale Institutioner og Familiepleje har i 2011 i lighed med 2009 og 2010, udliciteret 
tilsynsopgaven på institutioner og opholdssteder til den private leverandør Center for Anbringelse 
og Forebyggende Arbejde (CAFA), jf. pkt. 2 på Børne- og skoleudvalgets møde den 12. januar 
2009. 

Der er i 2011 gennemført tre tilsyn på hver af de 9 sociale institutioner og det private opholdssted 
Blomsterhuset. Tilsynene er gennemført som et generelt tilsyn af CAFA i foråret og et opfølgende 
besøg i efteråret af konsulenter fra Sociale Institutioner og Familiepleje. Derudover er der 
gennemført ét uanmeldt tilsyn på alle institutioner og på opholdsstedet. I forbindelse med det 
generelle tilsyn gennemføres interview med forstander og medarbejdere samt med et antal 
børn/unge og forældre. Der er endvidere gennemført ét generelt tilsynsbesøg i de 20 plejefamilier, 
som lovgivningen foreskriver. 

I forbindelse med tilsynene er der meddelt 4 påbud. Påbud anvendes, når der er tale om forhold, 
som har en karakter, hvor det er påkrævet, at der handles umiddelbart i forlængelse af tilsynet. 
Endvidere blev der givet 16 anbefalinger. For en uddybning henvises til bilag. 

Af tilsynets samtaler med børnene og de unge fremgår, at de generelt er tilfredse med 
institutionerne/opholdsstedet og deres muligheder og inddragelse. De pårørende føler sig generelt 
velkomne på institutionerne, og størsteparten giver udtryk for, at de har en god dialog med 
institutionerne. 

Ved de generelle tilsyn i plejefamilierne blev det vurderet, at alle plejefamilier opfylder grundlaget 
for plejegodkendelsen. 

Som et supplement til tilsynet med de sociale institutioner gennemfører Sociale Institutioner og 
Familiepleje løbende brugerundersøgelser, hvor et udsnit af børnene og de unge samt alle 
forældre spørges om deres tilfredshed med institutionernes indsats. Senest er der 
ultimo 2011 gennemført brugerundersøgelser på tre af institutionerne for børn og unge med 
handicaps: Broen, Camillehusene og Lundø. Det generelle billede er, at der udtrykkes stor 
tilfredshed med den ydelse og den service, som børnene og de unge tilbydes på de enkelte 
institutioner. For nærmere oplysninger henvises til bilaget. 
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På 7 af de 9 sociale institutioner og på det private opholdssted er der lovgivningsmæssigt givet 
mulighed for, at personalet i særlige situationer kan foretage magtanvendelser. 

Der er i 2011 foretaget og indberettet i alt 20 magtanvendelser, som er et fald på 41 % i forhold til 
2010 hvor tallet var 34. Et fald, som ligger i forlængelse af et endnu mere markant fald fra 2009 til 
2010. I 2009 blev der indberettet 82 magtanvendelser. Fra 2009 til 2011 er der således sket et 
samlet fald på 76%. Det store fald kan tilskrives institutionernes store indsats på området, som er 
understøttet og rammesat af en række tiltag fra centralt hold. For en uddybning henvises til 
vedlagte bilag. 

  

 
Vurdering 

Det er den samlede vurdering, at institutionerne generelt er veldrevne, velfungerende og at de 
opfylder de lovgivningsmæssige krav inden for området. Der er både fokus på overholdelse af 
lovgivning og regler og på skabelse af rammer, som børn, unge og medarbejdere udvikles og 
trives i. Det er endvidere indtrykket, at plejefamilier bosat i Gentofte Kommune udfører et 
kvalificeret arbejde med de børn, de har i pleje eller i aflastning. Særligt positivt er resultatet af den 
fokuserede indsats i forhold til magtanvendelser og konflikthåndtering, som har ført til et markant 
fald i antallet af magtanvendelser på de sociale institutioner. 

 
Indstilling 

Børn, Unge og Fritid indstiller 

Til Børne- og Skoleudvalget: 

At orientering om brugerundersøgelser i 2011, tilsyn, med videre på de sociale institutionertages til 
efterretning. 

 
Beslutninger 

Taget til efterretning. 

 
 
 
 
Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Ingen videre behandling 
 
________________________ 
 
Bilag 
Beskyttet bilag 
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Møde i Børne- og Skoleudvalget den 04. juni 2012 
 
6  Åbent         Godkendelse af anlægsregnskab for Skovgårdsskolen 
 
021907-2012 
 
 
Resumé 
Sagen forelægges med henblik på godkendelse af anlægsregnskab for Skovgårdsskolen. 
 
Baggrund 
Skovgårdsskolen er i perioden 2003-2010 blevet ombygget som led i kommunens 
skoleudbygningsprojekt SKUB. Anlægsprojektet omfatter udarbejdelse af byggeprogram, udbud, 
projektering og udførelse samt etablering af en bevægelseshal/tumlesal. 
 
Der er i alt til gennemførelse af projektet anlægsbevilget 131.000.000 kr. Der aflægges hermed 
regnskab for bevillingen. 
 
For en uddybning af projektet henvises til logbogen samt skema 2 og 4, der er vedlagt.  
 
Vurdering 
Regnskabet for Skovgårdsskolen ser ud som følger: 

 
Bevilling  131.000.000 kr. 
Anvendt forbrug 130.880.201 kr. 
 
Mindreforbrug        119.799 kr. 

 

Anlægsregnskabets logbog er revideret af revisionsselskabet PriceWaterhouseCoopers, der 
konkluderer: ”Det er vores opfattelse, at anlægsregnskabet giver et retvisende billede af 
anlægsregnskabets finansielle stilling, samt at resultatet af anlægsregnskabet for perioden 2003-
2010 er i overensstemmelse med Gentofte Kommunes administrative retningslinjer for 
anlægsbevillinger og anlægsregnskaber”.  

Fie økonomiark samt revisionspåtegning er vedlagt som bilag. 

 
Indstilling 
Børn, Unge og Fritid indstiller  

Til Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 

  

1. At anlægsregnskabet for Skovgårdsskolen godkendes. 

2. At orienteringen om sagsforløbet (logbogen) tages til efterretning. 

3. At mindreforbruget på 120.000 kr. tilbageføres likvide aktiver. 

 
Beslutninger 
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Punkt 1. Godkendt. 
Punkt 1. Taget til efterretning. 
Punkt 1. Vedtaget. 

 
 
 
 
Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Økonomiudvalget 
 
________________________ 
 
Bilag 

 Logbog Skovgård 
 Skema 2 Skovgård 
 Regnskabet - bilag 11 - skema 4 
 FIE Økonomiark Skovgård 
 Revisorerklæring Skovgård 

 
 
 
Møde i Børne- og Skoleudvalget den 04. juni 2012 
 
7  Åbent         Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra 
medlemmerne 
 
058252-2011 
 
 
Beslutninger 

Partnerskabsaftale vedr. indskolingen. 
Videndelingsportal vedr. Læring uden grænser.  
Eyvind Vesselbo havde spørgsmål vedr. skolers brug af Forstbotanisk Have.  

 
 
 
 
Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Ingen videre behandling 
 
________________________ 
 
 
 
 
Møde i Børne- og Skoleudvalget den 04. juni 2012 
 
T1-1  Åbent         Campus - et fyrtårn for unges læring og trivsel 
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001961-2012 
 
 
Resumé 

Med henblik på at understøtte de overordnede visioner om kommunens ungeindsats, som er 
formuleret i Frikommuneforsøgets ungespor, forelægges campustanken generelt til drøftelse. 
  
Det foreslås at området omkring Hartmannsvej 22 danner rammen om et fremtidigt Campus for 
unge, og at Hartmannsvej 22 er første skridt på vej mod Campus. Campus foreslåes realiseret i to 
faser: 

I fase I tages der politisk stilling til rammen for arbejdet med oprettelse af Ungecampus. 
I fase II udvikles såvel Hartmannsvej 22 som området i tråd med Campus tanken og 
ungeindsatsen. Kommunalbestyrelsen inddrages igen i fase II. 

Mødesagen forelægges, med henblik på at drøfte Campustanken som en del af ungeindsatsen i 
Gentofte Kommune. Der søges i forlængelse heraf frigivelse af anlægsbevilling på kr. 4,050 mio. 
over det i investeringsoversigten afsatte beløb til aktiviteterne i fase 1. 

 
Baggrund 

”Ingen Ung må lave ingenting”. Det er målet i Kommunalbestyrelsens ungestrategi formuleret i 
Frikommuneforsøget. Idéen om Campus og anvendelsen af Hartmannsvej 22 udspringer af 
tankerne i Frikommuneforsøgets ungestrategi.  

Der er i ungestrategien fokus på de unge op til 30 år med et særligt behov for støtte til at blive 
arbejdsmarkedsparate. Ungdomsarbejdsløsheden er stigende og det er nødvendigt, at der gøres 
en særlig indsats for at knække kurven og hjælpe de unge i uddannelse eller beskæftigelse. For 
nogle unge kan studievejledning være midlet til at fastholde uddannelse, mens der for andre skal 
konkrete og individuelle initiativer til.  

Langt de fleste unge i Gentofte Kommune er velfungerende og får en ungdomsuddannelse og den 
rette ungdomsuddannelse. En mindre gruppe af unge i kommunen har behov for en hjælpende 
hånd. Enten unge der ikke tager en ungdomsuddannelse eller den rette ungdomsuddannelse. 
Hertil kommer en række unge med specielle behov. Unge som også skal have muligheden for en 
ungdomsuddannelse selvom de har fysiske eller psykiske handicaps.  
  
Etablering af Campus vil være et tilbud til disse unge, der kan understøtte deres vej til 
ungdomsuddannelse med henblik på videre uddannelse og/eller beskæftigelse. 
Campus er et område, hvor de unge kommer, og hvor de mange indsatser for de unge ideelt set er 
under samme tag og/eller i samme område. Oprindeligt stammer idéen om campus fra 
amerikanske universitetsmiljøer, hvor universitetet skulle tage ansvar for den studerendes liv – ikke 
kun i relation til den faglige uddannelse, men også med hensyn til både bolig og fritidsliv. 
Campustanken er i altså sin grundform knyttet til universitetsverdenen, men udbyttet af at 
organisere læringsmiljøer i Campus forventes at kunne blive relevant i forbindelse med en styrket 
ungdomsindsats i Gentofte.  

Gentofte Kommune har købt Hellerup Seminarium, der ligger på Hartmannsvej 22, med 
overtagelse d. 1. november 2012. Seminariet består af 1 stor hovedbygning i 3 etager på og 
gymnastiksal fra 1940 på 3.300 m2 . Hovedbygningen har endvidere fuld kælder på 1.300 m2. 
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Hver etage i hovedbygningen er på ca. 1.000 m2 fordelt på 8 store ”klasseværelser” med en 
fordelingsgang i midten. Hertil kommer 2 undervisningspavilloner fra slutningen af 60’erne spredt 
på matriklen på i alt 300 m2. Pavillonerne er i dårlig stand. Grunden som bygningerne ligger på er i 
alt 6.000 m2. 

2/3 del af seminariet er udlejet til Gentofte Studenterkursus. 

I første omgang handler det om den umiddelbare udnyttelse af de frie faciliteter, der allerede 
eksisterer i området. Det er primært Hartmannsvej 22, hvor Gentofte Studenterkursus er i dag og 
Bregnegårdsvej 28 og 32 A og B som står tomme (se kort).  

 Som et første skridt i skabelsen af Campus og i tråd med ungeindsatsen foreslås følgende 
brugere af Hartmannsvej 22:  

 Gentofte Studenterkursus – fortsætter anvendelse (evt. udvider), har pt. Ca. 250 
studerende på almindelig gymnasial uddannelse.(lejeindtægt)  

 Job & Ydelsers Projekthus Hylden – 25-30 personer (pt. beliggende på Hyldegårds Tværvej 
– som frigøres)  - unge omfattet af Lov om aktiv beskæftigelse. Gruppen er typisk unge 
med lille erfaring med uddannelsessystemet og arbejdsmarkedet.  

 10. klassecenter - gymnasieforberedende linje.  
 Forskellige vejledningsfuntkioner for Unge, bl.a. UU Nord, som i dag har kontorer på 

Bregnegårdsvej og/eller andre Ungevejledningsfunktioner (eksempelvis Støtte/kontakt 
korps, Sagsbehandlere Børn og Unge, Psykolog, Familierådgivning, Seksualundervisning)  

 Job- og Aktivitetscenterets Særligt Tilrettelagte Ungdomsuddannelse (STU) og 
specialundervisning – de mest velfungerende af de unge. STU’en placeres på 
Bregnegårdsvej 28 og 32 A og B (se kort). 

Der er nødvendige vedligeholdelsesaktiviteter og tilpasninger iht. myndighedskrav på 
ejendommene Hartmannsvej 22, og Bregnegårdsvej 32 A+B jf. bygningssyn 2012. Til finansiering 
søges anlægsbevilling kr. 4,050 mio. over det i investeringsoversigten afsatte til aktiviteterne beløb 
i fase 1 som vedrører påtrængt vedligehold og afhjælpning af myndighedskrav. 
Håndværkerydelser udbydes fortrinsvis i hovedentreprise og enkelte fagentrepriser. Eventuelt 
større modernisering og ombygning af Hartmannsvej 22 er ikke indeholdt.     

 
Vurdering 

Børn, Unge og Fritid vurderer, at det vil være hensigtsmæssigt at oplægget drøftes, og at første 
fase påbegyndes. 

Gentofte Ejendomme og Børn, Unge og Fritid vurderer, at det er hensigtsmæssigt, at der 
påbegyndes nødvendige vedligeholdelsesaktiviteter og tilpasninger iht. myndighedskrav på 
ejendommene Hartmannsvej 22, og Bregnegårdsvej 32 A+B jf. bygningssyn 2012, og at 
anlægsbevilling på kr. 4,050 mio. over det i investeringsoversigten afsatte beløb til aktiviteterne i 
fase 1 frigives. 

 
Indstilling 

Gentofte Ejendomme og Børn, Unge og Fritid indstiller 
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Til Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 
 
1. At Campustanken generelt drøftes. 
 
2. At første fase i etableringen af Ungecampus på Hartmannsvej 22 påbegyndes 

3. At der anlægsbevilges kr. 4,050 mio. over det i inversteringsoversigten afsatte beløb til 
aktiviteterne i fase 1. 

 
Beslutninger 

Punkt 1. Drøftet. 
Punkt 1. Vedtaget, anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. 
Punkt 1. Vedtaget, anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. 

 
 
 
 
Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Økonomiudvalget 
 
________________________ 
 
Bilag 

 Bilag: Campus - et fyrtårn til unges læring og trivsel,  møde i Børne- og Skoleråd d. 4. juni 2012 
 Campus Fase 1, juni 2012 
 Campus Fase 2, juni 2012 

 
 
 
Møde i Børne- og Skoleudvalget den 04. juni 2012 
 
8  Lukket         Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra 
medlemmerne 
 
058252-2011 
 
 
 
 
 
Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Ingen videre behandling 
 
________________________ 
 
 
 
 
 


