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Møde i Børne- og Skoleudvalget den 15. august 2011 
 
1  Åbent         Orientering om kommunale plejefamilier 
 
055924-2010 
 
 
Resumé 

Som led i Barnets Reform har Servicestyrelsen iværksat en række initiativer, der skal styrke og 
udvikle plejefamilieområdet i Danmark. Der er udbudt puljemidler i forbindelse med disse initiativer. 
Gentofte kommune har i januar 2011 sammen med 4 andre kommuner fået midler til et 3 årigt 
projekt for kommunale plejefamilier. Kommunale plejefamilier er særligt kvalificerede plejefamilier, 
hvor børn og unge med mere omfattende behandlingsbehov skal kunne placeres, så at også disse 
grupper sikres kontinuitet samt nære og stabile voksenrelationer. 

 
Baggrund 
En af hovedtankerne i Barnets Reform er, at udsatte børn skal sikres kontinuitet samt nære og 
stabile voksenrelationer, og at flere børn og unge end i dag skal anbringes i plejefamilier frem for 
på døgninstitutioner og opholdssteder. Fremover skal der ved hver anbringelse af et barn eller en 
ung tages konkret stilling til, om en anbringelse i en familie er en mulighed. 

For at sikre de mere støtte- og behandlingskrævende børn og unges mulighed for anbringelse i en 
plejefamilie skal en ny type plejefamilier udvikles – kommunale plejefamilier. Disse familier skal 
være særligt kvalificerede til at yde den nødvendige behandling. 

Servicestyrelsen har som led i Barnets Reform iværksat en række initiativer, der skal styrke 
familieplejeområdet i Danmark, herunder udviklingen af kommunale plejefamilier. 

Gentofte Kommune fik i januar 2011 sammen med Gladsaxe Kommune, Lyngby-Taarbæk 
Kommune, Herlev Kommune samt Rødovre Kommune ("De 5") bevilget 4,8 mio. kr. til et 3 årigt 
projekt: Organisering og udvikling af familieplejeområdet med fokus på kommunale plejefamilier i 
”De 5”. 

Projektet er forankret i Gladsaxe Kommune. 

De kommunale plejefamilier rekrutteres og godkendes via projektet med henblik på opbyggelse af 
en fælles ”bank” af kommunale plejefamilier. Samtidig udformer og gennemfører projektet 
uddannelses- og supervisionsforløb for de nye kommunale plejefamilier. If. Barnets Reform skal 
uddannelse og supervision til kommunale plejefamilier styrkes sammenlignet med udannelses- og 
supervisionsforløbene i forhold til almindelige plejefamilier. Familierne ansættes i den 
projektkommune, som de modtager et barn fra. For at sikre ensartede arbejdsvilkår for de enkelte 
familier har styregruppen udarbejdet fælles ansættelsesmæssige retningslinjer for de kommunale 
plejefamilier gældende indenfor projektperioden. 

Målet er at have opsporet og godkendt 20 familier inden for de 3 år. Godkendelsen af de første 10 
familier vil foregå hen over sommeren 2011 og forventes afsluttet med udgangen af september 
2011. Herefter vil første etape af uddannelsesforløbet blive gennemført i efteråret 2011. De første 
børn og unge vil kunne anbringes i kommunale plejefamilier i løbet af sensommeren 2011. 
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I løbet af projektperioden skal der tages stilling til fremtidig implementering og organisering i de 5 
kommuner. 

Projektet evalueres løbende i samarbejde med Servicestyrelsen. 

I Gentofte Kommune er intentionerne i Barnets Reform også i fokus, og der vil fremover være et 
skærpet fokus på, om flere børn og unge kan anbringes i plejefamilier. Børn og Familie er aktuelt i 
gang med at undersøge, hvorvidt der på nuværende tidspunkt er kontakt til udsatte børn og unge 
med et anbringelsesbehov, som kunne profitere af en anbringelse i en kommunal plejefamilie. Det 
vil sige børn og unge, som har behov for en mere omfattende og professionel indsats, som ligger 
ud over den støtte, som almindelige plejefamilier kan forventes at yde. Gentofte Kommune har 
aktuelt knap 60 børn og unge anbragt i familiepleje. Heraf er ca. 40 dog børn og unge anbragt i 
aflastning. 

 
Vurdering 
Deltagelse i projektet giver Gentofte Kommune mulighed for på kvalificeret vis at leve op til 
intentionerne i Barnets Reform om at give mere behandlingskrævende børn og unge muligheden 
for en familieplejeanbringelse frem for anbringelse på døgninstitution eller opholdssted.  

Det faglige udviklingsarbejde, der foregår i kraft af projektet, vurderes at føre til et kvalitetsløft til 
hele familieplejeområdet i Gentofte Kommune. Der udarbejdes nye procedurer for screening og 
godkendelse i projektet, som også vil have en positiv effekt på Familieplejens øvrige arbejde.  

 
Gentofte Kommune forventer at kunne anbringe et mindre antal børn og unge i kommunale 
plejefamilier. Da der er tale om børn og unge, som hidtil ville være blevet anbragt på 
døgninstitution eller opholdssted, forventes en besparelse på anbringelsesudgiften i disse sager, 
idet udgiften til aflønning af de kommunale plejefamilier generelt er mindre end taksterne på 
døgninstitutioner og opholdssteder. 

 
Indstilling 

Børn, Unge og Fritid indstiller 

Til Børne- og Skoleudvalget: 

At orienteringen tages til efterretning. 

 
Beslutninger 

Taget til efterretning. 

 
 
 
 
Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Ingen videre behandling 
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________________________ 
 
 
 
Møde i Børne- og Skoleudvalget den 15. august 2011 
 
2  Åbent         Perspektivplanens moderniseringsplan for sociale institutioner og 
botilbud 
 
031542-2011 
 
 
Resumé 
Der forelægges plan for proces for arbejdet med modernisering af sociale institutioner på 
børneområdet og botilbud og dagtilbud på voksenområdet. Moderniseringsplanen igangsættes i 
forlængelse af vedtagelsen af perspektivplanen for området i april 2011. Desuden anmodes der 
om, at der indarbejdes 1.875 mio. kr i investeringsoversigten i budget 2012 til 
planlægningsarbejdet og akutte bygningsmæssige tiltag.  
 
Baggrund 
På fællesmøde for Socialudvalget og Børne og Skoleudvalget den 14. april 2011 pkt. 1, 
Økonomiudvalgsmødet den 15. april 2011 pkt. 11 og Kommunalbestyrelsesmødet den 26. april 
2011 pkt. 11 blev Perspektivplanen for Social og Specialundervisningsområdet vedtaget med 16 
stemmer for (C+V+A+F), 2 (B) undlod at stemme. 
  
Gennem vedtagelsen af Perspektivplanen har Kommunalbestyrelsen i Gentofte Kommune fastlagt 
en række langsigtede mål for modernisering af botilbud på området:  

 Boligerne til såvel børn som voksne er tidssvarende i størrelse og indretning. 
 Bygningerne er indrettet så fleksibelt, at de let kan ændres til at være boliger til andre 

målgrupper afhængigt af efterspørgslen. 
 Ved ombygning og renovering indtænkes velfærdsteknologi og kommunikationstekniske 

hjælpemidler i videst muligt omfang. 
 Ved ombygning og renovering indtænkes fleksibilitet med henblik på at kunne indrette 

institutionerne og tilbuddene til levegrupper af forskellige størrelser. 
 Ved ombygning og renovering tages altid hensyn til medarbejdernes arbejdsmiljø. 

Med udgangspunkt i disse mål er det nu beskrevet hvilke former for botilbud og supplerende 
faciliteter der bør etableres for den bedste, mest driftssikre og mest fleksible opfyldelse af 
fremtidens behov. Der er identificeret en vifte af behov, der overordnet består af 5 boligtyper på 
voksenområdet samt en række andre behov, der omfatter både børne- og voksenområdet. 
Boligbehovene på børneområdet er ikke så komplekse som på voksenområdet.  
  
Moderniseringsplanen skal naturligvis tage hensyn til ønsker og behov hos de nuværende brugere 
og beboere i de eksisterende tilbud. For at sikre en god dialog med de mange interessenter på 
området nedsættes der derfor et dialogforum med brugere, organisationer og øvrige interessenter.  
  
Med udgangspunkt i beskrivelsen af de overordnede behov nedsættes endvidere en fælles 
arbejdsgruppe med repræsentanter fra de to fagområder og fra Gentofte 
Ejendomme. Arbejdsgruppen skal konkretisere behovene yderligere frem 
til byggeprogramniveau, og i forlængelse heraf analysere mulighederne for at opfylde dem ved at 
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modernisere den eksisterende bygningsmasse samt evt. ved at supplere med nybyggeri. Arbejdet 
igangsættes i efteråret 2011, og målet er, at der med udgangen af 2012 foreligger en samlet plan 
for de konkrete byggeprojekter og financieringen af disse.  
  
Sideløbende hermed skal der i samarbejde med Plan udarbejdes en lokalplan for det 
bevaringsværdige Bank-Mikkelsensvej område, der gør det muligt at gennemføre de nødvendige 
moderniseringer. 
  
Til at gennemføre planlægningsarbejdet er der behov for ekstern byggeteknisk bistand, og der 
igangsættes derfor i efteråret udbud af rådgivningsydelsen. Udgiften til intern og eksterne 
projektledelse er for 2012 anslået til ca. kr. 875.000. Desuden anbefales det at afsætte 1. mio. kr. 
til akutte, bygningsmæssige tiltag, idet der allerede nu er identificeret en række behov, som bør 
igangsættes, såfremt der viser sig mulighed for at finde egnede lokaler.  
  
Behovene og den videre proces er nærmere beskrevet i det vedhæftede notat, og i den 
vedhæftede tids- og handlingsplan. 
 
Vurdering 
Det vurderes, at igangsætning af en samlet moderniseringsplan vil give kommunen de bedste 
muligheder for at opnå de langsigtede mål i Perspektivplanen og dermed sikre høj kvalitet i 
tilbuddene samt en effektiv udnyttelse af ressourcerne. 
 
Indstilling 
Social & Sundhed, Børn, Unge og Fritid samt Gentofte Ejendomme indstiller 
 
Til Socialudvalget og Børne- og Skoleudvalget: 
 
At proces for moderniseringsplanen godkendes. 
 
Til Socialudvalget, Børne- og Skoleudvalget og Økonomiudvalget: 
 
At der indarbejdes 1.875. mio kr. i investeringsoversigten i budget 2012 til brug for 
planlægningsarbejdet og akutte bygningsmæssige tiltag. 
 

  

 
Beslutninger 

Pkt. 1: Vedtaget. 
 
Pkt. 2: Oversendes til budgetdrøftelserne i forbindelse med Gentofte-Plan 2012. 

 
 
 
 
Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Socialudvalget 
 
________________________ 
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Bilag 
 Moderniseringsplanen - notat SU og BOS august 2011 
 Tids- og handlingsplan juni 2011 

 
 
 
Møde i Børne- og Skoleudvalget den 15. august 2011 
 
3  Åbent         Opfølgning på trafikundersøgelse ved Hellerup Skole 
 
010941-2011 
 
 
Resumé 
Park og Vej har på baggrund af en gennemført trafikvurdering fra ViaTrafik samt udtalelser fra 
Københavns og Nordsjællands Politi samt Københavns Kommune vurderet, at skolevejen til og fra 
Hellerup Skole ikke er trafikfarlig. I forlængelse af vurderingen har Børn, Unge og Fritid været i 
dialog med skolebestyrelsen på Hellerup Skole om muligheden for at etablere en følgeordning til 
og fra fritidscentret. Endvidere har mulighederne for at finde alternative cykelruter til skolen været 
drøftet på baggrund af trafiksituationen i forbindelse med vejarbejdet i Københavns Kommune på 
Ryvangs Alle.  
 
Baggrund 
Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 20. april 2011 ikke at forlænge den midlertidige 
busordning til Hellerup skole. Kommunalbestyrelsen besluttede samtidig at indhente en vurdering 
fra politiet og de lokale vejmyndigheder om, hvorvidt skolevejen til og fra Hellerup Skole er 
trafikfarlig i henhold til Folkeskoleloven, hvilket i givet fald ville gøre kommune pligtig til at sørge for 
transporten af børnene. Alternativt hertil kan kommunen anvise en alternativ skolevej eller gøre 
skolevejen sikker.  
 
Vurdering 
Park og Vej har bedt ViaTrafik udarbejde en rapport om skolevejen (bilag 1) og har sendt 
rapporten til høring hos Nordsjællands og Københavns Politi samt Københavns Kommune. De to 
sidstnævnte instanser er blevet hørt, da Strandvejen på strækningen mellem Dessaus Boulevard 
og Tuborgvej er grænsen mellem Gentofte Kommune og Københavns Kommune. Park og Vej 
vurderer på baggrund af rapporten og høringerne, at der ikke er grundlag for at mene, at vejene 
ikke er trafiksikre.  
 
Børn, Unge og Fritid har været i dialog med skolebestyrelsen på Hellerup Skole, der fortsat finder, 
at trafiksikkerheden omkring skolen ikke er blevet forbedret siden den midlertidige ordning blev 
etableret og at trafikforholdene i vejkrydset Dessaus Boulevard/Strandvejen endvidere er blevet 
forværret i forbindelse med vejarbejdet i Københavns Kommune på Ryvangs Allé, hvor al trafik 
bliver omledt ad Strandvejen.  
 
Børne- og Skoleudvalget samt repræsentanter fra Børn, Unge og Fritid har været inviteret til møde 
med repræsentanter for skolebestyrelsen i krydset for at kunne danne sig et overblik over de 
trafikale forhold. 
 
Det kan konstateres, at nogle trafikanter kører ud i krydset uden forinden at have sikret sig, at de 
kan komme helt over krydset, før trafiklyset skifter igen. Som konsekvens heraf er der i flere 
tilfælde biler i det sydlige fodgængerfelt, når lyset skifter til grønt. Især venstresvingende biler fra 
Dessaus Boulevard ud på Strandvejen gør repræsentanterne fra Skolebestyrelsen utrygge.  
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Der er enighed om at anbefale, at såvel fodgængere som cyklister (trækkende) benytter det 
nordlige fodgængerfelt, og at eleverne herefter enten fortsætter til fods ad den nordlige side af 
Dessaus Boulevard til fodgængerfeltet henne ved skolen eller trækker cyklen over det vestlige 
forgængerfelt og fortsætter ad cykelstien.   
 
Samtidig har mulighederne for at finde en alternativ rute til skolen været drøftet, og der har været 
peget på muligheden for, at elever - der kommer fra den nordlige del af skoledistriktet - krydser 
Strandvejen ved Carolinevej og følger den ud til Øresund, for herefter at tage stien til venstre til 
Henrik Bekkevolds Alle 16 og efterfølgende Hans Bekkevolds Allé og Philip Heymans Allé hen til 
Hellerup Skole (se vedlagte bilag 2). 
 
Det er imidlertid ikke muligt på nuværende tidspunkt at benytte den pågældende rute som cykelvej, 
da Carolinevej er ensrettet pga. gravearbejde. Gravearbejdet forventes færdigt i midten af 
september, hvorefter ruten kan gennemføres på cykel uden, at eleverne skal op – eller ned - over 
kantsten. Indtil da må cyklister trække ad fortorvet.  
 
Stien mellem Carolinevej og Hans Bekkevolds Allé ligger på en privat matrikel, der er ejet af 
Ejerforeningen ”Kanal”. Børn, Unge og Fritid har kontaktet foreningens administrator CEJ 
Ejendomsadministration A/S med henblik på at få afklaret muligheden for at måtte køre ind over 
beboernes parkeringplads. Forslaget til alternativ rute til skolen vil herefter blive fremsendt til 
Nordsjællands politi for deres vurdering af trafiksikkerhed mv. ved forslaget. 
 
I forhold til de øvrige fritidscentre ligger Hellerup Fritidscenter lidt længere væk fra skolen (ca 2,0 
km). Trafikvurderingen har også omfattet strækningen mellem Hellerups Skole og Hellerup 
fritidscenter på Gersonsvej, der er blevet vurderet til ikke at 
være trafikfarlig. Skolebestyrelsen ønsker - pga. strækningen og vejforholdene - at den nuværende 
busordning til skolen fortsætter eller, at der bliver etableret en følgeordning, hvor medarbejdere fra 
skolen eller fritidscentret følger eleverne med den offentlige bus.   
  
Gentofte Kommune har ingen juridiske forpligtelser i forhold til at bringe elever fra skolen til 
fritidscenter, men mulighederne for at indføre en følgeordning – med den offentlige bus – har været 
drøftet med Skolebestyrelsen og repræsentanter for Hellerup Fritidscenter. Risikoen for, at 
børnene står af undervejs/undlader at stå af, gør, at forældrene anbefaler en følgeordning fra 
skolen til fritidscentret. Følgeordningen kan med fordel ske med personale fra skolen, hvorved den 
bedre kan passes ind i skemaplanlægningen.  
  
Det er endvidere vurderingen fra forældrenes side, at en fjernelse af skolebussen vil medføre et 
fald i antallet af børn fra Hellerup Skole, der indmeldes i Hellerup Fritidscenter. Størrelsen af 
frafaldet kendes ikke, men bliver af forældrene vurderet til at blive ca. 1/3 af de nuværende 
tilmeldte, hvis følgeordningen blev fra dør til dør, og op mod 2/3, hvis eleverne bliver afhentet/fulgt 
fra et busstoppested på enten Hellerupvej eller Hellerup Station. 
  
Med henblik på at minimere risikoen for, at eleverne står af undervejs/undlader at stå af, anbefales 
det at indføre en ordning indtil efterårsferien, hvor eleverne bliver afhentet af medarbejdere fra 
fritidscentret ved busstoppestedet på Hellerup Station. Ordningen ophører ved efterårsferien, hvor 
det må formodes, at eleverne vil være i stand til at stå af det rigtige sted og gå til fritidscentret på 
en betryggende måde.   
 
Indstilling 
Børn, Unge og Fritid indstiller 
 
Til Børne- og Skoleudvalget:  
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1. At trafikvurderingen fra Park & Vej af skolevejene omkring Hellerup Skole tages til efterretning. 
 
2. At elever anbefales at undlade at benytte det sydlige fodgængerfelt i krydset 
Standvejen/Dessaus Boulevard, samt at fodgængere følger det nordlige fortov på Dessaus 
Boulevard frem til skolen, mens cyklister trækker over fodgængerfeltet i den vestlige del af krydset 
og fortsætter af cykelstien til skolen.  
 
3. At anbefale børn, der ikke føler sig trygge ved trafiksituationen i ovennævnte kryds, at benytte 
Carolinevej og fortsætte via stisystemet til Hans Bekkevolds Allé og videre ad Philip Heymans Allé 
til Hellerup skole.   
 
4. At der frem til efterårsferien bliver etableret en følgeordning 3 gange dagligt - med særligt fokus 
på 4. klasseseleverne – fra Hellerup Station til Fritidscentret på Gersonsvej.   
 
Beslutninger 

Pkt. 1: Taget til efterretning. Eyvind Vesselbo (V) undlod at stemme 
 
Pkt. 2-4: Vedtaget. 

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

 Bilag 1 - Notat trafikvurdering af skolevej til Hellerup Skole 
 Underbilag til bilag 1 - Overigtskort folkeskoledistrikter 
 Bilag 2 - Kort over Hans Bakkevolds Alle 

 
 
 
Møde i Børne- og Skoleudvalget den 15. august 2011 
 
4  Åbent         "Læring uden Grænser - en vision" 
 
032183-2011 
 
 
Resumé 

På baggrund af materialet ”Læring uden grænser – en vision" indstilles visionen for 6-18-
årsområdet til beslutning. 

 
Baggrund 
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Processen for tilblivelsen af ”Læring uden grænser – en vision" for har været i gang siden januar 
2010.  

Der har løbende været afholdt møder med nøgleinteressenter: 

·        Skolelederne (PSS) 

·        Skoleledelserne og Fritidscenterlederne (Ledelsesforum) 

·        Turbogruppen (visionsgruppe bestående af repræsentanter fra skole- og 
fritidscenterledelserne) 

·        Skolebestyrelsernes formandsgruppe 

 

I september 2010 afholdt Børn, Unge og Fritid et kick-off visionsarrangement for 
skolebestyrelserne - som efterfølgende blev fulgt op af et arrangementet for skolebestyrelserne d. 
30. april 2011. Ved dette arrangementet havde alle skolestyrelserne mulighed for at drøfte 
visionsperspektiver med hinanden og med BOS. Målet med dette var at opsamle de drøftede 
perspektiver - systematisere dem - og bruge dem som et afsæt til at formulere Vision2020. 

Skolerne har siden september 2011 i forskelligt omfang arbejdet med visionselementer. 

 

På Børne- og Skoleudvalgets møde den 16. maj 2011 drøftede Børne- og Skoleudvalget skitser til 
Vision2020.  
Efterfølgende er skitserne blevet bearbejdet, og på Børne- og Skoleudvalgets møde den  6. juni 
drøftedes disse yderligere med det formål endeligt at kunne formulere Vision2020 og beslutte 
denne på Børne- og Skoleudvalgets møde den 15. august 2011. 

 
Vurdering 

Det materiale som nu udgør ”Læring uden grænser – en vision" er løbende blevet kvalificeret og 
bakket op af nøgleinteressentgruppen - samt på Børne- og Skoleudvalgets møder 16. maj 2011 og 
6. juni 2011. 

Børn, Unge og Fritid vurderer at det er et godt grundlag for det videre arbejde med børnenes 
læring i Gentofte Kommune. 
På baggrund af den hidtidige proces, vurderes det at der er en høj grad af ejerskab hos 
nøgleinteressenterne, og at der nu forestår en fortsat ejerskabsproces for de berørte 
personalegrupper. 

 
Indstilling 

Børn, Unge og Fritid indstiller  
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Til Børne- og Skoleudvalget og Kommunalbestyrelsen: 
 
At ”Læring uden grænser – en vision" vedtages. 

 
Beslutninger 

Drøftet. Behandles igen på Børne- og Skoleudvalgets møde den 12. september 2011 

 
 
 
 
Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til:  
 
________________________ 
 
Bilag 

 VISION Læring uden grænser - til BOS AUGUST 
 
 
 
Møde i Børne- og Skoleudvalget den 15. august 2011 
 
5  Åbent         Godkendelse af anlægsregnskab for SKUB Fase 4-2009 
 
028612-2011 
 
 
Resumé 
Børn, Unge og Fritid forelægger anlægsregnskab for SKUB Fase 4 – 2009 til godkendelse. 

 
Baggrund 
Bevilling for projektorganisationen i skoleudviklings- og udbygningsprojektet blev givet for et år ad 
gangen - tilpasset det besluttede aktivitetsniveau for året. Med udgangspunkt i projektgruppens 
arbejde for 2009 med tilhørende budget, der blev forelagt Kommunalbestyrelsen den 15. december 
2008, pkt. 12, blev rammerne lagt fast for 2009, og bevillingen på i alt 7 mio. kr. blev vedtaget.  

Mindreforbruget fra SKUBs anlægsregnskab Fase 4-2008 på 866.000 kr. blev på 
kommunalbestyrelsemødet den 25. maj 2009 pkt. 18 enstemmigt vedtaget overført til Fase 4 – 
2009. Den samlede bevilling, der aflægges regnskab for, er således 7.866.000 kr.  

Genbevillingen fra 2009 til 2010 på 1,4 mio. kr. er anvendt til, at Skovgårds-projektet - inkl. køb af 
inventar - blev gjort færdigt. 

  

Regnskabet for SKUB Fase 4 – 2009 ser ud som følger: 

 

Bevilling  7.866.000 kr. 

Forbrug  7.751.495 kr. 
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Mindreforbrug     114.505 kr. 

 
Vurdering 
Regnskabet er underskrevet den 27. april 2011. Hermed er tidsfristen for aflæggelse af 
regnskabet overholdt. 

  

Anlægsregnskabets logbog er revideret af revisionsselskabet PriceWaterhouseCoopers, der 
konkluderer: "Det er vores opfattelse, at anlægsregnskabet giver et retvisende billede af de 
afholdte omkostninger ved gennemførelsen af anlægsarbejdet, og at anlægsregnskabet er aflagt i 
overensstemmelse med Gentofte Kommunes ”Principper og retningslinjer for økonomistyring”". 

 

Logbog, FIE-ark, skema 2 + 4 samt revisionspåtegning er vedlagt som bilag på sagen. 

 
Indstilling 

Børn, Unge og Fritid indstiller 

Til Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 

1. At anlægsregnskabet for SKUB Fase 4 – 2009 godkendes.  

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

3. At mindreudgiften på 114.000 kr. tilbageføres til likvide aktiver. 

 
Beslutninger 

Pkt. 1-3: Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. 
 
Irene Lütken (A) tog forbehold. 

 
 
 
 
Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Økonomiudvalget 
 
________________________ 
 
Bilag 

 Logbog 
 Regnskabet - bilag 17 - skema 2 
 Regnskabet - bilag 11 - skema 4 
 FIE SKUB Fase 4 - 2009 
 Revisor erklæring  Skub-projektet 

 
 
 
Møde i Børne- og Skoleudvalget den 15. august 2011 
 



  Side 13 af 16 
 

6  Åbent         Godkendelse af anlægsregnskab for Forbedring akustik Hellerup 
Skole 
 
028618-2011 
 
 
Resumé 
Børn, Unge og Fritid forelægger anlægsregnskab for forbedring af akustik på Hellerup Skole 
til godkendelse. 

 
Baggrund 
Efter sommerferien 2005 udførte Carl Bro – Acoustica akustiske målinger ved besøg på Hellerup 
Skole for at få en status på de lydmæssige forhold. Besøgene viste, at der er forskellige akustiske 
behov i stueetagen og de øvre etager. I stueetagen vurderedes behovet at være beskyttelse mod 
intern støj fra andre delområder, lyd som i for høj grad udstråles til fællesområdet og hullet til 
hjemområdet Mercur. På de øvre etager var der behov for at beskytte mod lyd fra fællesområdet, 
der trænger ind til hjemområderne. 

 
Der er til gennemførelse af projektet anlægsbevilget i alt 4.600.000 kr. af 
Kommunalbestyrelsen den 25. juni 2007, punkt 6. 
Der aflægges hermed regnskab for bevillingen. 
 
Regnskabet for forbedringer af akustik på Hellerup Skole ser ud, som følger: 

Bevilling  kr. 4.600.000 

Tilbageført til likvide aktiver kr.     -60.000 

Overført til BygOp kr.   -250.000  

  kr. 4.290.000 

Forbrug  kr. 4.302.195 

Merforbrug  kr.      12.195 

  
For en uddybning af projektet henvises til logbogen samt skema 2 og 4, der er vedlagt som bilag. 
 
Vurdering 
Regnskabet er underskrevet den 20. juni 2011. Hermed er tidsfristen for aflæggelse af 
regnskab overholdt. 

Anlægsregnskabets logbog er revideret af revisionsselskabet PricewaterhouseCoopers, der 
konkluderer: ”Det er vores opfattelse, at anlægsregnskabet giver et retvisende billede af de 
afholdte omkostninger ved gennemførelsen af anlægsarbejdet, og at anlægsregnskabet er aflagt i 
overensstemmelse med Gentofte Kommunes "Principper og retningslinier for økonomistyring”".  
Revisionserklæring er vedlagt som bilag. 

 
Indstilling 
Børn, Unge og Fritid indstiller 

til Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 

1. At anlægsregnskabet for forbedringer af akustik på Hellerup Skole godkendes. 

2.   At orienteringen om sagsforløbet (logbogen) tages til efterretning. 
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3.  At merudgiften på 12.000 kr. finansieres af SKUBs rådighedsbeløb. 

 
Beslutninger 

Pkt. 1-3: Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. 
 
Irene Lütken (A) tog forbehold. 

 
 
 
 
Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Økonomiudvalget 
 
________________________ 
 
Bilag 

 Logbog Akustik Hellerup Skole 
 Skema 2 
 Regnskabet - bilag 11 - skema 4 
 Revisorerklæring Hellerup skole 

 
 
 
Møde i Børne- og Skoleudvalget den 15. august 2011 
 
7  Åbent         Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra 
medlemmerne 
 
051647-2010 
 
 
Beslutninger 

A. Meddelelse vedr. Kick-Off for "det bedste børneliv" 
B. Udskiftning i skolebestyrelsen på Munkegårdsskolen. Forældrerepræsentant Christian 
Ølgaard har søgt om at udtræde af skolebestyrelsen med udgangen af skoleåret 2011/12, 
idet han ikke længere har børn gående på skolen. I stedet indtræder 1. suppleant Lars 
Thors. 
C. Meddelelse vedr. Børne- og Skoleudvalgets arbejdsplan 2011. 
D. Meddelelse vedr. status på indskrivning i børnehaveklasse 2011. 

 
 
 
 
Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Ingen videre behandling 
 
________________________ 
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Møde i Børne- og Skoleudvalget den 15. august 2011 
 
8  Lukket         Etablering af 13 vuggestuepladser i Lundegård. Skt. Lukas Stiftelsen 
 
032396-2011 
 
 
 
 
 
Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Økonomiudvalget 
 
________________________ 
 
 
 
 
Møde i Børne- og Skoleudvalget den 15. august 2011 
 
9  Lukket         Gentofte-Plan 2012, Fagudvalgsbehandling i august, BoS 
 
027725-2011 
 
 
 
 
 
Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til:  
 
________________________ 
 
 
 
 
Møde i Børne- og Skoleudvalget den 15. august 2011 
 
10  Lukket         Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra 
medlemmerne 
 
051647-2010 
 
 
 
 
 
Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Ingen videre behandling 
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________________________ 
 
 
 
 
 


