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Side 3 

1 [Åben] Minimumsnormeringer  
  
Sags ID: EMN-2021-06076 

 

Resumé 
Dagtilbud har gennemført en høring blandt interessenter og aktører på dagtilbudsområdet i 
Gentofte Kommune om udmøntning af kommunens tilskud til indfasning af lovbundne 
minimumsnormeringer fra 2022. Børneudvalget orienteres om høringen og skal tage stilling til, om 
en del af kommunens tilskud til minimumsnormeringer skal udmøntes efter særlige kriterier fra 
2022 eller om alle midler fortsat skal fordeles forholdsmæssigt mellem institutionerne. 

 
Baggrund 
Børneudvalget besluttede på mødet den 5. maj 2020 (punkt nr. 4), at Gentofte Kommunes andel af 
de statslige midler til indfasning af lovbundne minimumsnormeringer skulle fordeles 
forholdsmæssigt mellem alle daginstitutioner på baggrund af antal enheder i institutionerne i 2020 
og 2021. Børneudvalget besluttede på mødet den 10. maj 2021 (punkt nr. 2), at udskyde en 
planlagt drøftelse om evt. udmøntning af en mindre del af midlerne efter særlige kriterier fra 2022 
til udvalgsmødet i november 2021, hvor Dagtilbud vil have et overblik over, hvilken normering 
Gentofte Kommune har ifølge data fra Danmarks Statistik. 
 
Regeringen og dens støttepartier indgik i december 2020 en ny aftale om minimumsnormeringer. 
Aftalen indebærer, at lovbundne minimumsnormeringer på 1 pædagogisk personale pr. 3 børn i 
vuggestuer og 1 pædagogisk personale pr. 6 børn i børnehaver skal indfases et år tidligere end 
efter den hidtidige aftale i 2024 mod 2025 i tidligere aftale.  
 
Gentofte Kommune har modtaget 6,1 mio. kr. i 2020, 9,3 mio. kr. i 2021 og modtager i 2022 10,8 
mio. kr. til indfasning af minimumsnormeringer. De konkrete beløbsstørrelser for 2023 og 2024 og 
de følgende år kendes endnu ikke, men forventes at være i størrelsesordenen 16,2 mio. og 20,6 
mio. kr.  
  
Ifølge Danmarks Statistik var normeringen i Gentofte Kommune i 2020 2,9 børn pr. pædagogisk 
personale i vuggestuer og 5,7 børn pr. pædagogisk personale i børnehaver. Dette er en forbedring 
i forhold til 2019, hvor de tilsvarende tal var henholdsvis 3,0 og 6,0. På landsplan var normeringen 
ifølge Danmarks Statistik i 2020 2,9 børn pr. pædagogisk personale i vuggestuer og 5,8 børn pr. 
pædagogisk personale i børnehaver. Gentofte Kommune ligger i 2020 præcis på 
landsgennemsnittet for vuggestuebørn og en anelse bedre end landsgennemsnittet for 
børnehavebørn.  
 
Dagtilbud har i perioden den 17. september til 4. oktober 2021 gennemført en høring af følgende 
interessenter og aktører på dagtilbudsområdet i Gentofte Kommune: 

• Forældrebestyrelser 

• Paraplyorganisationerne Gentofte Børnevenner, Sankt Lukas Stiftelsen og Livsværk 

• De faglige organisationer BUPL og FOA 

• FU Dagtilbud (ledere fra en række daginstitutioner) 

• MED Dagtilbud (fællestillidsrepræsentanter, tillidsrepræsentanter og ledere fra en række 
daginstitutioner 

 
Høringsbrevet fremgår af bilag 1.  
 
Følgende forslag til en evt. fordeling af en mindre del af midlerne efter kriterier er præsenteret i 
høringsbrevet:  
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• Give en større andel af midlerne til vuggestuer frem for børnehaver – forskning viser, at 
barnets første 1000 dage har særlig stor betydning.  

• Give institutionerne bedre mulighed for vikardækning i forbindelse med at det faste 
pædagogiske personale er ude af huset for at deltage kompetenceudvikling.  

• Øge antallet af MUF’ere (medarbejdere med udgående funktion), som tager ud i 
børnehaver og vuggestuer og arbejder sammen med personalet om at understøtte en 
inkluderende praksis.  

• Oprette et nyt kompetencecenter/udvide antallet af kompetencecenterpædagoger.  

• Give en større andel af midler til institutioner ud fra en vurdering af hvor der er flest sårbare 
børn og familier.  

 
Bilag 2 er en opsamling på de indkomne høringssvar. Sammenfattende kan det bemærkes, at 
hovedparten er fortalere for, at alle midler til minimumsnormeringer fortsat fordeles 
forholdsmæssigt mellem daginstitutionerne på baggrund af antal enheder i institutionerne. Enkelte 
er fortalere for, at en mindre del af midlerne udmøntes til institutioner, som har en relativ stor andel 
af udsatte børn og familier. 
 
For så vidt angår de øvrige forslag til en mere målrettet anvendelse af midlerne/en udmøntning 
hvor en andel af midlerne fordeles efter særlige kriterier, vurderer Dagtilbud, at fokus bør være på 
forslaget om at give institutionerne bedre mulighed for vikardækning i forbindelse med, at det faste 
pædagogiske personale er ude af huset for at deltage kompetenceudvikling.  
 
Efter Covid-19 er der et efterslæb i forholdt til den løbende efteruddannelse af det pædagogiske 
personale i forhold til indsatserne inden for sprog, motorik og inklusion. Forskning peger på, at 
pædagogisk personale med relevant efteruddannelse er et afgørende parameter for kvalitet i 
dagtilbud. Erfaringer viser, at det for nogle daginstitutioner – ofte de små – kan være svært at få 
sendt personale af sted på efteruddannelse, da institutionernes budget ikke giver mulighed for 
vikardækning i forbindelse med længere uddannelsesforløb. Det kan derfor overvejes at afsætte 
f.eks. 750.000 af minimumsnormeringsmidlerne i 2022 til vikardækning på institutioner, der har få 
eller ingen efteruddannede pædagoger indenfor indsatsområderne og/eller hvor forhold på 
institutionen gør det særligt vanskeligt at sende medarbejdere på uddannelse uden særlig støtte til 
vikardækning.  
 
Det bemærkes, at midler udmøntet på denne måde fortsat vil indgå i Danmarks Statistiks 
opgørelse over normeringer. 
 
 

Indstilling 
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller 
 
Til Børneudvalget: 
At drøfte, om en del af kommunens tilskud til minimumsnormeringer skal udmøntes efter særlige 
kriterier fra 2022, eller om alle midler fortsat skal fordeles forholdsmæssigt mellem institutionerne. 

 
Tidligere beslutninger: 
. 

 

 

Bilag 
1. Høringsbrev om minimumsnormeringer i Gentofte Kommune (4216831 - EMN-2021-06076) 
2. Opsamling på høring om udmøntning af midler til minimumsnormeringer oktober 2021 
(4216830 - EMN-2021-06076) 



Side 5 

 

2 [Åben] Kvartalsrapportering Børneudvalget 3. kvartal 2021  
  
Sags ID: EMN-2021-06071 

 

Resumé 
Børneudvalget gives en Kvartalsrapportering for børneområdet 3. kvartal 2021 (bilag 1) og 
budgetændringer (bilag 2)  

 
Baggrund 
Dagtilbud 
Børnevisitationen på dagtilbudsområdet visiterer ressourcer til børn i udsatte positioner. 
Opgørelsen pr. 1. september 2021 viser, at der er 28 børn, som modtager ressourcetimer i egen 
institution, 46 børn har en kompetencecenterplads, og 15 børn er i et specialtilbud efter 
Servicelovens § 32. 
  
Børn og Familie 
Analyse af underretninger 
I kvartalsrapporten fra 3.kvartal 2020 fremgik en analyse af de underretninger Børn og Familie 
havde modtaget på en måned og analysen beskrev sagsgangen. Af denne rapport fremgår en 
lignende analyse der tager udgangspunkt i de underretninger der er modtaget i september 2020 og 
følger dem frem til august 2021. Formålet er at vise hvordan Børn og Familie arbejder med 
underretninger og hvordan sagsudviklingen forløber over et år.   
 
Sociale institutioner 
Sociale Institutioner, som er omfattet af lov om Socialtilsyn, bliver årligt gennemgået og godkendt 
af Socialtilsynet. Gentofte Kommune har desuden tilkøbt et årligt tilsyn til Specialbørnehaven 
Troldemosen. I tilsynsmodellen er der syv temaer. På en skala fra 1 til 5 vurderes hver af 
institutioner. Alle ni institutioner vurderes i gennemsnit på de syv temaer til over 4.  
 
 

Indstilling 
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller 
 
Til Børneudvalget: 
 
At tage Kvartalsrapporteringen for 3. kvartal 2021 til efterretning. 

 
Tidligere beslutninger: 
. 

 

 

Bilag 
1. Kvartalsrapport Børneudvalget 3. kvartal 2021 (4192542 - EMN-2021-06071) 
2. Budgetændringer 3. kvartal 2021- Børn (4201266 - EMN-2021-06071) 
 

3 [Åben] Meddelelser fra formanden og spørgsmål fra medlemmerne  
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Sags ID: EMN-2021-00297 

 

Resumé 
Udvalget orienteres om begivenheder, kommende møder og arrangementer til børneområdet. 

 
Baggrund 
Børneudvalget 4. kvartal 2021 – 3. kvartal 2022 
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 Årsplan for Børneudvalget 4. kvartal 2021 - 3. kvartal 2022. 
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 1. kvartal 2022 - 4. kvartal 2022 (4193145 - EMN-2021-00297) 
 

4 [Åben] Underskrift  
  
Sags ID: EMN-2021-00660 

 

 
 

 
Tidligere beslutninger: 
. 

 

 

Bilag 
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Høringsbrev om minimumsnormeringer i Gentofte Kommune 
 

Med finanslovsaftalerne for 2020 og 2021 mellem regeringen, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, 

Enhedslisten og Alternativet er der afsat midler til at understøtte, at kommunerne løbende øger 

normeringerne frem mod ikrafttrædelse af lovkravet om lovbundne minimumsnormeringer i 2024. 

Efterfølgende har regeringen fremsat lovforslag om at indføre minimumsnormeringer på 1 pædagogisk 

personale pr. 3 børn i vuggestuer og 1 pædagogisk personale pr. 6 børn i børnehaver som et årligt 

gennemsnit på kommuneniveau. Opgørelsesmetoden følger den aktuelle normeringsstatistik, der opgøres 

af Danmarks Statistik. 

Aftalepartierne er enige om at vurdere muligheden for og hensigtsmæssigheden af eventuelt lovbundne 

minimumsnormeringer på institutionsniveau. Aftalepartierne vil drøfte dette i 2023, hvor den nødvendige 

data forventes at være tilgængelig. I drøftelserne indgår også en vurdering af om gældende 

opgørelsesmetode er retvisende ift. at synliggøre normeringen mellem pædagogisk personale og børnene. 

Gentofte Kommune har indtil videre modtaget 6,1 mio. kr. i 2020, 9,3 mio. kr. i 2021 og modtager i 2022 

forventeligt 10,8 mio. kr. til indfasning af minimumsnormeringer. Gentofte Kommune vil ligeledes modtage 

beløb i 2023 og 2024 samt årligt i de følgende år, men de konkrete beløbsstørrelser kendes endnu ikke. 

Ifølge Danmarks Statistik var normeringen i Gentofte Kommune i 2019 3,0 børn pr. pædagogisk personale i 

vuggestuer og 6,0 børn pr. pædagogisk personale i børnehaver. Normeringstal for 2020 forventes 

offentliggjort ultimo september 2021. 

 

Principper for fordeling af midlerne i Gentofte Kommune 
Børne- og Undervisningsministeriet påpeger i et brev til kommunerne, at det er op til kommunen at 

beslutte, hvorledes tilskuddet skal fordeles blandt kommunale daginstitutioner og selvejende 

daginstitutioner. 

Med denne henvendelse ønsker vi at få bemærkninger fra interessenter på dagtilbudsområdet i Gentofte 

Kommune til hvordan midlerne kan fordeles. 

Børneudvalget i Gentofte Kommune besluttede i maj 2020, at Gentofte Kommunes andel af midlerne i 

2020 og 2021 skulle fordeles forholdsmæssigt mellem alle daginstitutioner på baggrund af antal enheder i 

de enkelte institutioner. Børneudvalget besluttede også, at det i 2021 skal drøftes, om en mindre del af 

midlerne evt. skal udmøntes efter særlige kriterier fra 2022. Denne drøftelse vil foregå på Børneudvalgets 

møde i november 2021. 

En anden tilgang kan være at fordele midlerne målrettet på baggrund af enkeltinstitutioners særlige behov 

og/eller for at understøtte særlige indsatsområder eller strategier. 

Dagtilbudsområdet har foruden den overordnede vision for området – Tryghed, leg og læring – Børn 

forandrer verden – et eksisterende fokus på implementeringen af den nye pædagogiske læreplan, sikring af 

høj kvalitet på alle institutioner, børns sproglige udvikling, inkluderende miljøer, tidlig indsats samt fokus på 

børnenes motoriske udvikling. Yderligere midler/medarbejdere giver som udgangspunkt ikke anledning til 
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at ændre på denne strategi, men giver alt andet lige mulighed for en styrkelse af strategien. I forhold til en 

mere målrettet anvendelse af midlerne kan det f.eks. overvejes at: 

• Give en større andel af midlerne til vuggestuer frem for børnehaver – forskning viser, at barnets 

første 1000 dage har særlig stor betydning. 

• Give institutionerne bedre mulighed for vikardækning i forbindelse med at det faste pædagogiske 

personale er ude af huset for at deltage kompetenceudvikling. 

• Øge antallet af MUF’ere (medarbejdere med udgående funktion), som tager ud i børnehaver og 

vuggestuer og arbejder sammen med personalet om at understøtte en inkluderende praksis. 

• Oprette et nyt kompetencecenter/udvide antallet af kompetencecenterpædagoger. 

• Give en større andel af midler til institutioner ud fra en vurdering af hvor der er flest sårbare børn 

og familier. 

 

Høringsparter 
Materialet er sendt til: 

• BUPL 

• FOA 

• Gentofte Børnevenner 

• Livsværk 

• Sankt Lukas Stiftelsen 

• Forældrebestyrelser i Gentofte Kommune 

• Forretningsudvalget for Dagtilbud i Gentofte Kommune. 

• MED Dagtilbud  

 

Hvis man vil afgive høringssvar 
Det er muligt at give skriftligt høringssvar frem til mandag den 4. oktober 2021. Man kan også ringe og give 

sine bemærkninger mundtligt, hvilket er muligt i perioden den 27. september til den 1. oktober (grundet 

ferie). Skriv eller ring til: Kristoffer Kaack, e-mail kcc@gentofte.dk, mobil 21 49 56 84. 

mailto:kcc@gentofte.dk


 

 

 

 

 

 

Relateret document 2/2 

 

 

 

Dokument Navn: Opsamling på høring om 

udmøntning af midler til 

minimumsnormeringer 

oktober 2021.pdf 

Dokument Titel: Opsamling på høring om 

udmøntning af midler til 

minimumsnormeringer 

oktober 2021 

Dokument ID: 4216830 

 

 

 

 



1 
 

Oversigt over indkomne høringssvar vedr. udmøntning af midler til minimumsnormeringer, oktober 2021  
 
Høringssvarene er sammenfattet i kort form i skema 1. Høringssvarene fremgår i deres fulde længde under skemaet. 

 
Skema 1: Sammenfatning af indkomne høringssvar 

Aktør   Referat og evt. bemærkninger  

BUPL  
Skriftligt høringssvar   
  

Ønsker alle midlerne fordelt forholdsmæssigt mellem institutionerne, fordi midlerne skal komme alle børn til gode. BUPL 
vurderer, at denne tilgang også vil forbedre forudsætningerne for arbejdet med børn med særlige behov.   

FOA  
Skriftligt høringssvar   
  

Ønsker at alle midlerne fordeles forholdsmæssigt mellem institutionerne.  
  

Gentofte Børnevenner  
Skriftligt høringssvar   
  

Ønsker at alle midlerne fordeles forholdsmæssigt mellem institutionerne. Gentofte Børnevenner er optaget af, at midlerne 
fører til et løft af området generelt og kommer alle institutioner til gode.   
  

Sankt Lukas Stiftelsen  
Skriftligt høringssvar   
  

Ønsker at alle midlerne fortsat fordeles forholdsmæssigt mellem institutionerne. Sankt Lukas Stiftelsen vurderer, at det er 
den bedste måde at opretholde og udvikle kvaliteten på dagtilbudsområdet.  
  

Forældrebestyrelser 

Skriftlige høringssvar fra:  
• Børnehuset Hartmannsvej   
• Himmelskibet  
• Helleruphøj  

• Forældrebestyrelsen for Børnehuset Hartmannsvej ønsker, at alle midlerne fortsat fordeles forholdsmæssigt 
mellem institutionerne. Forældrebestyrelsen er optaget af, at der sker et generelt løft af området, hvor alle 
institutioner får mulighed for at ansætte mere pædagogisk personale.  

• Forældrebestyrelsen for Himmelskibet ønsker, at 1) midlerne fordeles forholdsmæssigt mellem institutionerne, 
men at der gives en større andel til vuggestuer frem for børnehaver og 2) at institutionerne gives bedre mulighed 
for vikardækning mm.  
i forbindelse med kompetenceudvikling af det pædagogiske personale.  

• Forældrebestyrelsen for Helleruphøj ønsker, at midlerne fordeles blandt de almene dagtilbud.  
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Forretningsudvalg for Dagtilbud  
Møde den 23. september 2021   
  

De fleste medlemmer var positive over for at afsætte en del af midlerne til at styrke de institutioner, der har flest børn fra 
socialt udsatte og sårbare familier. I den forbindelse blev der peget på, at man med fordel kunne lave kriterier for fordeling 
ud fra data om fx sager, indstillinger, ressourcetimer og tosprogede børn.  
  
Flere medlemmer gav udtryk for, at ovenstående ikke nødvendigvis er den generelle holdning blandt flertallet af 
kommunens institutioner, hvor mange foretrækker, at midlerne fordeles forholdsmæssigt på samme måde, som det har 
været gjort indtil nu.  
  

MED Dagtilbud   
Møde den 30. september 2021   

Der var ikke enighed blandt medlemmerne om, hvordan midlerne bør fordeles. Hovedparten var fortalere for en 
forholdsmæssig fordeling som hidtil af alle midler. Et mindretal var fortalere for at institutioner med en større andel af 
sårbare børn og familier får en større andel af midlerne.  

  

 

BUPL (skriftligt høringssvar) 
BUPL Nordsjælland skal hermed afgive sit høringssvar i forbindelse med implementering af minimumnormeringsmidler for 2022. 

BUPL skal, efter en drøftelse med ledere og tillidsrepræsentanter, anbefale at Gentofte Kommune udmønter midlerne fra staten på en sådan måde at de 

kommer alle børn til gode. 

BUPL skal konkret foreslå, at alle midlerne fordeles forholdsmæssigt mellem alle daginstitutioner, på baggrund af antal enheder i de enkelte institutioner. 

BUPL har endvidere forholdt sig til, at der i kommunen er en stigning i antallet af børn med særlige behov. 

Ved at fordele midlerne forholdsmæssigt på daginstitutionerne mener vi, at forudsætningerne for arbejdet med disse børn forbedres. BUPL skal dog ikke 

undlade at gøre opmærksom på at, at problemerne med denne gruppe børn ikke er løst med disse midler og BUPL skal i den forbindelse anbefale, at der fra 

politisk hold tages stilling til hvordan og på hvilket ressourcemæssigt grundlag opgaven fremover skal løses. 

 

På vegne af BUPL Nordsjælland 

Katja Bank Christensen 

 

FOA (Skriftligt høringssvar) 
I FOA er vi enig i, at midlerne fordeles forholdsmæssigt, i forhold til antallet af enheder. 

Men vil gerne forslå, at vi i 2022 tager en drøftelse af de øvrige overvejelser der peges på i forhold til en styrkelse af strategien for børneområdet.   
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Dette ikke med henblik på en omfordeling af midlerne, men for en præcisering af, hvor der eventuelt er udfordringer med at sikker de optimale mål for 

dagtilbudsområdet, som vi i FOA selvfølgelig gerne vil bidrage med løsninger til. 

 

Med venlig hilsen,  

Dorit Dühring, Formand 

 

Gentofte Børnevenner (skriftligt høringssvar) 
Gentofte Børnevenner ønsker i lighed med de sidste 2 år, at midlerne til minimumsnormeringer skal fordeles forholdsmæssigt til alle institutioner i kommunen 

på baggrund af antal børn (enheder) i institutionerne. Det opleves fortsat, at alle institutioner har brug for ekstra hænder. Det vurderes fortsat også, at selv få 

ekstra timer vil gøre en mærkbar forskel i hverdagen i institutionerne.  

 

Gentofte Børnevenner har i lighed med i 2020 gennemført en survey blandt vores institutioner, der viser, at flertallet ønsker en forholdsmæssig fordeling i 

lighed med de tidligere 2 år. 

 

Gentofte Børnevenner finder desuden, at en udmøntning af midler til mere målrettede indsatser må finansieres via ordinært budget, puljemidler eller på anden 

vis af kommunen. Minimumsnormeringsmidler skal ikke anvendes til mere målrettede indsatser, men skal løfte området generelt og komme alle institutioner til 

gode.  

 

Gentofte Børnevenner er bekendt med, at flere kommuner i hovedstadsområdet afsætter egne midler til styrkelse af minimumsnormeringer og-/eller 

fremrykker tildelingen af minimumsnormeringer et eller flere år. 

 

Gentofte Børnevenner opfordrer Gentofte Kommune til at drøfte muligheden for at afsætte egne midler til en styrkelse af normeringerne i institutionerne i 

kommunen. Samtidig bør tildelingen fremrykkes, således at institutionerne har et markant bedre grundlag for at planlægge, når de kender deres 

ressourcetilførsel.  

 

Gentofte Børnevenner er stærkt bekymret for, hvad de omkringliggende kommuners indsatser i forhold til rekruttering, fastholdelse og løn kan betyde for 

tiltrækningen af kvalificeret personale til institutionerne i Gentofte Kommune. Normeringerne kan ikke løftes, hvis der ikke er ansøgere til stillingerne.  

 

Gentofte Børnevenner vil meget gerne indgå i en dialog med kommunen omkring indsatser i forhold til rekruttering, fastholdelse og løn i kommunens 

institutioner.  
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På vegne af Hovedbestyrelsen i Gentofte Børnevenner 

Sabina Holm Larsen 

Direktør for Gentofte Børnevenner 

 

Sankt Lukas Stiftelsen (skriftligt høringssvar) 
Høringssvar vedr. fordeling af midler til minimumsnormeringer i Gentofte Kommune Sankt Lukas Stiftelsen takker for muligheden for at give bemærkninger til 

Børneudvalget i Gentofte Kommune vedr., hvordan de nationalt afsatte midler til minimumsnormeringer kan udmøntes lokalt på dagtilbudsområdet i 

kommunen.  

 

For at minimumsnormeringer vil gavne kommunens mindste borgere i fremtiden bedst muligt, ønsker Stiftelsen overordnet, at de ekstra midler fortsat fordeles 

forholdsmæssigt mellem alle kommunale- og selvejende daginstitutioner i kommunen på baggrund af antal enheder i de enkelte institutioner. Det sker ud fra 

følgende yderligere bemærkninger: 

• At forskning viser (blandt andet via Heckmann-kurven) at forebyggelse (i normalområdet) frem for en mere intensiv behandling på et senere tidspunkt 

er bedst for barnets udvikling samt samfundsøkonomisk mest fordelagtigt på den lange bane. Videre viser forskning også, at interaktion, guidning, 

relationer, nærvær mm. mellem børn og voksne øger barnets trivsel, dannelse, læring og udvikling. Jo mere pædagogisk personale, der er til stede i de 

enkelte institutioner, jo bedre er muligheden for dette.  

• At antallet af børn, som skal have lidt ekstra støtte fra pædagogisk personale i en kortere eller længere periode, er øget de seneste fem år i Lundegård 

fra ca. 12-14 pct. til ca. 20-22 pct. (ud fra vores nedslags-målinger et par gange i løber af året). Med lidt ekstra økonomiske ressourcer til en endnu 

større grad af pædagogisk faglighed i Lundegård, kan vi løfte en del af disse børn og familier gennem en periode med behov for lidt ekstra støtte uden 

forhåbentligt at skulle iværksætte en mere intensiv støtte til tværfaglig ekspertise på et senere tidspunkt.  

• At de seneste tal fra Danmarks Statistik vedr. normeringer af pædagogisk personale i daginstitutioner viser, at normeringerne gennemsnitligt i Gentofte 

Kommune i perioden 2017 til 2020 er faldet løbende - både i vuggestuer (fra 3,2 til 2,9) og børnehaver (fra 6,4 til 5,7). Således tyder data på, at 

normeringerne i kommunens institutioner nu i 2020 ligger lige under de kommende lovkrav på dagtilbudsområdet, men Stiftelsen ser, at der forsat er et 

behov for, at midlerne går til at øge normeringerne lokalt på de enkelte institutioner. Det er som altid ønskeligt, at der på området fortsat arbejdes med 

at skabe så valide tal, som muligt.  

• At de landsdækkende krav til det pædagogiske personale er øget gennem de seneste år. Der er en del forberedelse, dokumentation, vejledning af 

forældre, (kommunale-) kurser mm. for at kunne udvikle en god faglig pædagogisk kvalitet i hverdagen. Med de ekstra midler i institutionen er der 

mulighed for, at personalet i højere grad kan give børnene en differentieret dannelse, læring og udvikling. Samtidig opretholdes der en mulighed for, at 

børne- og forældregruppen kan se forskellighed som en styrke, og dermed kan det give bedre trivsel ud fra det enkelte barns behov. 
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Med disse bemærkninger håber vi, at midlerne i Gentofte Kommune fortsat fordeles forholdsmæssigt til alle kommunale- og selvejende daginstitutioner. Sankt 

Lukas Stiftelsen vurderer, at vi dermed bedst muligt kan opretholde, udvikle og øge kvaliteten for vores mindste borgere (og familier) på dagtilbudsområdet i 

kommunen i tråd med den evidensbaserede forskning på området. 

 

Med venlig hilsen, Henrik Nedergaard, Administrerende direktør 

 

Forældrebestyrelser (Skriftlige høringssvar fra Børnehuset Hartmannsvej, Himmelskibet og Helleruphøj) 

Børnehuset Hartmannsvej  
Bestyrelsen i Børnehuset Hartmannsvej skal herved komme med sit høringssvar om minimumsnormeringer i Gentofte Kommune. 

 

Bestyrelsen i Børnehuset er ikke enig i, at der skal ændres i principperne for fordeling af midlerne i Gentofte Kommune, således at midlerne fordeles målrettet 

på baggrund af enkeltinstitutioners særlige behov og/eller for at understøtte særlige indsatsområder eller strategier. 

 

Bestyrelsen mener i stedet, at kommunen bør fastholde de nuværende principper for fordeling af midlerne, således at midlerne fordeles forholdsmæssigt 

mellem alle daginstitutioner på baggrund af antal enheder i de enkelte institutioner. 

 

Det er Bestyrelsens klare opfattelse, at det vil have store økonomiske konsekvenser for Børnehuset, og at det vil dermed også få stor betydning for indretningen 

af hverdagen i Børnehuset, hvis principperne for fordeling af midlerne ændres. 

 

Til illustration kan det oplyses, at der, før minimumsormeringerne blev udmøntet Børnehuset, var 4 voksne til 34 børnehavebørn. Som følge af udmøntningen af 

minimumsnormeringerne, hvorefter Børnehuset i 2020 fik tilført 134.000 kr., og som forventes at stige i de kommende år, har det været muligt at ansætte 

yderligere én ekstra voksen i børnehaven, således at der nu er 5 voksne til 34 børnehavebørn. Normeringen i vuggestuen er ikke ændret som følge af tilførelsen 

af de ekstra midler. 

 

Det vil ikke være muligt at opretholde denne normering, hvis principperne for fordeling af midlerne ændres. Der vil som følge heraf ikke være den tid (og 

overskud) til det enkelte barn, som der er i dag, hvis Børnehuset ikke tilføres midlerne for minimumsnormeringerne. 
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Det må på baggrund af Børne- og undervisningsministeriet bemærkninger omkring aftalen om minimumsnormeringen kunne konkluderes, at baggrunden for 

aftalen er, at midlerne skal gå til pædagogisk personale i vuggestuer og børnehaver, og at alle børn skal have mulighed for at få en bedre hverdag. Det fremgår 

således (Bestyrelsens understregning): 

 

”Der skal være mere pædagogisk personale i landets vuggestuer og børnehaver, så børnene kan få en bedre hverdag. Regeringen har sammen med Radikale 

Venstre, SF, Enhedslisten og Alternativet aftalt at udmønte de 500 millioner kroner i 2020, der med finansloven blev afsat til bedre normeringer. 

 

Midlerne fordeles til kommunerne efter den enkelte kommunes andel af skønnede antal 0-5-årige børn i hvert år (offentliggjort af Danmarks Statistik i maj 

2019). Aftalen er, at det tal stiger til 1,6 milliarder kroner i 2025, så kommunerne løbende kan begynde at hæve normeringerne. 

 

Midlerne skal bruges til at ansætte pædagogisk personale i vuggestuer og børnehaver. De afsatte midler muliggør ansættelse af mindst 1.050 fuldtidsansatte 

pædagoger, pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere i daginstitutionerne. Kommunerne tildeles pengene direkte uden forudgående ansøgning. Det 

bliver et krav, at midlerne ligger ud over de allerede vedtage kommunale budgetter for 2020. Der skal således ske et løft af området.” 

 

Det er bestyrelsens klare opfattelse, at en ændring af principperne for fordeling af midlerne medfører en skævfordeling af midlerne, som er i strid med 

hensynet bag indførelsen af minimumsnormeringerne, da det ikke vil være muligt at opretholde minimumsnormeringerne i Børnehuset og dermed heller ikke 

højne hverdagen i institutionen, som det var formålet med indgåelsen af aftalen om minimumsnormeringerne. Det skal for en orden skyld bemærkes, at det har 

formodningen for sig, at der er mange andre institutioner i Gentofte Kommune, som vil stå i en sammenlignelig situation som Børnehuset. 

 

På Bestyrelsens vegne, Dorthe Dahm-Malling, Bestyrelsesformand 

 

Himmelskibet 
Svar på høring over minimumsnormeringer i daginstitutionerne i Gentofte Kommune Himmelskibet har fredag den 17. september 2021 modtaget høringsbrev 

over principper for fordeling af midler til understøttelse af øgede normeringerne i daginstitutionerne frem mod ikrafttrædelse af lovkravet om lovbundne 

minimumsnormeringer i 2024, jf. finanslovsaftalerne for 2020 og 2021. 

 

I høringsbrevet oplyses det, at Børneudvalget skal drøfte om en mindre del af midlerne eventuelt skal udmøntes efter særlige kriterier gældende fra 2022. 

Blandt andet nævnes det, at midlerne kan anvendes til at styrke dagtilbudsområdets vision Tryghed, leg og læring, hvorfor det overvejes at give en større andel 

af midlerne til vuggestuer frem for børnehaver. Dette forslag bakker vi i Himmelskibet op om. Vi uddyber årsagerne hertil nedenfor.  
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- I Himmelskibet oplever vi, at vi bruger mere tid på indkøring af børn i vuggestuen. Det kan der være flere årsager til, men vi bider særligt mærke i, at 

indkøringen af børn, som er født under Coronatiden, tager længere tid end det har været tilfældet tidligere år. Vores oplevelse er, at indkøringerne er blevet en 

sværere proces, fordi de børn vi modtager i vuggestuen i dag, kommer fra hjem, hvor børnene under Coronatiden har været isoleret med deres forældre med 

ringe eller ingen voksenkontakt udover deres primære omsorgspersoner. Disse børn opleves derfor ofte som utrygge og tilbageholdende overfor Himmelskibets 

pædagogiske personale. 

- Vores oplevelse bakkes op af lektor Grete Kragh-Müller, som forsker i pædagogisk psykologi med speciale i små børn ved Institut for Pædagogik og 

Uddannelse på Aarhus Universitet. Hendes forskning taler bl.a. ind i en ny type børnegruppe, som på grund af Corona-restriktioner mm. ikke har oplevet at 

verden er mangfoldig og at der er flere voksne end de primære omsorgspersoner, som vil barnet det godt. 

- Netop denne udfordring ser vi i Himmelskibet som en klar begrænsning for vores kommende børn i overgangen fra hjem til vuggestuen, og potentielt også i 

overgangen fra vuggestue til børnehave. Ud over de længere indkøringsforløb, oplever vi også, at de nye vuggestuebørn har svært ved at vænne sig til at sove 

lur i vuggestuen. Enten har de brug for ekstra hjælp til at falde i søvn eller også sover børnene meget let, hvor eksempelvis den mindste lyd fra andre børn 

vækker barnet. Derfor har personalet måtte gå ture med barnevognen eller stille børnenes krybbe eller barnevogn et andet sted – for eksempel i garderoben, 

hvor der er mere ro - men hvor der så også er personale, som tager sig af et enkelt barn væk fra den samlede børnegruppe i længere tid end vi tidligere har 

oplevet. 

- Derudover oplever vi, at der også ligger en tilbageholdenhed og utryghed hos de kommende vuggestueforældre, som skal aflevere deres barn i et miljø, som 

er nyt for mange af dem og hvor der er en potentiel risiko for smitte med mange typer børnesygdomme, men hvor der helt naturligt er en særlig frygt for smitte 

med Covid-19. 

- Endelig er det vores oplevelse, at nye vuggestueforældre er pressede på tid til indkøring. Vi ser gerne at forældrene sætter to uger af til indkøring af barnet, 

men oplever ofte at forældrene ikke kan afsætte mere end en lille uges tid til indkøringen, hvilket er udfordrende for det gode indkøringsforløb og kan lede til at 

der må afsættes relativt flere medarbejderressourcer til det nye barn ift. den samlede børnegruppe.  

- I Himmelskibet er det vores ambition fortsat at skabe gode og trygge rammer for indkøringsbørnene. Ikke desto mindre skaber de forlængede indkøringsforløb 

en ressourceudfordring i vuggestuen, fordi der blandt andet skal gå en hel voksen fra børnegruppen - i længere perioder - for at kunne skabe trygge og 

tillidsfulde relationer til det nye barn og dets familie. Det er vores vurdering, at denne problemstilling som minimum vil fortsætte frem til udgangen af 2022 og 

muligvis flere år fremover. 

- Selvom vi, jf. ovenstående, har oplevet udfordringer i Coronatiden, har vi i Himmelskibet også gjort os en række positive erfaringer, som vi håber at kunne 

fortsætte med fremadrettet.  

- Blandt andet ønsker vi at fortsætte med at være mere ude på legepladsen med børnene. Det er dog forbundet med et væsentligt ressourcebehov, særligt i 

vuggestuen, hvor personalet sættes under pres på en ny måde, når en medarbejder for eksempel må gå indenfor for at skifte ble mm., som – især i 

vinterhalvåret – er relativt tidskrævende, når barnet skal hjælpes af og på med overtøj. Derudover er der en række praktiske opgaver omkring måltider (vogne 

og service, som skal ordnes indenfor) samt putning af de yngste børn, som har forskellige soverutiner, hvor en medarbejder også skal ”gå fra” for at skifte ble, 

skifte til sovetøj, lægge i krybben mm. Det er derfor vores håb, at vuggestuerne tilgodeses i fordelingen af midler til øgede normeringer. 
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Udover forslaget om at give en større andel af midlerne til vuggestuer frem for børnehaver, nævnes der i høringen også overvejelser om at give institutionerne 

bedre mulighed for vikardækning i forbindelse med at det faste pædagogiske personale er ude af huset for at deltage i kompetenceudvikling. I Himmelskibet 

bakker vi op om, at nogle af midlerne bruges til understøttelse af kompetenceudvikling i institutionerne. Vi uddyber årsagerne hertil nedenfor. 

 

På baggrund af opmærksomhedspunkter i relation til kompetenceudvikling af det pædagogiske personale, som blev beskrevet i den kommunale tilsynsrapport 

for Himmelskibet af 28. januar 2021, arbejder vi i Himmelskibet målrettet med kompetenceudvikling af vores medarbejdere. 

- Blandt andet har to af vores medarbejdere afsluttet og bestået den styrkede pædagogiske læreplans kursus til alle medhjælpere.  

- Derudover har alle medarbejdere blandt det pædagogiske personale i Himmelskibet for nyligt været på et to-dages uddannelsesmodul, som led i den 

pædagogiske idrætscertificering af Himmelskibets pædagogiske personale. 

- Deltagelsen i uddannelsesmodulet var en stor succes - og vi ser med forventning frem mod at alle medarbejdere er færdigcertificeret i oktober 2022. Men det 

er også forbundet med store ressourcetræk, når mange medarbejdere på én gang deltager i kompetenceudvikling. 

- Selvom vi oplever fuld opbakning fra Himmelskibets forældre og vi har fået placeret langt størstedelen af uddannelsesmodulerne uden for institutionens 

åbningstider, oplever vi, at det i den daglige drift kan være en udfordring af få enderne til at mødes. Derfor vil bedre mulighed for vikardækning være en stor 

fordel i arbejdet for at indfri ambitionen om mere kompetenceudvikling af det pædagogiske personale. 

- Hertil skal det endvidere bemærkes, at der i Himmelskibet – udover ovenstående kompetenceindsatser – er behov for kompetenceudvikling inden for projekt 

Vi lærer sprog i vuggestuen og Play 2 learn i børnehaven, hvorfor vi opfordrer til, at der med fordelingen af midlerne tages hensyn til, at der skal være økonomi, 

tid og tryghed til at medarbejderne kan tilegne sig kompetencer. 

 

På baggrund af ovenstående er det vores anbefaling, at der gives en større andel af midlerne til minimumsnormeringerne til vuggestuer frem for børnehaver, 

samt at institutionerne gives bedre mulighed for vikardækning mm. i forbindelse med kompetenceudvikling af det pædagogiske personale. 

 

Derudover mener vi at det er vigtigt, at midlerne til minimumsnormeringerne fordeles efter børnekapacitet og at ledelsen (inkl. afdelingsledere) trækkes ud af 

normeringsberegningen. Disse perspektiver håber vi, at Børneudvalget vil tage med i deres drøftelser.  

 

Vi står naturligvis til rådighed, hvis der er spørgsmål til vores høringssvar. 

 

Med venlig hilsen Himmelskibets forældrebestyrelse 

 

Helleruphøj  
Jeg vil på Helleruphøjs bestyrelses vegne gerne komme med vores skriftlige høringssvar vedrørende minimumsnormering: 
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• Det er vigtigt, at midlerne går til de almene daginstitutioner, da vi forældre længe har kæmpet for en minimumsnormering på dagtilbudsområdet og at 

vi derfor skal gøre alt for at gøre institutionslivet så godt som muligt for vores børn, hvor der er nok voksne til sikre vores børns udvikling og trivsel.  

• Det er vigtigt, at midlerne går til de almene daginstitutioner, da der i det daglige er flere børn pr voksen end de 3 børn pr. voksen i vuggestuen og end 

de 6 børn pr. voksen i børnehaven, da der ikke er taget højde for pædagogiske møder, uddannelse, kurser og skriftligt arbejde i minimumsnormeringen. 

• Det er vigtigt, at midlerne går til de almene daginstitutioner, da vi skal passe på vores pædagogiske personale, hvor det skal være attraktivt at arbejde i 

de almene dagtilbud med en god normering.   

• Det er vigtigt, at midlerne går til de almene daginstitutioner, da en god normering har en væsentlig betydning for både barn/ voksen og barn/barn 

interaktion.  

• Det er vigtigt, at midlerne går til de almene daginstitutioner, da en god normering har stor betydning for udviklingen af børns kognitive og sociale 

kompetencer.  

 

Med venlig hilsen 

Nadia Ulendorf Thomsen 

Bestyrelsesformand i Helleruphøj 

 

Forretningsudvalg for Dagtilbud (Møde den 23. september 2021) 

De fleste medlemmer var positive over for at afsætte en del af midlerne til at styrke de institutioner, der har flest børn fra socialt udsatte og sårbare familier. I 

den forbindelse blev der peget på, at man med fordel kunne lave kriterier for fordeling ud fra data om fx sager, indstillinger, ressourcetimer og tosprogede 

børn.  

 

Flere medlemmer gav udtryk for, at ovenstående ikke nødvendigvis er den generelle holdning blandt flertallet af kommunens institutioner, hvor mange 

foretrækker, at midlerne fordeles forholdsmæssigt på samme måde, som det har været gjort indtil nu.  
 

MED Dagtilbud (møde den 30. september 2021) 

Der var ikke enighed blandt medlemmerne om, hvordan midlerne bør fordeles. Hovedparten var fortalere for en forholdsmæssig fordeling som hidtil af alle 

midler. Et mindretal var fortalere for at institutioner med en større andel af sårbare børn og familier får en større andel af midlerne. 
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UDVALGSSTATUS 

Kvartalsrapporten omhandler tre bevillingsområder i Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid: Dagtilbud for småbørn, 

Forebyggelse og Sundhedsfremme samt Sociale Institutioner.   

Den indledende udvalgsstatus giver et kort overblik over forhold, der det seneste kvartal har haft særlig relevans på 

Børneudvalgets ressortområde. De uddybes under hvert bevillingsområde. I 2. kvartal 2021 har der været fokus på:  

Dagtilbud 

Børnevisitationen på dagtilbudsområdet visiterer ressourcer til børn i udsatte positioner. Opgørelsen pr. 1. september 

2021 viser, at der er 28 børn, som modtager ressourcetimer i egen institution, 46 børn har en kompetencecenterplads, og 

15 børn er i et specialtilbud efter Servicelovens § 32.  

Børn og Familie 

Analyse af underretninger 

I Kvartalsrapporten fra 3.kvartal 2020 fremgik en analyse af de underretninger Børn og Familie havde modtaget på en 

måned og analysen beskrev sagsgangen. Af denne rapport fremgår en lignende analyse, der tager udgangspunkt i de 

underretninger, der er modtaget i september 2020, og følger dem frem til august 2021. Formålet er at vise, hvordan Børn 

og Familie arbejder med underretninger, og hvordan sagsudviklingen forløber over et år.   

Børns sundhed og Forebyggelse 

Sundhedspolitisk handleplan – Unge og søvn  

Den sundhedspolitiske handleplan Unge og søvn – genvej til trivsel og bedre indlæring er en udløber af erfaringer fra 2020 

i partnerskabet med ungdomsuddannelserne om unges sundhed og trivsel. 

Ungeprofilundersøgelsen 2020 viser, at ca. 35% af eleverne sover de 8-10 timer, som Sundhedsstyrelsen anbefaler for 

aldersgruppen 13-18 år. 22% af eleverne sover under 7 timer på en almindelig hverdag. Et generelt søvnunderskud, som 

Ungeprofilundersøgelsen indikerer, påvirker de unges indlærings- og koncentrationsevne, ligesom det er velkendt, at der 

er en sammenhæng mellem søvnproblemer og dårlig trivsel. Således kan bekymringer og stress påvirke søvnen, men for 

lidt og dårlig søvn kan også i sig selv føre til mindsket trivsel. 

Via partnerskabet med ungdomsuddannelserne er der formidlet og planlagt 49 søvnforløb i skoleåret 2021/22. Det svarer 
til, at der er søvnforløb i ca. 1/3 af alle klasser på ungdomsuddannelserne. Søvnforløbene varetages overvejende af fire 
særligt uddannede sundhedsplejersker fra Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid og derudover af en ekstern søvnekspert. 
 
I maj/juni har to hold sundhedsplejersker gennemført søvnvejlederuddannelsen og et tredje hold udbydes i slutningen af 
oktober.  Pr. 1. september er der i Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid ansat en projektleder for handleplanen. 
 

Sociale institutioner 

Sociale Institutioner, som er omfattet af lov om Socialtilsyn, bliver årligt gennemgået og godkendt af Socialtilsynet. 

Gentofte Kommune har desuden tilkøbt et årligt tilsyn til Specialbørnehaven Troldemosen. I tilsynsmodellen er der syv 

temaer. På en skala fra 1 til 5 vurderes hver af institutioner. Alle ni institutioner vurderes i gennemsnit på de syv temaer 

til over 4. Flere af institutionerne scorer under 4 på enkelte parametre.  
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DAGTILBUD FOR SMÅBØRN 

Dagtilbudsområdet omfatter 44 daginstitutioner – 16 kommunale og 28 selvejende institutioner – samt Dagplejen. Der er 

4 vuggestuer, 8 børnehaver og 32 integrerede eller kombinerede institutioner. 

Antal børn og enheder samt demografi 

Figur 1 Antal indskrevne børn i daginstitutioner 2019-2021 pr. oktober måned   
  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Kilde: NemPlads oktober 2021. 
Note: Data bliver løbende opdateret. 

Figur 1 viser antallet af indskrevne børn opdelt på aldersgrupper 0-2 og 3-5 år pr. juli for perioden 2019 - 2021. Pr. 1. 

oktober 2019 var der i alt 3.482 børn, mens der 1. oktober 2021 var 3.472 børn. Antallet af børn pr. 1. oktober 2021 er 

stort set på niveau med 1. oktober 2019, dog lidt højere end 1. oktober 2020.  

 

Figur 2 Udviklingen i antal indskrevne enheder (ekskl. dagpleje) 2019-2021 pr. måned 

 
Kilde: NemPlads oktober 2021. 
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 2019 - 2021 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 3. kvartal 2021 lidt højere end 3. kvartal 2020 og lidt lavere end 3. kvartal 2019. 
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Figur 3 Udviklingen i antal indskrevne børn i den kommunale dagpleje i gennemsnit 2019-2021 pr. måned 

Kilde: NemPlads oktober 2021. 
Note 1: Eksklusiv 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 2019 – 2021 pr. måned. Antallet af børn i dagpleje i oktober 2021 

er to børn lavere end oktober 2020.  

 

Demografi 
Figur 4 Udviklingen i børnetallet i Gentofte Kommune 2019 – 2021 pr. første måned i kvartalet  

 
Kilde: CPR-registeret oktober 2021. 
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 oktober 2018. Pr. 1. oktober 2021 er der i alt 4.530 børn fordelt på 2.087 0-2-

årige og 2.443 3-5-årige. Det er lidt højere end 1. oktober 2020, hvor der var 2.070 0-2-årige og 2.408 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 i udsatte positioner – status pr. 1. september 2021  

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, der indgår i Kvartalsrapporten, er et øjebliksbillede, og de viste data er derfor et 

udtryk for situationen på det aktuelle tidspunkt. 

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.  

Børnevisitationsudvalg 1 har pr. 1. september 2021 i alt bevilliget 29 forløb. I hele 2020 blev der i alt bevilget 36 forløb.  

Antallet af tildelte forløb fra Børnevisitation 1 er steget sammenlignet med de seneste år. Derfor forventes det også, at 

det samlede antal af forløb i 2021 vil overstige det samlede antal i 2020. 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. 

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 Visitation 1 forløbene, 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 1 

og 2 fremgår det, hvor mange børn der får tildelt ressourcetimer og har plads i kompetencecentre.  

Tabel 1  Fordelingen af ressourcetildelinger pr.  1. marts og 1. september 2019 til 2021 

År 2019 2020                      2021 

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

  Antal børn Antal børn Antal børn Antal børn Antal børn Antal børn 

5-9 timer ressourcetimer/uge 6 3 5 3 37 23 

10-12 ressourcetimer/uge 29 20 38 29 13 4 

Over 12 ressourcetimer/uge 6 3 9 12 4 1 

Antal børn i alt 41 26 52 44 54 28 
             

Timer i gennemsnit pr. barn 11,5 11,5 11,5 11,8 8,7 8,0 
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Tabel 1 viser tildelingen af ressourcer pr. 1. september 2021 og de to foregående år. Der er visiteret ressourcer til i alt 28 

børn pr. 1. september 2021. I gennemsnit får den enkelte institution ressourcer svarende til otte timer pr. uge. I 2021 er 

der sket et fald i det gennemsnitlige antal tildelte timer pr. barn sammenlignet med de foregående år.   

I 2020 var der ikke det nødvendige fokus på den fællesskabsorienterede tilgang, hvilket medførte en stigning i individuelt 

tilførte ressourcetimer. Et fornyet fokus har betydet mere brug af vejledning med faldende antal ressourcetimer pr. barn. 

Antallet af børn, der får tildelt timer pr. 1 september 2021, er lavere sammenlignet med antallet af børn der får tildelt 

timer pr. 1. marts 2021. Det kan bl.a. forklares ved sæsonudsving for, hvordan visitationen og budgettildelingen falder.  

 

Antallet af børn, der får bevilliget mellem 5-9 ressourcetimer, er steget siden 2020. At antallet er lavere pr. 1 september 

2021 sammenlignet med 1. marts 2021 er et udtryk for forskellen i antallet af børn, der får tildelt ressourcetimer samt et 

resultat af arbejdet med at styrke den faglige og fællesskabsorienterede praksis i den almene institution. Derfor er der 

nogle af de børn, der tidligere har fået 10-12 timer, som nu tæller i kategorien 5-9 timer, hvilket kan forklare faldet i 

kategorien 10-12 timer.  

Der er kun ét enkelt barn pr. 1. september 2021, der får tildelt mere end 12 ressourcetimer om ugen. Børn der får tildelt 

mere end 12 timer om ugen, er typisk børn der er i en venteposition til en kompetencecenterplads 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, bliver tildelt det antal timer, der svarer til en kompetencecenterplads. 

Mange nye børn er startet i kompetencecenter efter sommerferie, hvilket er en af forklaringerne på, at kun ét enkelt barn 

får tildelt mere en 12 ressourcetimer pr. 1. september 2021. 

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. 

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.  

Tabel 2 Antal børn i kompetencecentrene pr. 1. marts og 1. september 2019 til 2021 

  1. marts 2019 1. sep. 2019 1. marts 2020 1. sep. 2020 1. marts 2021 1. sep. 2021 

Normerede pladser i alt * 52 47 47 47 47 47 

Antal indskrevne børn 50 54 55 45 53 46 

Ledige pladser 2  -7  -8 2 -6 1 

Note 1: *to pladser er til 0-2-årige 

Note 2: **Et kompetencecenter lukkede i juni 2019, fordi der var faldende behov for pladser inden for det speciale, det center havde. Derfor er det 

samlede antal normerede pladser nedskrevet med fem pladser, som det fremgår af opgørelse 1. september 2019. 
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Af Tabel 2 fremgår det, at der pr. 1. september 2021 er én ledig plads i ét af kommunens kompetencecenter. I de 

kommende måneder er der yderligere et par børn på vej. Det forventes derfor, at der vil være en lille overbelægning i 

kompetencecentrene, når vi når 1. marts 2022. Dagtilbud er opmærksom på den forventede overbelægning i 

kompetencecentrene. Det er imidlertid erfaringen, at tingene bevæger sig meget på dagtilbudsområdet, og således også 

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 Servicelovens §32, stk. 3 fremgår det at: 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 3 Børn i specialtilbud heraf børn i Troldemosen pr. 1. marts og 1. september 2019 til 2021 
 1. marts 2019 1. sep. 2019 1. marts 2020 1. sep. 2020 1. marts 2021 1. sep. 2021 

Børn i specialtilbud 12 9 14 14 17 15 

Heraf børn i Troldemosen 7 7 10 8 11 8 

 

Tabel 3 illustrerer, at der overordnet har været en stigning i antallet af børn, der er indskrevet i specialtilbud. Pr. 1. 

september 2021, er der 15 børn indskrevet i et specialtilbud og yderligere to er 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 fysisk, psykisk og kognitivt.  

Stigningen i antallet af børn, der visiteres til et dagtilbud efter §32, øger presset på kapaciteten på landets specialtilbud. 

Således oplyser Troldemosen, at de på nuværende tidspunkt ikke har nogen ledige pladser og ikke forventer at kunne 

tage nye børn ind før sommeren 2022. Det betyder, at Dagtilbud afsøger pladser i specialtilbud uden for kommunen til de 

to børn, der er på vej.  

Af de otte børn, der er indskrevet på Troldemosen i september 2021, har fem børn udvidet åbningstid, tillige får ét barn 

1:1 støtte.  

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. 
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Sygefravær og personaleomsætning – dagtilbud 

De seneste 12 måneder har sygefraværet på dagtilbudsområdet været 7,2%, hvilket er 0,6 procentpoint højere end året 
før. Det fremgår desuden, at fravær vedr. Covid-19 de seneste 12 måneder har været 1,2% og året før 0,5%, hvilket er en 
stigning på 0,7 procentpoint.  

Når man ser bort fra fravær vedr. Covid-19, fremgår det, at der er en stigning i langtidsfraværet de seneste 12 måneder 
(3,1%) i forhold til to år tilbage (2,0%) og et lille fald i korttidsfraværet de seneste 12 måneder (3,0%) i forhold til to år 
tilbage (3,4%).  

Sygefravær indgår i de årlige dialogmøder mellem Dagtilbuds ledelse og lederne af institutionerne.  

Sygefravær 
Figur 5 Samlet sygefravær på dagtilbudsområdet (blå søjler) sammenlignet med gennemsnittet i Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid 
(graf med punkt) de seneste 36 måneder 

 
Kilde: KMD. 
Note: Alle medarbejdere på 16 kommunale og tre små selvejende institutioner, som får deres administration af Gentofte Kommune, 
indgår med fravær vedr. sygdom, fravær vedr. barn og fravær pga. COVID-19 
COVID-19 fravær de seneste 12 måneder = 1,2% 

 Figur 6 Kort- og langtidssygefravær på dagtilbudsområdet de seneste 36 måneder

  
Kilde: KMD. 

Note: Alle medarbejdere på 16 kommunale og tre små selvejende institutioner, som får deres administration af Gentofte Kommune, 

indgår med fravær vedr. sygdom, fravær vedr. barn og vedr. fravær COVID-19. Forskellen på 0,1% i samlet og kort- og 

langtidssygefraværet skyldes afrunding.  

COVID-19 korttidsfravær de seneste 12 måneder = 0,9% og COVID-19 langtidsfravær de seneste 12 måneder = 0,3% 
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Personaleomsætning 
Figur 7 Personaleomsætning på dagtilbudsområdet de seneste 36 måneder 

 

 
Kilde: KMD. 
Note: Alle månedslønnede medarbejdere på 16 kommunale og tre små selvejende institutioner, som får deres administration af 
Gentofte Kommune. 

På dagtilbudsområdet har personaleomsætningen på de kommunale institutioner og på de tre mindre selvejende, der får 

deres administration af kommunen ligget på 40-48% de seneste tre år.  

Umiddelbart ser personaleomsætningen høj ud, men i forhold til personaleomsætningstallet skal der skal tages højde for, 

at området flere gange årligt har en række pædagogstuderende i praktik, der naturligt både starter og stopper. Desuden 

er der på området tradition for, at pædagogmedhjælpere er ansat i kortere perioder.  

Det skal også bemærkes, at institutionerne under Covid-19 er tildelt ekstra midler til bl.a. ekstra rengøringstiltag, og at der 

i den forbindelse har været ansat ekstra hænder i kortere perioder. De medarbejdere indgår i opgørelsen.  

Hvis man udelukkende ser på personaleomsætningen for ledere, pædagoger og køkkenpersonale, er den 27% de seneste 

12 måneder, hvilket er en lille smule højere end året før, hvor den var på 25%. Den samlede personaleomsætning i 

Gentofte Kommune er 28% de seneste 12 måneder. 

Personaleomsætning indgår i de årlige dialogmøder mellem Dagtilbuds ledelse og lederne af institutionerne.  

Økonomisk status – Dagtilbud 

 

 

Det korrigerede budget udgør 340,1 mio. kr., og regnskabet forventes at blive 343,0 mio. kr., hvilket svarer til et forventet 

mindreforbrug på 1,7 mio. kr. efter forventede bevillingsændringer på 4,6 mio.kr.  

Der søges en tillægsbevilling til COVID-19 relaterede udgifter på 4,6 mio. kr., som primært er brugt på vikardækning ved 

test af medarbejdere, ekstra rengøring og pasning i mindre grupper i daginstitutionerne. Derudover forventes et 

mindreforbrug på 1,7 mio. kr., som primært vedrører driften af dagtilbud.  

Der er et øget pres på budgettet til børn, der har behov for særlige dagtilbud, både som følge af øget tilgang og 

takststigninger. De samlede merudgifter skønnes at udgøre omkring 2 mio.kr., men de imødegås af mindreforbrug på 

andre konti og kan derfor holdes indenfor den samlede ramme. 

  Dagtilbud for småbørn

Oprindeligt budget Korrigeret budget Forbrug
Forventede 

bevillingsændringer
Forventet regnskab

Serviceudgifter 1060 351,9 340,1 195,3 4,6 343,0

Afvigelse mellem forventet regnskab og korrigeret budget inkl. forventede bevillingsændringer -1,7
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FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME 

 

Anbringelser 

Figur 8 Anbringelser (unikke cpr-numre) pr. 30. september 2019, 2020 og 2021 opdelt på børn og unge, hvor Gentofte Kommune har 
handle- og betalingsforpligtelse 

         
Kilde: Digitalisering – Udsatte Børn og Unge (DUBU) pr. 4. oktober 2021. 
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 8 viser at antallet af anbringelser er faldet med 12 siden 2019 pr. september måned. En sandsynlig forklaring er, at 

Børn og Familie har fokuseret på at arbejde med indsatstrappen og tilbudsviften, hvorved behovet for anbringelser er 

faldet. I 2019 var der desuden et behov for at understøtte børn og unge med flygtningebaggrund. Behovet for at 

understøtte uledsagede flygtningebørn er aftagende, idet flere efterhånden er over 18 år og uden for anbringelse. I 2020 

har Gentofte et lavere anbringelsestal sammenlignet med vores nabokommuner, hvilket fremgår af Figur 10 nedenfor. 

BØRN OG FAMILIE  
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Figur 9 Anbringelser (unikke cpr-numre) pr. 30. september 2019, 2020 og 2021 fordelt på tilbud for de 0-22-årige børn og unge 

 
Kilde: DUBU pr. 4. oktober 2021. 
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 9 viser fordelingen af typer af anbringelser opgjort i perioden 2019 til 2021. Der ses fortsat et generelt fald i antallet 

af anbringelser, og der ses et fortsat fald i anvendelsen af døgninstitutioner – almindelig. Forklaringen er, at flere 

uledsagede flygtninge unge tidligere har været anbragt på disse steder. De fleste af disse har ophørt deres anbringelse i 

2020.  

Der ses tillige et fald i anvendelsen af netværksplejefamilie og en stigning i plejefamilier. Når et barn eller ung anbringes, 
arbejder Børn og Familie på at sikre, at barnet eller den unge kan fastholde sine eksisterende relationer til såvel skole som 
venner. Det er dog ikke altid muligt at anbringe indenfor barnets nære netværk som f.eks. den biologiske familie eller 
inden for venskabskredsen. Dette er et område Børn og Familie vil have fokus på fremadrettet. 

Figur 9 viser desuden en stigning i anvendelsen af døgninstitution – handicap. Når børn og unge med svære fysiske 

funktionsnedsættelser anbringes, anbringes de oftest på en døgninstitution, hvor der er særlige kompetencer samt 

indretning i forhold til at tilgodese barnets funktionsnedsættelse. 
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Figur 10 Antal anbragte pr. 1.000 indbyggere i alderen 0-22 år i Gentofte Kommune sammenlignet med nærliggende kommuner pr. 31. 
december 2018-2020 

 
Kilde: Danmarks Statistik trukket september 2021. 

Note: Opgørelsen er udarbejdet på baggrund af indberetninger fra kommunerne til Danmarks Statistik. Indberetningerne fra 2019 er endnu ikke 

valideret af kommunerne.   

Antallet af anbragte børn og unge i alderen 0-22 år har i Gentofte ligget på et meget ensartet niveau for henholdsvis 2018 
og 2019. I 2020 oplevede Gentofte et mindre fald i antallet af anbringelser. Årsagen hertil er, at der i 2020 ikke længere 
var samme behov for at understøtte børn og unge med flygtningebaggrund. I 2020 har Gentofte således et lavere 
anbringelsestal sammenlignet med de tre øvrige kommuner. 
 

Underretninger 

En underretning betegnes som en henvendelse, der indeholder en bekymring for et barns eller en ungs trivsel og 

udvikling. Forklaring på underretningerne: 

• § 152 – underretninger fra andre kommuner 

• § 153 – underretninger fra fagpersoner 

• § 154 – underretninger fra privatpersoner 

Tabel 4 Antal og andel af underretninger 2019, 2020 og 1. - 3. kvartal 2021 

Underretninger 2019 2020   1. - 3. kvartal 2021 

Fra andre kommuner 28 3% 36 4%   25 3% 

Fra fagpersoner 904 83% 805 81%   658 81% 

Fra privatpersoner 151 14% 147 15%   128 16% 

I alt  1083 100% 988 100%   811 100% 

Kilde: DUBU pr. 4. oktober 2021. 

Det fremgår af Tabel 4 , at det samlede antal underretninger har været nogenlunde stabilt i hele perioden fra 2019, når 

tallene for 1. – 3. kvartal 2021 omregnes til forventede underretninger for et helt år. Antallet af underretninger fra 

privatpersoner har dog været svagt stigende siden 2019. Børn og Familie oplever typisk gensidige underretninger i de 

svære skilsmissesager. Det kan endnu ikke måle på antallet eller andelen, men det fylder i sagsbehandlingen. Antallet af 

underretninger fra fagpersoner har været fra svagt faldende til konstant, og antallet fra øvrige kommuner har været en 

anelse faldende siden 2020.  
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Analyse af underretninger september 2020 til september 2021 

Analysen vedrører underretninger modtaget i september 2020 og et år frem. En lignende analyse foretog Børn og Familie 

i 3. kvartal 2020 (bilag 3). Indledningsvis defineres underretning. Herefter gennemgås hvorfra underretningerne er 

modtaget og hvad årsagen til underretningerne er. Endelig beskrives sagsforløbene.   

Nedenstående afsnit omhandler beskrivelse af sagsgang for en underretning, forskellige former for underretninger og 
hvor mange underretninger der er modtaget i september 2020, samt hvor mange unikke cpr. numre (børn/unge) de er 
modtaget på.  
 
Definition af underretninger 
 

Når Børn og Familie modtager en underretning, sker der en risikovurdering inden for 24 timer. Vurderingen foretages for 
at sikre, at der handles hurtigt på meget alvorlige sager. Hvis underretningen omhandler en eksisterede sag, så skal 
risikovurderingen foretages af en anden, end den familierådgiver der er tilknyttet sagen. Dette for at sikre nye 
perspektiver på sagen.   
 
En underretning er en henvendelse (mundtligt eller skriftligt), hvor der udtrykkes bekymring for et barn eller unges trivsel. 
I serviceloven er det beskrevet, hvornår man som borger eller professionel er forpligtet til at underrette kommunen om et 
barns forhold. 
 
Når der modtages en underretning, indkaldes forældrene typisk til en partshøring og børnene til en børnesamtale (oftest). 
Efter disse samtaler vurderes det videre forløb og behovet for hjælp og støtte. 
 
Som borger er man forpligtet til at underrette kommunen, hvis man får kendskab til at et barn eller ung udsættes for 
vanrøgt eller nedværdigende behandling eller lever under forhold, der bringer dets sundhed eller udvikling i fare. 
 
Som fagperson har man en underretningspligt jf. serviceloven §153, når man i sit hverv får kendskab til eller har grund til 
at antage: 

• at et barn/ung har behov for særlig støtte 

• at et barn umiddelbart efter fødslen kan få behov for særlig støtte på grund af de vordende forældres forhold 

• at et barn eller en ung under 18 år kan have behov for særlig støtte på grund af barnets eller den unges ulovlige 
skolefravær 

• at et barn eller en ung under 18 år har været udsat for overgreb 
 
Endelig er kommunerne forpligtet til at foretage mellemkommunale underretninger jf. serviceloven §152, hvis en familie 
flytter til en ny kommune, og der vurderes at være behov for støtte til et eller flere børn eller de vordende forældre.  

Antallet af underretninger 
Tabel 5 Antal underretninger i september 2020 

Underretninger  Sep. 2020 

Antal 90 

Kilde: Data trukket i DUBU september 2021 

Tabel 5 viser, at Børn og Familie i september 2020 modtog 90 underretninger. Antallet svarer nogenlunde til 
månedsgennemsnittet for 2020, som var 83 underretninger pr. måned. 
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Tabel 6 Underretninger fordelt på unikke cpr. Numre i september 2020 

  Unikke cpr. numre 

1 underretning 68 

2 underretninger 7 

3 underretninger  1 

5 underretninger  1 

Underretninger i alt 90 

Kilde: Data trukket i DUBU september 2021 

De 90 underretninger er modtaget på 68 unikke cpr. numre (børn/unge). Tabel 6 viser, at der er ni børn/unge, som Børn 

og Familie har modtaget mere end én underretning på.  

I nedenstående afsnit er en fordeling af, hvor underretningerne er modtaget fra.  

Figur 11 Hvor bliver underretningerne modtaget fra i september 2020? 

 
Kilde: Data trukket i DUBU september 2021 

Figur 11 viser hvor de 90 underretninger stammer fra. I september 2020 var det skolerne, som underrettede hyppigst. De 
stod for næsten 1/3 af alle underretningerne. Den næst hyppigst er politiet (11 underretninger) efterfulgt af 
forældremyndighedsindehaver med næsten samme niveau.   

Antallet af underretninger fra de forskellige instanser skal holdes op imod antallet af børn, som de forskellige typer af 
instanser er i kontakt med. F.eks. er der i dagtilbuddene ca. 3.500 børn, og i skolen er der ca. 10.000 børn og unge. 
Herudover er børnene typisk indskrevet fem år i dagtilbuddene og 10 år i skolen. Antallet af underretninger er derfor 
naturligt større fra skolen end fra dagtilbuddene.  
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Børn og Familie har modtaget en underretning fra to forskellige dagtilbud i september 2020. 

De 27 underretninger, som Børn og Familie modtog fra skolerne i september 2020, kom fra 15 forskellige skoler. Der blev 

modtaget underretninger fra 11 folkeskoler i Gentofte Kommune, en privatskole i Gentofte Kommune, en privatskole i 

Københavns Kommune samt et skole-dagbehandlingstilbud.  

Hvilken årsag er der til underretningen? 

I nedenstående afsnit fremgår årsagerne til bekymring for børnene og de unge.  

Tabel 7 Hvorfor bliver der underrettet i september 2020? 

Hvorfor underretning Sep. 2020 

Voldeligt overgreb over for barnet/den unge 6 

Ulovligt skolefravær 4 

Udadreagerende adfærd 3 

Sygdom 4 

Sociale problemer 3 

Selvmordstanker eller forsøg 3 

Psykiske problemer 1 

Psykisk funktionsnedsættelse hos barnet/den unge 4 

Omsorgssvigt overfor barnet 6 

Misbrug i hjemmet (ikke den unge) 6 

Misbrug (Den unge) 2 

Manglende forældrekompetence 7 

Kriminalitet 1 

Kriminalitet den unge 4 

Konflikt i familien 11 

Følelsesmæssige problemer 6 

Fysisk funktionsnedsættelse hos barnet 2 

Forældre truet 2 

Andet Videoafhøring 4 

Andet fravær 4 

Andet (vejledning) 7 

Hovedtotal 90 

Kilde: Data trukket i DUBU september 2021 

Tabel 7 viser årsagerne til de 90 underretninger. 11 ud af 90 underretninger omhandler konflikt i familien. Syv omhandler 
manglende forældrekompetence og yderligere syv omhandler andet (vejledning). Resten er spredt ud på 18 forskellige 
årsager.  
 
Kategorien ”voldeligt overgreb mod barnet/den unge” dækker over mange situationer med forskellig alvorsgrad. 
Eksempler på disse er; at et barn i skolen har været udadreagerende over for et andet barn, børn som fortæller, at deres 
forældre siger, at de som forældre gerne må slå derhjemme, børn som fortæller, at de bliver slået af deres mor eller far i 
forbindelse med konflikter i hjemmet og om forældre der slår, hvor man også kan se afmærkninger på barnet.   
 
Når Børn og Familie modtager underretninger, hvor der er mistanke om vold eller om seksuelle overgreb, afholdes der 
altid en børnesamtale uden forældrenes involvering (hvis forældrene er under mistanke). Herefter kontaktes  
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overgrebsgruppen i Nordsjællands Politi og afdelingen kontakter Børnehus Hovedstaden, som er en specialiseret enhed, 
der bistår kommunerne med koordinering og udredning i sagerne.     

Forløb fra september 2020 til september 2021 

Nedenstående afsnit giver et overblik over underretninger modtaget i perioden fra 1. september 2020 og frem til 31. 
august 2021. 
 

Figur 12 Antal underretninger i nyoprettede og genåbnede/eksisterende sager

 
Kilde: Data trukket i DUBU september 2020 

Figur 12 viser fordelingen mellem nyoprettede sager og underretninger i genåbnede sager/eksisterende sager pr. 
september 2020. 69 ud af 90 underretninger omhandler genåbnede sager/eksisterende sager. 21 omhandler nye sager.  
 
Sagsforløb når der modtages underretning i en eksisterende sag 
Når Børn og Familie modtager en underretning om et barn eller ung, som afdelingen kender i forvejen, udarbejder 

Modtagelsen en lovpligtig 24-timers vurdering. Formålet er at vurdere behov for iværksættelse af evt. akut foranstaltning. 

Når der modtages underretning, hvor kommunen allerede har iværksat en foranstaltning (f.eks. familiebehandling, 

aflastning, kontaktperson eller lign.) skal kommunen genvurdere sagen. Sagen genvurderes af en leder eller en 

ledelseskonsulent på baggrund af dialog med rådgiveren, som har sagen.  

 
Sagsforløb når der modtages underretning i en ny sag 
Når der modtages en underretning om et barn eller en ung, som ikke er kendt i forvejen, foretages der også en 24-timers 
vurdering. Hvis afdelingen vurderer, at det ikke er nødvendigt at iværksætte akutte foranstaltninger, indkaldes forældre 
og (efter behov) de fagprofessionelle, som har underrettet, til et møde, hvor underretningen gennemgås. I særlige 
tilfælde foretager Modtagelsen også en børnesamtale og indhenter yderligere oplysninger. På baggrund af det, vurderes 
det om barnet eller den unge har behov for støtte i henhold til Serviceloven. Er det ikke tilfældet, afsluttes sagen. 
Vurderes det, at der behov for støtte, skal man også vurdere behovet for et kortere varende forløb jf. §11 versus behov 
for at igangsætte en børnefaglig undersøgelse jf. §50. Er der tale om et barn eller en ung med funktionsnedsættelse, 
henvises sagen direkte til afdelingens Specialteam, som vurderer hvilke handicapkompenserende ydelser og hvilken form 
for støtte, der er behov for at iværksætte. 
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Figur 13 Overblik over de 90 underretninger/sager 

 
Kilde: Data trukket i DUBU september 2021 

Figur 13 viser, hvordan de 21 nye underretninger er fordelt på videre sagsforløb.   

§50 undersøgelser (børnefaglige undersøgelser jf. §50 i Serviceloven) 
Når det vurderes, at et barn, en ung eller en vordende mor eller far har behov for støtte (herunder også på grund af 
nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne), træffes der afgørelse om en børnefaglig undersøgelse jf. Servicelovens §50.  
Ud af de 21 nye underretninger er seks gået videre til som børnefaglig undersøgelse. 
 
§50-undersøgelsen foretages som udgangspunkt i samarbejde med forældremyndighedsindehaveren. I 
undersøgelsesforløbet indhentes relevante oplysninger omkring barnet/den unge og forældrene. Oplysningerne 
omhandler bl.a. forhold om; udvikling og adfærd, familieforhold, skoleforhold, sundhedsforhold, fritidsforhold og 
venskaber samt øvrige relevante information. Der afholdes ligeledes en børnesamtale.  
 
Efter undersøgelsesforløbet vurderes hvilken hjælp barnet, den unge samt familien skal have. 
De børnefaglige undersøgelser afsluttes med en faglig vurdering af, om der er behov for at iværksætte foranstaltninger jf. 
Servicelovens §52. Foranstaltninger er en fælles betegnelse over forskellige hjælpetilbud. Det drejer sig om:  

• Ophold i dagtilbud, fritidshjem, ungdomsklub, uddannelsessted el.lign. 

• Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet 

• Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer 

• Døgnophold for både forældremyndighedsindehaveren, barnet eller den unge og andre medlemmer af familien i 
en plejefamilie, på et opholdssted eller på en døgninstitution eller i et botilbud 

• Aflastningsordning i en plejefamilie, netværksplejefamilie, på et opholdssted eller på en døgninstitution 

• Kontaktperson for barnet/den unge eller hele familien 

• Anbringelse af barnet eller den unge uden for hjemmet på et anbringelsessted 

• Praktiktilbud til den unge 

• Anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning, behandling og praktisk og pædagogisk støtte 
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§11 forløb, forebyggende vejledning og behandling jf. §11 i Serviceloven 
Familier, børn og unge tilbydes efter behov et korterevarende og forebyggende forløb (op til 10 samtaler). Disse bevilges 
efter Servicelovens §11 stk. 3. Der henvises også til §11 stk. 7, som omhandler forløb til børn og unge med 
adfærdsvanskeligheder eller nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og deres familier. Disse forløb foregår i 
Familiecentret. Ud af de 21 nye underretninger er to gået videre til §11 forløb.   
 
Handicapkompenserende ydelser 
Hospitaler fremsender også underretninger på børn, som er blevet diagnosticeret, og på den baggrund har behov for 
særlig støtte. Familierne tilbydes oftest rådgivende forløb. Nogle familier får også handicapkompenserende ydelser som 
merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste, hvilket bevilges efter Servicelovens §§41 og 42.  

Lukning af sager efter underretningen er modtaget 
 
Figur 14 Fordelingen af lukkede sager 

 
Kilde: Data trukket i DUBU september 2021 

I enkelte tilfælde vurderes det, at barnet eller den unge ikke er i målgruppen for hjælpe og støtte efter Serviceloven, og 

sagen lukkes efter et møde med forældremyndighedsindehaver og barnet eller den unge. I nogle tilfælde har familien selv 

opsøgt hjælp via en privatpraktiserende psykolog eller familiebehandler, hvorfor sagen lukkes i Børn og Familie. Ud af de 

21 nye underretninger, er 10 afsluttet inden for tre måneder. Otte af de afsluttede sager blev lukket inden for en måned, 

hvilket fremgår af Figur 14. 

Sager 

En sag er defineret ved, at Børn og Familie har et igangværende forløb i forhold til et barn, en ung og den respektive 

familie. Forløbet kan være; behandling, underretning, rådgivning, en igangværende børnefaglig undersøgelse eller en 

igangværende foranstaltning. 

Figur 15 Antal sager 2019 – 2021 pr. kvartal 

 
Kilde: DUBU oktober 2021 
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Figur 15 viser sagsudviklingen fra 3. kvartal 2019 og frem til 3. kvartal 2021. Der ses et markant fald fra 2. til 3. kvartal i 

2020. Det var her, hvor Danmark var lukket ned på grund af Covid-19. Børn var hjemme hos deres familier og 

medarbejderne i Børn og Familie ligeledes var hjemsendte. I den periode var der ekstra tid til at rydde op i sagerne og få 

lukket, hvad der kunne lukkes af sager. Sagerne, som afdelingens administration håndterer, tæller ikke med i opgørelsen. 

Korrigeres der for disse sager, ville antallet af sager ligge stabilt på gennemsnitligt ca. 1000 sager.  

Udviklingen i antallet af sager pr. medarbejder i hhv. Specialteam, Børneteam og Ungeteam 
 
Figur 16 Antal sager pr. 3. kvartal 2019 – 2021 

 
Kilde: DUBU oktober 2021 

Figur 16 viser udviklingen i antallet af sager for en rådgiver på 37 timer.  

Sager – nyoprettede, genåbnede og lukkede 

 
Figur 17 Antal nyoprettede og genåbnede sager  
3. kvartal 2020 - 3. kvartal 2021

 
Kilde: DUBU oktober 2021. 

Figur 18 Antal lukkede sager  
3. kvartal 2020 - 3. kvartal 2021 

 
Kilde: DUBU oktober 2021. 
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En nyoprettet sag er defineret ved, at Børn og Familie ikke tidligere har kendt til det pågældende barn eller den unge. Der 

ses en stigning i antallet af nyoprettet sager fra 101 sager i 3. kvartal 2020 til 177 sager i 3. kvartal 2021. Stigningen skal 

ses i takt med at Danmark åbner mere og mere op. Både Sygehuse og Psykiatrien indrapporterer flere underretninger.  

En genåbnet sag er defineret ved, at Børn og Familie på et tidligere tidspunkt har kendt barnet/den unge, men har 

afsluttet/lukket sagen. Det er almindelig praksis, at sager afsluttes, når der ikke længere vurderes behov for hjælp. For 

nogle børn og unge kan behovet for hjælp genopstå på et senere tidspunkt i deres opvækst. Her vil man genåbne sagen 

og vurdere den nødvendig hjælp, der skal iværksættes. Der ses et fald i genåbnet sager fra 2. kvartal 2021 med 101 sager 

til 3. kvartal 2021 med 75 sager.  

Omgørelser i Børn og Familie  

Når en borger klager over en afgørelse, der er truffet i Børn og Familie, genvurderes sagen i forhold til borgerens klage. 

Hvis Børn og Familie fastholder sin afgørelse, sendes sagen til Ankestyrelsen. Ankestyrelsen vurderer afgørelsen på 

baggrund af sagens materiale samt borgerens klage.  

Børn og Familie har ikke modtaget data vedr. omgørelser fra Ankestyrelsen for 3. kvartal 2021 inden deadline for 

udsendelse af dagsordenen til Børneudvalgsmødet. 

Udgiftsniveau på anbringelser og forebyggende forbyggende foranstaltninger  

Børn og Familie følger månedligt udviklingen i afdelingens udgiftsniveau ved at vurdere det løbende forbrug og prognosen 

for forventet regnskab. 

Tabel 8 Forventet regnskab 2021 på anbringer og forebyggende foranstaltninger ved udgangen af 3. kvartal 2021 

  Budget 2021 Forbrug 1.-3. kvartal 2021 Forventet regnskab 3. kvartal 2021 

Anbringelser 74.824.000 53.719.843 74.453.600 

Forebyggende foranstaltninger 78.209.000 46.049.252 78.579.400 

I alt 153.033.000 99.769.096 153.033.000 

Kilde: DUBU, Calibra og Prisme oktober 2021 

Note: Forventet regnskab er baseret på forbrug for 1., 2. og 3. kvartal 2021 
 

Tabel 8 viser udgiftsniveauet i Børn og Familie opgjort på anbringelser og forebyggende foranstaltninger for hhv. budget, 

effektivt forbrug år til dato opgjort ultimo 3. kvartal og forventet forbrug for hele året opgjort ultimo 3. kvartal. I 2021 er 

der et samlet budget på ca. 153 mio. kr. inden for servicerammen. Ca. 78 mio. kr. er i budgettet afsat til forebyggende 

foranstaltninger hvorimod knap 75 mio. kr. er budgetteret til anbringelser.  

Børn og familie forventer samlet budgetoverholdelse på de ca. 153. mio. kr. trods at året har været præget af dyre 

enkeltsager, takststigninger på anbringelsesområdet og et øget antal sager forårsaget af Covid-19 situationen.  

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 er målsætningen at fokusere på den del af tilbudsviften, som gør det muligt at arbejde forebyggende og 

tværfagligt - og med rette indgribende indsats. At arbejde med børn, unge og deres familier så de forbliver tættest muligt 

deres almene hverdagsliv, kræver et tæt og styrket samarbejde med almenområdet, PPR og de tidligt forebyggende 

indsatser på skole- og dagtilbudsområdet. Et samarbejde som samtlige samarbejdspartnere har stor fokus på.  
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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 er1.   

Figur 19 Årsværk (børn/unge) og udgifter på indsatstrappen 

 
Kilde: DUBU og Calibra september 2021 

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 19 viser Børn og Families budget, forventede forbrug2 samt forventede årsværk 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 19 er størstedelen af Børn og Families forbrug (og budget) relateret til hjemmebaserede 

foranstaltninger (budget ca. 75,6 mio. kr. /forventede forbrug ca. 78,9 mio. kr.). De hjemmebaserede foranstaltninger 

beror i høj grad på indsatser, hvor barnet, den unge og familien bliver støttet i egne omgivelser tæt på et alment 

hverdagsliv. Børn og Familie forventer at 520 årsværk vil modtage hjemmebaserede foranstaltninger i løbet af hele 2021. 

Den næst højeste udgift er relateret til anbringelser på institutioner. Budgettet for 2021 ca. 54,6 mio. kr. I 3. kvartal 

forventes et lavere forbrug svarende til ca. 53,9 mio. kr. og 34 årsværk for hele 2021.  

Anbringelser i plejefamilie udgør den 3. højeste udgiftspost. Med et budget på ca. 18,0 mio. kr. og en forventning om 30 

årsværk, forventes budget og forbrug at balancere i 2021.  

 
1 Link til socialstyrelsens ”Indsatstrappens Udgiftsmodel” 
2 Det forventede forbrug (prognosen) = det forventede regnskab 

https://socialstyrelsen.dk/tvaergaende-omrader/socialstyrelsens-viden/redskaber-til-styring-og-udvikling/indsatstrappen-1/indsatstrappens-udgiftsmodel
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Børn og Familie forventer at 118 årsværk vil blive bevilliget forebyggende foranstaltninger og rådgivning (trin 2, søjle 1) i 

2021. Forbruget forventes en anelse under budget for hele året.  

Anbringelse i slægt eller netværk forventes at tælle fire årsværk i 2021. Forbrug og budget forventes at balancere.  

Børn og Familie forventer således at anbringe i alt 73 årsværk i hele 2021 med en fordeling på; fem i hjemmebaserede 

foranstaltninger, fire i slægt eller netværk, 30 hos plejefamilier og 34 på institution.   

Som resultat af Børn og Families vedholdende arbejde med at udvikle og udvide indsatstrappen og tilbudsviften i 

Gentofte Kommune, er forventningen, at der på sigt vil ske en forskydning af udgiftsniveauet mellem de enkelte trin 

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

Børn og Familie vil i højere grad få behov for at omfordele budgettet, så der fremadrettet afsættes et større budget til 

såvel forebyggende indsatser som anbringelse i slægt eller netværk. Men omvendt er Børn og Familie også 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.       

Sygefravær og personaleomsætning – Børn og Familie 

Det samlede sygefravær i Børn og Familie har de seneste 12 måneder været 6,2%, som er lavere end årene forinden. 

Niveauet for den gennemsnitlige fraværsprocent er faldende, hvilket også viser sig i korttidsfraværet som er faldet med 

0,5 procentpoint siden året inden.  

Sygefravær 
Figur 20 Samlet sygefravær i Børn og Familie (blå søjler) sammenlignet med gennemsnittet i Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid (graf 
med punkt) de seneste 36 måneder 

 
Kilde: KMD. 
Note: Alle medarbejdere på området indgår med fravær vedr. sygdom, fravær vedr. barn og fravær vedr. COVID-19. 
COVID-19 fravær de seneste 12 måneder = 0,2% 
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Figur 21 Kort- og langtidssygefravær i Børn og Familie de seneste 36 måneder 

 
Kilde: KMD. 
Note 1: Alle medarbejdere på området indgår med fravær vedr. sygdom og fravær vedr. barn og fravær vedr. COVID-19.  
COVID-19 korttidsfravær de seneste 12 måneder = 0,2% og COVID-19 langtidsfravær de seneste 12 måneder = 0%. 

Personaleomsætning 
Figur 22 Personaleomsætning i Børn og Familie de seneste 36 måneder

 
Kilde: KMD. 
Note: Alle medarbejdere på området indgår.  

På Børn og Families område har personaleomsætningen ligget mellem 19% og 24% de seneste tre år. Den samlede 

personaleomsætning i Gentofte Kommune er 28% de seneste 12 måneder. 
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Sygefravær og personaleomsætning – Børns sundhed og forebyggelse 

Det samlede sygefravær på Børns sundhed og forebyggelse har de seneste 12 måneder været 3,3%, hvilket er lavere end 

de to tidligere år. Der har især været fald i langtidsfraværet.  

Der er arbejdet på at nedbringe sygefraværet ved kontinuerlig ledelsesopfølgning og drøftelser i MED-organisationen.  

Der har, som følge af Corona retningslinjerne, ikke været så mange sygemeldinger som tidligere år på grund af 

infektionssygdomme f.eks. influenza. Desuden har flere medarbejdere i højere grad haft hjemmearbejde. 

Sygefravær 
Figur 23 Samlet sygefravær i Børns sundhed og Forebyggelse (PPR, Sundhedsplejen og Tandplejen (blå søjler) sammenlignet med 
gennemsnittet i Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid (graf med punkt) de seneste 36 måneder 

 
Kilde: KMD. 
Note: Alle medarbejdere på området indgår med fravær vedr. sygdom, fravær vedr. barn og fravær vedr. COVID-19. 
COVID-19 fravær de seneste 12 måneder kun for tandplejen = 0,2% 

Figur 24 Kort- og langtidssygefravær i Børns sundhed og Forebyggelse (PPR, Sundhedsplejen og Tandplejen) de seneste 36 måneder 

 
Kilde: KMD. 
Note: Alle medarbejdere på området indgår med fravær vedr. sygdom, fravær vedr. barn og fravær vedr. COVID-19. COVID-19 korttidsfravær de 
seneste 12 måneder kun for Tandplejen = 0,2% og COVID-19 langtidsfravær de seneste 12 måneder = 0% 

 

  

BØRNS SUNDHED OG FOREBYGGELSE 
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Personaleomsætning 
Figur 25 Personaleomsætning i Børns sundhed og Forebyggelse (PPR, Sundhedsplejen og Tandplejen) de seneste 36 måneder 

 
Kilde: KMD 
Note: Alle medarbejdere på området indgår 

På Børns sundhed og forebyggelses område har personaleomsætningen de seneste år været på 22%. 

Personaleomsætningen i år er faldet sammenlignet med de to tidligere år til 14%. Den samlede personaleomsætning i 

Gentofte Kommune er 28% de seneste 12 måneder. 

Sidste år lå personaleomsætningen højere end tidligere, men dette var forventeligt på grund af aldersgennemsnittet. Der 

er nu kommet flere nye yngre medarbejdere i afdelingerne. 

 

Økonomisk status - Forebyggelse og Sundhedsfremme  

Driftsudgifter 

 

 

Det korrigerede budget udgør 223,6 mio. kr., og der forventes et regnskab på 224,9 mio. kr. svarende til et mindreforbrug 

på 1,0 mio. kr. efter forventede bevillingsændringer på 2,2 mio.kr. 

Børn og Familie  

Børn og Familie forventer et balanceret forbrug i 2021. Der er et konstant udgiftspres særligt på forbruget til anbringelser, 

hvilket Børn og Familie har et vedvarende fokus på. 

Sundhedsplejen, Tandplejen og PPR  
Tandplejen og PPR forventer et balanceret forbrug i 2021, hvor budgettet overholdes.  

Der søges teknisk omplacering til tandplejen på 0,4 mio.kr. til dækning af udgifter til flygtninge.  

Der søges om samlet 0,3 mio.kr. til dækning af COVID-19 relaterede udgifter for Sundhedsplejen, Tandplejen og PPR.  

Der søges om tillægsbevilling på 1,5 mio.kr. til dækning af merudgifter på Sundhedsplejen. Sundhedsplejens forbrug er 
presset af, at flere borgere indstilles til genoptræningsplaner fra hospitalerne, og at flere indstilles til vederlagsfri 
fysioterapi efter sundhedsloven, herunder en meget dyr enkelt sag. For både genoptræningsplaner og vederlagsfri 
fysioterapi gælder, at de visiteres af læger og hospitaler og medfører, at det er vanskeligere for kommunerne at påvirke 

  Forebyggelse og sundhedsfremme for Børn og Unge

Oprindeligt budget Korrigeret budget Forbrug
Forventede 

bevillingsændringer
Forventet regnskab

Serviceudgifter 1070 220,3 223,6 99,0 2,2 224,9

Afvigelse mellem forventet regnskab og korrigeret budget inkl. forventede bevillingsændringer -1,0
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antal og mængde. På nuværende tidspunkt forventes et forbrug på 2,0 mio. kr. holdt op mod et budget på 0,5 mio. kr. 
svarende til et merforbrug på 1,5 mio. kr.  

 

 

 

Det korrigerede budget udgør 5,4 mio. kr. og der forventes et foreløbigt regnskab på 3,9 mio. kr. Der ansøges om en 

tillægsbevilling på -1,5 mio. kr. til ekstra refusionsindtægter for særligt dyre enkeltsager, da det estimerede niveau for 

2021 er højere end det budgetlagte niveau. Med den forventede bevillingsændring går forventet regnskab og korrigeret 

budget i 0.  

 

  

  Forebyggelse og sundhedsfremme for Børn og Unge

Oprindeligt budget Korrigeret budget Forbrug
Forventede 

bevillingsændringer
Forventet regnskab

Overførselsudgifter 2020 5,4 5,4 -3,0 -1,5 3,9

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

Sociale institutioner omfatter to institutionstyper.  
 
Handicapinstitutioner:  

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

Hellerup Krisecenter, Familieinstitutionen, Hjortholm, Dohns Minde (lukket pr. 30. juni 2021),  
Josephine Schneiders Ungdomsboliger (JSU).  

 

Belægningsprocenter 

Figur 26 Belægningsprocenter – vejede gennemsnit 2019-2021 

 
Kilde: Dataudtræk fra Økonomi d. 4. oktober 2021 

Figur 26 viser gennemsnitlige vejede belægningsprocenter pr. måned i 2019-2021 – dvs. at begge grafer er et vægtet 
gennemsnit af de institutioner, der er inden for den pågældende institutionstype.  

På handicapinstitutionerne faldt den vægtede belægningsprocent fra juli til august fra 101,0% til 96,3%. Faldet skyldes, at 
der var 12 børn på Troldmosen som stoppede, da de skulle begynde i skole. Efterspørgslen er dog stor og Troldemosen er 
er fyldt op igen. Samlet er den faktiske belægningsprocent således igen over den budgetterede i september. 

På de psykosociale institutioner er den vægtede belægningsprocent steget markant i juli og august og ligger meget over 
den budgetterede belægningsprocent. Dette skyldes primært 14 indskrivninger på Hjortholm – hvoraf en del dog er 
midlertidige. Belægningen på både JSU og Familieinstitutionen har dog også været stigende i 3. kvartal. 
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Socialtilsynet 

Sociale Institutioner drifter og udvikler kommunens sociale tilbud til børn og unge og familier med særlige behov. Det er 

Socialtilsynets opgave at varetage tilsyn og godkende anbringelsessteder, botilbud og sociale døgntilbud for udsatte børn 

og unge og voksne. 

Gentofte Kommune har ni sociale tilbud, hvor af de syv er omfattet af Lov om socialtilsyn. Det er Josephine Schneiders 

Ungdomsboliger, Familieinstitutionen Margrethevej, Hellerup Krisecenter, Broen, Lundø aflastningsinstitutionen, 

Camillehusene og Hjortholm Kostskole. Tilbuddene får årligt et driftsorienteret tilsyn, hvilket kan foregå anmeldt eller 

uanmeldt. Efter hvert tilsynsbesøg udfærdiger Socialtilsynet en rapport. 
 

Specialebørnehaven Troldemosen og Børneterapien er ikke omfattede af Lov om Socialtilsyn. Gentofte Kommune har 

siden 2019 tilkøbt et årligt tilsyn af Socialtilsynet på Specialbørnehaven Troldemosen. 

Kvalitetsmodellen  

Socialtilsynet bruger kvalitetsmodellen, som er et dialogbaseret redskab, der skal give et systematisk og målrettet 
udgangspunkt for Socialtilsynets samlede faglige vurdering af tilbuddets kvalitet.  
 

I modellen er der syv temaer, og hvert tema har tilknyttet nogle kvalitetskrav. Hvert af kvalitetskravene3 er vurderet på en 
skala på 1-5 (jf. tekstboks nedenfor). Temaerne er udvalgt efter formålet at give et helhedsorienteret billede af tilbuddets 
samlede arbejde med deres brugergruppe.  
 

De syv temaer i kvalitetsmodellen  Vurderingsskala 
1. Uddannelse og beskæftigelse. 
2. Selvstændighed og relationer. 
3. Målgruppe, metoder og resultater. 
4. Sundhed og trivsel. 
5. Organisation og ledelse. 
6. Kompetencer. 
7. Fysiske rammer. 

  
1. I meget lav grad opfyldt. 
2. I lav grad opfyldt. 
3. I middel grad opfyldt. 
4. I høj grad opfyldt. 
5. I meget høj grad opfyldt. 

 

Metodisk benytter Socialtilsynets konsulenter sig af observationer i tilbuddet, medarbejderinterviews, interview med 

pårørende og beboerne. Desuden indgår en stor del af tilbuddets eget-producerede materiale som døgnrapporter på den 

enkelt borger, referater fra bestyrelses-, leder- og afdelingsmøder. Kvalitetsmodellen er den samme for alle tilbud, som 

Socialtilsynet fører tilsyn med.  

Socialtilsynets bedømmelse og vurdering af, om tilbuddet fortsat har den nødvendige kvalitet, og om den samlet set 
opfylder betingelserne for godkendelse (jf. §6 og 12-18 i Lov om socialtilsyn) indgår i tilsynsrapporten. Der er en 
gennemgang af de syv temaer, som fremgår af §6, stk. 2 i Lov om Socialtilsyn. Efter endt høringsperiode hos tilbuddet og 
driftskommunen publiceres udvalgte oplysninger på Tilbudsportalen4. Det drejer sig om den samlede vurdering, 
temavurderingerne og eventuelle påbud eller særlig opmærksomheder.   
   
Hver teamscore illustreres i et spindelvæv. Selve kvalitetsmodellen og dens spindelvæv giver et overblik over, hvor der 
med fokus på udvikling kan prioriteres opmærksomhed. Spindelvævsillustrationerne nedenfor er fra de seneste 
tilsynsrapporter. I 2021 har Hjortholm Kostskole, Lundø, Familiesituationen Margrethevej, Camillehusene og Troldemosen 
fået gennemført tilsyn, heraf fire anmeldte tilsyn og et uanmeldt. Broen, Josephine Schneiders Ungdomsboliger og 
Hellerup Krisecenter har endnu ikke haft tilsyn i 2021.   

 
3 Denne fremstilling forholder sig alene til tilsynsrapportens samlede temaer. For mere information om de underliggende kvalitetskrav henvises der til institutionernes 
aktuelle tilsynsrapporter, som findes tilgængelige på institutionernes hjemmesider.  
4 Via Socialstyrelsens portal ”Tilbudsportalen” indsamles og vises oplysninger om tilbud til mennesker med funktionsnedsættelse eller et socialt problem. 
Tilbudsportalen er landsdækkende og registrering er lovpligtig. 
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Nogle gange har Socialtilsynet udvalgt temaer, som der er fokus på i tilsynet. For de temaer, der ikke har haft fokus i 
nyeste tilsyn, overføres temascoren fra forrige tilsyn.  
 
 

 

 

 

 

 

  

 

Fokus for tilsynet den 8.januar 2021 har været på 

temaerne Målgruppe, metoder og resultater, Sundhed 

og trivsel samt på Kompetencer. 

Figur 27 Hjortholm Kostskole 2021 Figur 28 Lundø 2021 

Figur 29 Familieinstitutionen Margrethevej 2021 Figur 3028 Hellerup Krisecenter 2020 
Figur 29 Familieinstitutionen Margrethevej 2021 

 

Fokus for tilsynet den 21.januar.2021 har været på temaerne Sundhed 

og trivsel, med et opdateret tema Målgruppe, metoder og resultater 

samt opfølgning på tema Fysiske rammer. 
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Fokus for tilsynet den 26. maj 2021 har været på 

temaerne Uddannelse og beskæftigelse, Selvstændighed 

og relationer samt Målgruppe, metoder og resultater. 

 

 

 

 

Uanmeldt tilsynsbesøg i 2020, hvor Socialtilsynet har 
haft fokus på temaerne, Målgruppe, metoder og 
resultater samt Ledelse og organisation  

 

 

 

Figur 31 Broen 2020 Figur 30 Camillehusene 2021 

Figur 33 Josephine Schneiders Ungdomsboliger 2020 
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Figur 34 Troldemosen 2021

 

 

Følgende temaer indgår i tilsynet for Troldemosen 

 
Tema 1: Arbejdet med børnenes udvikling 

Tema 2: Selvstændighed og relationer 

Tema 3: Målgruppe, metoder og resultater 

Tema 4: Sundhed og trivsel 

Tema 5: Organisation og ledelse 

Tema 6: Kompetencer 

Tema 7: Fysiske rammer 

 
Tabel 9 Gennemsnitscorer pr. tilbud fra de seneste to tilsynsbesøg eller rapporter  

Institution/tilbud 
Gennemsnit  
forrige tilsyn 

Gennemsnit  
nyeste tilsyn 

Hjortholm Kostskole 4,2 4,3 

Lundø 4,4 4,2 

Familieinstitutionen Margrethevej 4,3 4,6 

Hellerup Krisecenter 4,3 4,5 

Broen 4,6 4,5 

Camillehusene 3,8 4,0 

Josephine Schneiders Ungdomsboliger 4,4 4,7 

Troldemosen 4,1 4,5 

Kilde: Socialtilsynet 

Note: Hvis institutionerne ikke har haft tilsyn i 2021, er gennemsnittet for nyeste fra 2020 og forrige er fra 2019.  

Overordnet vurdering af Gentofte Kommunes sociale institutioner 

Otte ud af otte institutioner ligger med en gennemsnitlig score på over fire ved det nyeste tilsyn. Det betyder, at de i høj 
grad opfylder kvalitetskravene jf. tekstboks tidligere i afsnittet.  Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid vurder det som 
tilfredsstillende. 

Vurdering af det enkelte tema 

1. Uddannelse og beskæftigelse: Fem ud af de syv5 tilbud, som har teamet, opfylder i høj grad kriterierne i 

kvalitetsmodellen. For tre ud af de syv af tilbuddenes målgrupper, er det ikke relevant at vurdere dette tema 

(Lundø, Familieinstitutionen Magrethevej, Hellerup krisecenter).   

2. Selvstændighed og relationer: Otte ud af otte tilbud opfylder i høj grad kriterierne i kvalitetsmodellen. 

3. Målgruppe, metode og resultat: Syv ud af otte tilbud opfylder i høj grad kriterierne i kvalitetsmodellen. 

4. Sundhed og trivsel: Syv ud af otte tilbud opfylder i høj grad kriterierne i kvalitetsmodellen.  

5. Organisation og ledelse: Otte ud af otte tilbud opfylder i høj grad kriterierne i kvalitetsmodellen. 

6. Kompetencer: Syv ud af otte tilbud opfylder i høj grad kriterierne i kvalitetsmodellen.  

7. Fysiske rammer: seks ud af otte tilbud opfylder i høj grad kriterierne i kvalitetsmodellen.  

 
5 Troldemosens tilsyn indeholder ikke teamet Uddannelse og beskæftigelse 
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Sundhedsmæssige risikobaserede tilsyn på socialområdet - Styrelsen for patientsikkerhed (STPS) 

Der har ikke været sundhedsfaglige tilsyn fra Styrelsen for Patientsikkerhed på institutioner under Sociale Institutioner i 
2021. 

 

Sygefravær og personaleomsætning – Sociale institutioner 

De seneste 12 måneder har Sociale institutioners samlede sygefravær været på 6,4%. Langtidsfraværet er faldet siden 

sidste år, og korttidsfraværet er steget lidt, men samlet set et fald. Under Corona har personalet på Sociale institutioner 

været i fuld drift. Når man ser bort fra fravær vedr. Covid-19, som har været 1,1% de seneste 12 måneder, fremgår det, at 

der er et lille fald i det samlede fravær de seneste 12 måneder (5,3%) i forhold til to år tilbage (5,4%).  

Der arbejdes fortsat målrettet med at nedbringe sygefraværet på de enkelte institutioner. På halvårlige møder mellem 

Sociale Institutioner forvaltningen og lederne fra institutionerne drøftes forebyggelse og håndtering af sygefravær. 

Sygefravær 
Figur 35 Samlet sygefravær i Sociale Institutioner (blå søjler) sammenlignet med gennemsnittet i Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid 
(graf med punkt) de seneste 36 måneder 

 
Kilde: KMD. 
Note: Alle medarbejdere på området indgår med fravær vedr. sygdom, fravær vedr. barn og fravær pga. COVID-19  
COVID-19 fravær de seneste 12 måneder = 1,1% 

Figur 36 Kort- og langtidssygefravær i Sociale Institutioner og Familiepleje de seneste 36 måneder 

 
Kilde: KMD. 
Note 1: Alle medarbejdere på området indgår med fravær vedr. sygdom, fravær vedr. barn og fravær vedr. COVID-19. COVID-19 korttidsfravær de 
seneste 12 måneder = 0,8 % og COVID-19 langtidsfravær de seneste 12 måneder = 0,2% 
Note 2: Forskellen på 0,1% i COVID-19 tal i samlet og kort—og langtidssygefravær skyldes afrunding. 
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Personaleomsætning 
Figur 37 Personaleomsætning i Sociale Institutioner og Familiepleje de seneste 36 måneder

 

 

Kilde: KMD. 
Note: Alle medarbejdere på området indgår.  

På Sociale Institutioners område er den samlede personaleomsætningen de seneste 12 måneder 27%. Der er sket et fald 
på 13% i forhold til de foregående 12 måneder. Dette fald skyldes primært de ekstraordinære indsatser, der er foretaget i 
forhold til drift og udvikling på Camillehusene.  

Den samlede personaleomsætning i Gentofte Kommune er 28% de seneste 12 måneder. 

 

Økonomisk status – Sociale institutioner  

Driftsudgifter 

 

 

Det korrigerede budget udgør en samlet indtægt på 7,2 mio. kr. og der forventes et regnskab på 0,6 mio. kr. i indtægter. 
Der søges om en tillægsbevilling på 8,1 mio. kr. til dækning af underskud på Dohns Minde, Camillehusene og Hjortholm. 
Der søges om 0,2 mio. kr. til dækning af COVID-19 relaterede udgifter samlet for alle institutionerne. Samlet forventes et 
mindreforbrug på 1,6 mio. kr. for de øvrige syv institutioner.  

Driftsunderskuddet i forbindelse med afvikling af Dohns Minde, jf. sag til Børneudvalget og Økonomiudvalget 18. januar 
2021, var forventet at medføre en engangsomkostning til omstilling på mellem 0,8 – 1 mio. kr. i 2021. De samlede 
omkostninger ved udslusning af de unge og løn i opsigelsesperioden til medarbejderne skønnes nu at udgøre 2,4 mio. kr.  
 
Camillehusene begyndte 2021 med en mindrebelægning på 2 pladser ud af 20. Der er kommet 3 indskrivninger og pr. 1. 
oktober er der fuld belægning. Mindrebelægningen i de første 9 måneder betyder færre takstindtægter på 2,6 mio. kr. ift. 
budgettet. Den igangværende omstillingsproces på institutionen og de generelle rekrutteringsudfordringer skønnes at 
medføre merudgifter på 2,5 mio. kr., hvilket giver et samlet skønnet underskud på 5,1 mio. kr.  

Belægningen på Hjortholm var faldende i begyndelsen af året, men har været stigende i juli og august. Det samlede 
merforbrug skønnes at udgøre 0,6 mio. kr. 

  Sociale institutioner

Oprindeligt budget Korrigeret budget Forbrug
Forventede 

bevillingsændringer
Forventet regnskab

Serviceudgifter 1080 -8,7 -7,2 5,5 8,3 -0,6

Afvigelse mellem forventet regnskab og korrigeret budget inkl. forventede bevillingsændringer -1,6
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ANLÆGSUDGIFTER 

Anlæg 

 

 

Det korrigerede budget udgør 18,7 mio. kr., og der forventes et regnskab på 15,4 mio. kr. svarende til et mindreforbrug på 

3,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. 

 

  Børneudvalget - anlægsudgifterne

Oprindeligt budget Korrigeret budget Forbrug
Forventede 

bevillingsændringer
Forventet regnskab

Samlede anlægsudgifter anlægsudgifter 16,0 18,7 9,1 0,0 15,4

Afvigelse mellem forventet regnskab og korrigeret budget inkl. forventede bevillingsændringer -3,3
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Gentofte Kommune
Budgetændringer - Børn
Beløb angivet i millioner - Negative tal forbedrer økonomien - positive forværrer den.

Dagtilbud for småbørn

Oprindeligt budget 351,9

Dato Ændringstype Udgiftstype Emne Beløbsændring

28-09-2020 Teknisk omplacering Service Effektiviseringer - Rengøring -14,0

29-03-2021 Genbevilling Service 2,3

26-04-2021 Teknisk omplacering Service Udmøntning af effektiviseringer -2,2

30-08-2021 Teknisk omplacering Service Udmøntning af effektiviseringer -0,5

30-08-2021 Teknisk omplacering Service Demografikorrektion 2,5

Korrigeret budget 340,1

Ansøgte tillægsbevillinger
Dato Ændringstype Udgiftstype Emne Beløbsændring

30-09-2021 Tillægsbevilling Service Corona: Ekstra rengøring, vikardækning og pasning i mindre grupper 4,6

Forventede afvigelser
Dato Ændringstype Udgiftstype Emne Beløbsændring

30-09-2021 Afvigelse Service Øvrigt mer- eller mindreforbrug -1,7

Forventet regnskab 343,0

Forebyggelse og Sundhedsfremme for Børn og Unge

Oprindeligt budget 225,6

Dato Ændringstype Udgiftstype Emne Beløbsændring

28-09-2020 Teknisk omplacering Service Effektiviseringer - Rengøring -0,6

29-03-2021 Genbevilling Service 5,3

26-04-2021 Teknisk omplacering Service Udmøntning af effektiviseringer -1,8

26-04-2021 Tillægsbevilling Service Trivselsaftale - midler til PPR 0,6

30-08-2021 Tillægsbevilling Service Udmøntning af effektiviseringer 0,0

Korrigeret budget 229,0

Ansøgte tillægsbevillinger
Dato Ændringstype Udgiftstype Emne Beløbsændring

25-10-2021 Tillægsbevilling Service Coronrelaterde udgifter 0,3

25-10-2021 Tillægsbevilling Service Merudgifter på sundhedsplejen 1,5

25-10-2021 Teknisk omplacering Service Flygtningpulje - udmøntning ØR3 til Tandplejen 0,4

25-10-2021 Tillægsbevilling Overførsler Flere SDE-indtægter -1,5

Forventede afvigelser
Dato Ændringstype Udgiftstype Emne Beløbsændring

30-09-2021 Afvigelse Service Øvrigt mer- eller mindreforbrug -1,0

Forventet regnskab 228,7

14. oktober 2021

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.

Genbevilling overført fra 2020

Genbevilling overført fra 2020

1 af 2



Gentofte Kommune
Budgetændringer - Børn
Beløb angivet i millioner - Negative tal forbedrer økonomien - positive forværrer den.

14. oktober 2021

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 -8,7

Dato Ændringstype Udgiftstype Emne Beløbsændring

28-09-2020 Teknisk omplacering Service Effektiviseringer - Rengøring -0,1

29-03-2021 Genbevilling Service 1,7

26-04-2021 Teknisk omplacering Service Udmøntning af effektiviseringer -0,4

30-08-2021 Teknisk omplacering Service Udmøntning af effektiviseringer 0,0

30-08-2021 Teknisk omplacering Service Midler til stimuli af oplevelsesindustrien 0,4

Korrigeret budget -7,2

Ansøgte tillægsbevillinger
Dato Ændringstype Udgiftstype Emne Beløbsændring

25-10-2021 Tillægsbevilling Service Mindrebelægning Dohns Minde 3,8

25-10-2021 Tillægsbevilling Service Færre udgifter Dohns Minde -1,4

25-10-2021 Tillægsbevilling Service Mindrebelægning Camillehusene 2,6

25-10-2021 Tillægsbevilling Service Flere udgifter Camillehusene 2,5

25-10-2021 Tillægsbevilling Service Mindrebelægning Hjortholm ud over budgetnedsættelsen 0,3

25-10-2021 Tillægsbevilling Service Flere udgifter Hjortholm end korrigeret budget 0,3

25-10-2021 Tillægsbevilling Service Coronaudgifter - samlet for alle institutionerne 0,2

Forventede afvigelser
Dato Ændringstype Udgiftstype Emne Beløbsændring

30-09-2021 Afvigelse Service Øvrigt mer- eller mindreforbrug -1,6

Forventet regnskab -0,6

Genbevilling overført fra 2020

2 af 2
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Årsplan for Børneudvalgets 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 

Februar 2022 Maj 2022 August 2022 November 2022 

Sted: Følger 
Tilbud om rundvisning og dialog: Kl. 16.00 
Ordinært møde: Kl. 17.00 

Sted: Følger 
Tilbud om rundvisning og dialog: Kl. 16.00 
Ordinært møde: Kl. 17.00 

Sted: Følger 
Tilbud om rundvisning og dialog: Kl. 16.00 
Ordinært møde: Kl. 17.00 

Sted: Følger 
Tilbud om rundvisning og dialog: Kl. 16.00 
Ordinært møde: Kl. 17.00 

Tema: Følger 
 
Kvartalsrapportering: 
Ud over det det faste indhold er der 
følgende kvartalsmæssige indhold: 
 

Dagtilbud: 

• Pædagogandel 
 

Børn og Familie 

• Underrettere 

• Sikkerhedsplaner, sagsforløb 

• Sikkerhedsplaner, forløbslængde 
 

Sundhedsplejen: 
• Antal børn der er ført tilsyn med af 

sundhedsplejersker 
 

Specialtandplejen:  

• Antal patienter på abonnement 

• Antal kommuner vi servicerer 

• Oral motorisk Team: antal patienter 
 
Omsorgstandplejen: 

• Antal indmeldte/visiterede 
 
Sociale institutioner: 

• Salg af pladser 

• Kapacitet og udbudte pladser 

• Antal børn i løbet af året 

• Lov om voksenansvar og 
magtanvendelser  

Tema: Følger 
 
Kvartalsrapportering: 
Ud over det det faste indhold er der 
følgende kvartalsmæssige indhold: 

 
Dagtilbud:  

• Børnevisitationen 

• Resultater fra PLV 

 
Tandplejen 

• Tandskader og huller. 
 

Sundhedsplejen 

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

• Temarapport fra Børns Sundhed 

• Elever med motoriske 
vanskeligheder i indskolingen. 

• Temarapport fra Børns Sundhed 
 
Principper og kriterier: 

•  

Andre punkter: 

•  

Tema: Følger 
 
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 
 
Tandplejen:  

• Fritvalgsordningen 
 

Principper og kriterier: 

•  
Andre punkter: 

•  

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

• Børnevisitationen 

• Sygefravær og 
personaleomsætning 

 
Børn og Familie: 
• Antal anbragte pr. 1000 indbyggere i 

alderen 0-22 år I GK sammenlignet 
med nærliggende kommuner 

• Antal underretninger der bliver til en 
sag 

• Underretninger – antal lukkede sager 

• Underretninger – årsag 

• Plejefamilier 

• Sygefravær og personaleomsætning 
 

Sundhedsplejen, Tandplejen og PPR 

• Sygefravær og 
personaleomsætning 

 
Sociale Institutioner: 

• Socialtilsynet 

• Sundhedsmæssige risikobaserede 
tilsyn 



 
 
Principper og kriterier: 

•  
Andre punkter: 

•  

• Sygefravær og 
personaleomsætning 

 
Principper og kriterier: 

•  
Andre punkter: 

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