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1 (Åben) Godkendelse af kommissorium for opgaveudvalget for 
Specialundervisning på skoleområdet
 
Sags ID: EMN-2016-06408

Resumé
Forslag til kommissorium for opgaveudvalget for Specialundervisning på skoleområdet forelægges 
hermed Børne- og Skoleudvalget og Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget til drøftelse med henblik på 
vedtagelse på Kommunalbestyrelsens møde den 12. december 2016.

Punktet behandles på et ekstraordinært fælles møde mellem Børne- og Skoleudvalget og Kultur-, 
Unge- og Fritidsudvalget, som finder sted i forlængelse af Økonomiudvalgsmødet den 5. december 
2016. 

Baggrund
Et opgaveudvalg vedrørende specialundervisning på skoleområdet blev drøftet på 
Kommunalbestyrelsens seminar den 8. august 2016 og indgår i Gentofte-Plan 2017. 
 
Gentofte Kommune ønsker, at alle børn og unge skal opleve glæden ved at deltage i mangfoldige 
fællesskaber. Succesfulde fællesskaber i folkeskolen er dybt afhængige af, at forældre fungerer 
som gode med- og modspillere. Forældrenes involvering er en løftestang til i endnu højere grad at 
skabe miljøer med forskellighed. 

Folkeskolen skal så vidt muligt forblive rammen om børn og unges hverdagsliv, og om udviklingen 
af børne- og ungemiljøer med fokus på læring, trivsel, nærhed og deltagelsesmuligheder.

Vi oplever, at antallet af børn og unge, der visiteres til specialundervisning, er stigende. Samtidig 
har disse børn og unge stadig mere komplekse problemstillinger. Det presser og udfordrer såvel 
vores ambition om et styrket fællesskab i folkeskolen som de økonomiske rammer. 

Der er løbende arbejdet med at løse de økonomiske udfordringer og sikre høj kvalitet. Dette har 
dog endnu ikke været tilstrækkeligt til at vende udviklingen. Der er brug for, at vi sammen sætter 
de mangfoldige fællesskaber på dagsordenen. Derfor er det besluttet, at der nedsættes et 
opgaveudvalg, der tænker i nye baner på specialundervisningsområdet.

Opgaveudvalget foreslås sammensat af 5 medlemmer fra Kommunalbestyrelsen og 10 borgere, se 
også forslaget til kommissorium.

Metode til identifikation af interesserede borgere til opgaveudvalget er beskrevet i vedlagte bilag.

Opgaveudvalgets arbejde foreslås afsluttet i sidste kvartal af 2017.

Indstilling
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller

Til Børne- og Skoleudvalget og Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At forslaget til kommissorium for opgaveudvalget for Specialundervisning på skoleområdet drøftes 
med henblik på vedtagelse af kommissoriet på Kommunalbestyrelsens møde den 12. december 
2016.

Tidligere beslutninger:



Side 4

Udvalg: Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget Dato: 05-12-2016
Beslutning foreligger ikke endnu.

Beslutninger:
Anbefales til Kommunalbestyrelsen. Jeanne Toxværd (Ø) undlod at stemme.

Bilag
1. Kommissorium for opgaveudvalg for Specialundervisning på skoleområdet (1438941 - EMN-
2016-06408)
2. Identifikation af interesserede borgere  (1463742 - EMN-2016-06408)

2 (Åben) Godkendelse af kommissorium for opgaveudvalget for Anbringelser
 
Sags ID: EMN-2016-05057

Resumé
Forslag til kommissorium for opgaveudvalget for Anbringelser forelægges hermed Børne- og 
Skoleudvalget, Kultur-, Unge og Fritidsudvalget og Erhvervs-og Beskæftigelsesudvalget til 
drøftelse med henblik på vedtagelse på Kommunalbestyrelsens møde den 12. december 2016.

Punktet behandles på et ekstraordinært fælles møde mellem Børne- og Skoleudvalget, Kultur-, 
Unge og Fritidsudvalget og Erhvervs-og Beskæftigelsesudvalget, som finder sted i forlængelse af 
Økonomiudvalgsmødet den 5. december 2016. 

Baggrund
Et opgaveudvalg vedrørende anbringelser blev drøftet på Kommunalbestyrelsens seminar den 8. 
august 2016 og indgår i Gentofte-Plan 2017. 

Anbringelse udenfor hjemmet er den mest indgribende foranstaltning, en kommune kan 
iværksætte overfor et barn og dets familie. Forskning på området viser, at anbragte børn og unge 
på sigt klarer sig dårligere i livet end ikke-anbragte. At vokse op i en familie er noget af det mest 
fundamentale i et barns opvækst. Derfor ønsker politikerne i Gentofte Kommune at sikre den bedst 
mulige støtte og opbakning til anbringelsestruede eller anbragte børn, unge og deres familier. 

I Gentofte Kommune ønsker vi at sikre, at alle børn og unge får muligheden for at være en del af 
trygge og stærke fællesskaber. Derfor vedtog politikerne i 2016 strategien for fællesskaber. 
Formålet med strategien er at sikre fællesskaber med forskelligheder, hvor alle børn og unge 
trives, udvikler deres kompetencer og udfolder deres potentialer. 
Det er derfor ambitionen, at det trygge hverdagsliv med daginstitution, skole, GFO og klub skal 
forblive rammerne for udsatte børn og deres familier, så vidt det er muligt. 

Trygge og stærke fællesskaber er dybt afhængige af lokale medborgers evne og vilje til at fungere 
som gode med- og modspillere. Forældre skal tage medansvar for de fællesskaber, deres barn 
eller ung deltager i. Deres involvering skal ses som en løftestang til i endnu højere grad at skabe 
nærmiljøer med tryghed og plads til forskellighed – også for kommunens udsatte børn og unge.  

På trods af at Gentofte, sammenlignet med øvrige kommuner, har et lavt antal anbringelser, 
oplever vi komplicerede og dyre enkeltsager. Det udfordrer realiseringen af strategien og presser 
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økonomien. Derfor ønsker politikerne i Gentofte Kommune at nedsætte et opgaveudvalg, som skal 
se på, hvordan samarbejdet mellem kommunen, medborgere og lokale frivillige kan styrkes med 
henblik på at skabe færre og kortere anbringelser i et 0-18 års perspektiv. 

Opgaveudvalget foreslås sammensat af 5 medlemmer fra Kommunalbestyrelsen og 10 borgere. 
Se vedlagte bilag, Kommissorium for opgaveudvalget for Anbringelser.

Metode til identifikation af interesserede borgere til opgaveudvalget er beskrevet i vedlagte bilag. 

Opgaveudvalgets arbejde foreslås afsluttet i 3. kvartal 2017. 

Indstilling
Børn og Skole indstiller

Til Børne- og Skoleudvalget, Kultur-, Unge og Fritidsudvalget, Erhvervs- og 
Beskæftigelsesudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At forslaget til kommissorium for opgaveudvalget Anbringelser drøftes med henblik på vedtagelse 
af kommissoriet på Kommunalbestyrelsens møde den 12. december 2016.

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Dato: 05-12-2016
Beslutning foreligger ikke endnu.

Udvalg: Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget Dato: 05-12-2016
Beslutning foreligger ikke endnu.

Beslutninger:
Anbefales til Kommunalbestyrelsen. Jeanne Toxværd (Ø) stemte imod, idet ” der er for 
stor usikkerhed for, om borgernes retssikkerhed krænkes ved nedsættelsen af, og 
resultatet fra dette §17 stk.4 udvalg”.

Bilag
1. Kommissorium for opgaveudvalget for Anbringelser (1417304 - EMN-2016-05057)
2. Identifikation af interesserede borgere  (1463735 - EMN-2016-05057)

3 (Åben) Godkendelse af kommissorium for opgaveudvalget for En ny udskoling - 
MIT Campus Gentofte
 
Sags ID: EMN-2016-06454

Resumé
Forslag til kommissorium for opgaveudvalget for En ny udskoling – MIT Campus Gentofte 
forelægges hermed Børne- og Skoleudvalget, Kultur-, Unge-, og Fritidsudvalget og Erhvervs- og 
Beskæftigelsesudvalget til drøftelse med henblik på vedtagelse på Kommunalbestyrelsens møde 
den 12. december 2016.
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Punktet behandles på et ekstraordinært fælles møde mellem Børne- og Skoleudvalget, Erhvervs- 
og Beskæftigelsesudvalget og Kultur-, Unge-, og Fritidsudvalget, som finder sted i forlængelse af 
Økonomiudvalgsmødet den 5. december 2016.

Baggrund
Et opgaveudvalg vedrørende En ny udskoling – MIT Campus Gentofte blev drøftet på 
Kommunalbestyrelsens seminar den 8. august 2016 og indgår i Gentofte-Plan 2017.
 
Børn og unges læring og uddannelse har en stor bevågenhed blandt politikerne i Gentofte 
Kommune. I de kommende år rettes et særligt fokus på at udvikle udskolingen, så den i større grad 
understøtter elevernes ønsker og behov. Der er et politisk ønske om at udvikle udskolingen, 
således elever oplever samme høje motivation, som gør sig gældende for elever i kommunens 
skoler.

På baggrund af ovenstående nedsættes et opgaveudvalg, der skal sætte et særligt fokus på at 
udvikle udskolingen, så den i større grad understøtter elevernes ønsker og behov. 
Udvalget har til opgave at bidrage til indfrielsen af ambitionerne ved at fremsætte forslag om 
retningen, processen og organiseringen for arbejdet med udskolingen samt fremsætte 
succeskriterier for udskolingen, som den ser ud i august 2019.

Opgaveudvalget foreslås sammensat af 5 medlemmer fra Kommunalbestyrelsen og 10 borgere.

Metode til identifikation af interesserede borgere til opgaveudvalget er beskrevet i vedlagte bilag. 

Opgaveudvalgets arbejde foreslås afsluttet medio 2018.

Indstilling
Børn og Skole indstiller

Til Børne- og Skoleudvalget, Kultur-, Unge-, og Fritidsudvalget, Erhvervs- og 
Beskæftigelsesudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At forslaget til kommissorium for opgaveudvalget En ny udskoling – MIT Campus Gentofte drøftes 
med henblik på vedtagelse af kommissoriet på Kommunalbestyrelsens møde den 12. december 
2016.

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Dato: 05-12-2016
Beslutning foreligger ikke endnu.

Udvalg: Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget Dato: 05-12-2016
Beslutning foreligger ikke endnu.

Beslutninger:
Anbefales til Kommunalbestyrelsen. Jeanne Toxværd (Ø) undlod at stemme.

Bilag
1. Kommissorium for opgaveudvalget for En ny udskoling - MIT Campus Gentofte (1465881 - 
EMN-2016-06454)
2. Identifikation af interesserede borgere  (1463723 - EMN-2016-06454)
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4 (Åben) Godkendelse af kommissorium for opgaveudvalget Integration, med 
særligt fokus på udskoling, uddannelse og beskæftigelse 
 
Sags ID: EMN-2016-06645

Resumé
Forslag til kommissorium for opgaveudvalget Integration, med særligt fokus på udskoling, 
uddannelse og beskæftigelse forelægges hermed Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, Børne- og 
Skoleudvalget og Økonomiudvalget til drøftelse med henblik på vedtagelse på 
Kommunalbestyrelsens møde den 12. december 2016.

Punktet behandles på et ekstraordinært fælles møde mellem Erhvervs- og 
Beskæftigelsesudvalget, Børne- og Skoleudvalget og Økonomiudvalget som finder sted i 
forlængelse af Økonomiudvalgsmødet den 5. december 2016. 

Baggrund
Et opgaveudvalg vedrørende Integration blev drøftet på Kommunalbestyrelsens seminar den 8. 
august 2016, og indgår i Gentofte-Plan 2017.

Gentofte Kommune skal modtage 143 flygtninge i 2016 og 201 flygtninge i 2017. Op mod hver 
fjerde borger med flygtningebaggrund, der ankommer til Gentofte Kommune, er mellem 14 og 18 
år ved ankomsten, og samlet set er langt hovedparten af de ankomne under 40. Derfor skal der 
udvikles metoder og modeller, der smidiggør overgangene fra asylcenter og/eller udskoling til 
uddannelse og beskæftigelse.

Formålet med dette opgaveudvalg er således at udvikle nye og virkningsfulde tiltag for den 
uddannelses- og beskæftigelsesrettede indsats for unge og voksne med flygtningebaggrund. Disse 
tiltag skal udvikles med afsæt i blandt andet mål og anbefalinger fra det afsluttede opgaveudvalg 
for integration.

Opgaveudvalget foreslås sammensat af 5 medlemmer fra Kommunalbestyrelsen og 10 borgere, se 
også forslaget til kommissorium.

Metode til identifikation af interesserede borgere er beskrevet i vedlagte bilag 

Opgaveudvalgets arbejde foreslås afsluttet i 1. kvartal 2018.

Indstilling
Social & Sundhed og Børn & Skole indstiller

Til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og 
Kommunalbestyrelsen:

At forslaget til kommissorium for opgaveudvalget integration drøftes med henblik på vedtagelse af 
kommissoriet på Kommunalbestyrelsens møde den 12. december 2016.

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Dato: 05-12-2016
Beslutning foreligger ikke endnu.
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Udvalg: Økonomiudvalget Dato: 05-12-2016
Beslutning foreligger ikke endnu.

Beslutninger:
Anbefales til Kommunalbestyrelsen. Jeanne Toxværd (Ø) undlod at stemme.

Bilag
1. Kommissorium for opgaveudvalg for integration, med særligt fokus på udskoling, 
uddannelse og beskæftigelse  (1461628 - EMN-2016-06645)
2. Identifikation af interesserede borgere (1461700 - EMN-2016-06645)
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