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1 (Åben) 3. møde i Opgaveudvalget Læringer fra Coronatiden 
  
Sags ID: EMN-2021-01870 
 
Resumé 
Opgaveudvalget holder den 28. juni 2021 sit tredje møde. 
 
På mødet skal opgaveudvalget samle op på mini-camp om læringer fra Coronatiden, der blev 
afholdt den 16. juni og arbejde med første bud på anbefalinger til, hvordan erfaringerne fra 
Coronatiden kan bruges til at finde og forme andre og nye løsninger til gavn for borgerne i 
fremtiden. 
 
Baggrund 
Formålet med opgaveudvalget er at undersøge, hvilke erfaringer, nye løsninger og tilgange fra 
Coronatiden, vi skal bygge videre på, så vi kan finde og forme nye løsninger på en række 
velfærdsområder og dermed gøre Gentofte Kommune til et endnu bedre sted at bo, leve og 
arbejde.  
 
Opgaveudvalget skal komme med anbefalinger til, hvordan erfaringerne fra Coronatiden kan 
bruges til at finde og forme andre og nye løsninger til gavn for borgerne i fremtiden - primært inden 
for:  

 Dagtilbud  
 Skole  
 Kultur, Unge og Fritid  
 Ældre  
 Beskæftigelse og Erhverv  

 
Forud for tredje møde i opgaveudvalget, har udvalget afholdt en mini-camp den 16. juni i 
rådhushallen med 8 workshops, hvor der blev arbejdet med læringer fra coronatiden i et 
fremtidsperspektiv i forhold til både ’ny normal’ og, hvis vi skulle stå i en ny pandemi igen. Rå- 
opsamlingen er ubearbejdet materiale fra mini-campen, og sendes ud med dagsordenen, så 
medlemmerne kan orientere sig i materialet, hvis de har interesse for det. Materialet bearbejdes af 
sekretariatet forud for 3. møde i udvalget og danner grundlag for arbejdet på mødet.  
 
Dagsordenen for 3. møde i opgaveudvalget Læringer fra Coronatiden: 
 

 Velkomst ved formandskabet  
 Gennemgang af program ved facilitatorer   
 Opsamling på mini-camp og kobling ’tilbage til opgaveudvalgets hovedopgave’ ved 

facilitatorer 
 Arbejde med bud på anbefalinger - I mindre grupper arbejder opgaveudvalget med det 

første bud på anbefalinger til læringer fra Coronatiden.  
 Næste skridt og afrunding ved formandskabet 

 
Indstilling 
Administrationen indstiller  
 
Til opgaveudvalget Læringer fra Coronatiden at:  
 

1. Udvalget samler op på mini-campen om læringer fra Coronatiden.  
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2. Udvalget drøfter og kvalificerer første bud på anbefalinger på baggrund af 
udvalgets arbejde indtil videre.   

 
 
Tidligere beslutninger: 
. 
 
 
Beslutninger: 
Pkt. 1)  
Opgaveudvalget Læringer fra Coronatiden holdt sit 3. møde i kantinen på Gentofte rådhus. 
Formand Morten Løkkegaard bød velkommen til mødet, hvor der blev samlet op på input 
fra de 8 workshops på mini-campen den 16. juni samt opgaveudvalgets forudgående 
arbejde gennem første bud på tværgående læringspunkter og anbefalinger.  
 
Opgaveudvalget gav følgende feedback på de tværgående læringspunkter:  

 Overordnet er det de rigtige læringspunkter 
 ’Det relationelle’, som er essensen, fremgår ikke tydeligt nok.  
 Vi skal udfordre plejer 
 ’Plads og rum’ handler også om indeliv  
 ’Hygiejne’ handler om at have en hygiejnekultur med gode vaner 
 For at bruge de digitale værktøjer skal vi have de nødvendige digitale færdigheder  

 
Pkt. 2)  
På baggrund af første bud på anbefalinger havde opgaveudvalget følgende kommentarer 
til:   

 Det relationelle – er måske en ny anbefaling og helt centralt og skal lægges ned 
over de andre anbefalinger. 

 Fællesskaber og trivsel – denne anbefaling skal foldes ud med flere ord og 
kontekst. 

 Hygiejne – anbefalingen handler om at fastholde og udvikle en hygiejnekultur med 
gode rutiner.  

 Digitale løsninger – anbefalingen handler blandt andet om dannelse til alle aldre 
og at det digitale også kan bruges socialt.  

 Kommunikation og tilgængelighed - anbefalingen hænger sammen med 
fællesskaber og trivsel. 

 Udeliv – anbefalingen handler mere om rum ude, inde og digitalt og hvordan vi 
benytter rummene og indretter dem.  

 Udfordre plejer – anbefalingen handler om at vi skal have et mindset, hvor vi 
udfordrer plejer i måden vi gør ting på, men beholde plejer i vores 
relationer/følelsesmæssige.  

 Fleksibilitet – anbefalingen handler om at alle er forskellige og har brug for noget 
forskelligt, og vi derfor ikke skal behandle alle ens.  

 Kriseberedskab – i anbefalingen skal relationerne fremhæves ift. et fremtidigt 
krisebredskab og kan ændre ordlyd til: ”Vi bereder os på nye pandemier ved også 
at tænke relationerne med”.  

 
Bilag 
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