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Møde i Børne- og Skoleudvalget den 14. januar 2013 
 
1  Åbent         Intern kontrakt 2013, Børne- og Skoleudvalget 
 
048535-2012 
 
 
Resumé 

Børne- og Skoleudvalget drøftede udkast til intern kontrakt på sit møde den 3. december 2012 
med henblik på at sikre at kontrakten afspejler de politiske drøftelser og ønsker i Børne- og 
Skoleudvalget.  

På den baggrund forelægger Børn, Unge og Fritid forelægger en justeret kontrakt for Børne- og 
Skoleudvalget for 2013 til drøftelse og godkendelse. Kontrakten indeholder mål og veje til målene 
for de politiske mål på de fire målområder og for emner fra den politiske budgetaftale 2013.  

 
Baggrund 

Gentofte Kommune bruger interne kontrakter til styring af de politiske målområder, og Gentofte 
Plan er udgangspunktet for opstillingen af de interne kontrakter. Her er budgetforliget mellem Det 
Konservative Folkeparti, Socialdemokraterne, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti samt Marie 
Louise Gjern Bistrup (uden for parti) for 2013-2016 et vigtigt element.  De interne kontrakter 
vedrørende et politisk målområde indgås mellem det relevante politiske fagudvalg og 
opgaveområdet. Vedlagt forelægges Børne- og Skoleudvalget for en samlet revideret kontrakt for 
de fire målområder under Børne- og Skoleudvalget. 

Børne- og Skoleudvalget drøftede på sit møde den 3. december 2012 udkast til intern kontrakt for 
2013 og herunder samspillet med visionerne ”Læring uden grænser” samt ”Tryghed – Leg – 
Læring, Børn forandrer verden”.  

Der er på den baggrund sket en justering af kontrakterne med det formål at understrege behovet 
for at inddrage forældrene i bestræbelserne på at udvikle børnene kompetencer samt behovet for 
at lærerne får forbedret deres muligheder for at undervisningsdifferentiere.  

Herudover er der sket en række mindre præciseringer af kontrakten (Samtlige justeringer er 
fremhævet med gult).  

Formålet med kontrakterne er at styrke og tydeliggøre udmøntningen af Gentofte Planen og at 
forventningsafstemme om den strategiske udvikling af de politiske områder. Kontrakten for Børne- 
og Skoleudvalget dækker 2013.  

 
Vurdering 

Børn, Unge og Fritid vurderer, at kontrakten for Børne- og Skoleudvalget 2013 konkretiserer 
visionerne Læring Uden Grænser og Tryghed Leg Læring – Børn forandrer verden samt de 
politiske mål, som er vedtaget i Gentofte Planen. 
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Indstilling 

Børn, Unge og Fritid indstiller 

  

Til Børne- og Skoleudvalget: 

 At kontrakten for Børne- og Skoleudvalget for 2013 godkendes. 

 
Tidligere beslutninger 

Børne- og Skoleudvalget den 3. december 2012 kl. 17.00 

Børne- og Skoleudvalget, den 3. december 2012 
 
Punkt 1. Taget til efterretning. 
 
Punkt 2. Drøftet. Justeret kontrakt forelægges på udvalgets næste møde den 14. januar 
2013. 

 
 
 
_________________________ 
 
Bilag 

 Samlet Intern Kontrakt 2013, BOS pdf 
 
 
Møde i Børne- og Skoleudvalget den 14. januar 2013 
 
2  Åbent         Anlægsbevilling til udarbejdelse af projektforslag for ombygninger på 
Gentofte og Ordrup Skole 
 
053670-2012 
 
 
Resumé 
Som en del af budgetforliget for 2013 blev det besluttet, at Gentofte Skole og Ordrup Skole skal 
udbygges i hhv. 2013 og 2014 pga. kapacitetsmæssige udfordringer. Der ansøges nu om bevilling 
til første del af projekterne, således at den egentlige planlægning og udarbejdelse af projektforslag 
kan påbegyndes.   

 
Baggrund 
Der er kapacitetsmæssige udfordringer på nogle af skolerne i Gentofte Kommune. Samlet set er 
der plads nok til alle elever, men mulighederne for at oprette flere klasser harmonerer geografisk 
ikke med, hvor børnene bor. 

Derfor er det besluttet, at gennemføre to om-/udbygningsprojekter.   
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På Gentofte Skole udvides kapaciteten således, at skolen kan have et fjerde spor hvert fjerde år 
fra slutningen af 2013. 

På Ordrup Skole er udskolingslokalerne samlet set for små i forhold til behovet, og der er pt. 
opstillet midlertidige pavilloner for at håndtere dele af udfordringen. Der afsættes midler til at 
forbedre vilkårene for udskolingseleverne på Ordrup Skole. 

  

 
Vurdering 
Planlægningen af projekterne  
  
Tilbygningen på Gentofte Skole forventes gennemføres i løbet af 2013, mens om-/tilbygningen på 
Ordrup Skole etableres i 2014. 
  
For detaljer vedrørende tid ogøkonomi henvises til internt notat med indstillinger vedlagt som 
bilag.   
 
Begge projekter forelægges igen politisk, når der er udarbejdet projektforslag. Her søges den 
egentlige anlægsbevilling til projekterne og det besluttes, hvordan de udbydes.  

  

 
Indstilling 
Børn, Unge og Fritid og Gentofte Ejendomme indstiller  
  
Til Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 
 

1. At der gives anlægsbevilling på 400.000 kr. til rådgivning og udarbejdelse af projektforslag 
vedr. udbygningen af Gentofte Skole med finansiering over det i investeringsoversigten 
afsatte rådighedsbeløb til sagen. 

2. At der gives anlægsbevilling på 500.000 kr. til rådgivning og udarbejdelse af projektforslag 
vedr. udbygningen af Ordrup Skole med finansiering over det i investeringsoversigten 
afsatte rådighedsbeløb til sagen. 

 
 
 
_________________________ 
 
Bilag 

 Notat: Anlægsbevilling til udarbejdelse af projektforslag ud- og ombygninger på Gentofte og 
Ordrup skoler 

 Skema 4 - Gentofte Skole 
 Skema 4 - Ordrup Skole 
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Møde i Børne- og Skoleudvalget den 14. januar 2013 
 
3  Åbent         Henvendelse fra Gentofte Børnevenner 
 
053095-2012 
 
 
Resumé 

Notat med indstilling eftersendes.  

 
 
 
_________________________ 
 
 
 
 
Møde i Børne- og Skoleudvalget den 14. januar 2013 
 
4  Åbent         Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra 
medlemmerne 
 
044419-2012 
 
 
 
 
_________________________ 
 
 
 
 
Møde i Børne- og Skoleudvalget den 14. januar 2013 
 
5  Lukket         Sag på dagsordenen 
 
044419-2012 
 
 
 
 
_________________________ 
 
 
 
 
 


