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1 (Åben) Første møde i Opgaveudvalg for Strategi for fællesskaber for børn og unge 
 
Sags ID: EMN-2015-15911

Resumé
Opgaveudvalget Strategi for fællesskaber for børn og unge mødes første gang med fokus på:

 At etablere et godt grundlag for samarbejdet i opgaveudvalgets arbejde med at tydeliggøre 
en strategi for fællesskaber

 At danne en indledende fælles forståelse af opgaven ”Tydelig strategi for fællesskaber for 
børn og unge”.

Baggrund
Fællesskab er et gennemgående tema i visionerne ”Tryghed, leg og læring – børn forandrer 
verden”, i ”Læring uden grænser” og i ”Ledetråde for det gode ungeliv”. Essensen heraf i 
forhold til fællesskab kan sammenskrives til følgende vision for fællesskab for børn og unge i 
Gentofte:

Børn og unge oplever glæden ved at indgå i fællesskaber. I Gentofte er forskellighed en styrke. 
Derfor har vi miljøer der er præget af fællesskab, anerkendelse, deltagelse og stærke 
relationer… fordi alle mennesker har brug for at være en del af et fællesskab”. Visionen retter 
sig mod alle de knap 18.000 børn og unge, der bor i Gentofte Kommune. 

 Den altovervejende del af disse knap 18.000 udvikles og trives og oplever glæden ved 
at indgå i fællesskaber i dagtilbud og skoler
 

 Færre børn er i udsatte og sårbare positioner, og disse børns deltagelsesmuligheder 
kan (i perioder) understøttes i mere specialiserede tilbud tæt på det almene miljø, for 
eksempel i kompetencecentrene

 Der er få børn i de mest udsatte og sårbare positioner. Disse børn oplever glæden ved 
fællesskaber i meget specialiserede tilbud. 

I visionen om fællesskab betragtes forskellighed som en styrke, og hele børne- og 
ungeområdet er præget af et stort fokus på at møde det enkelte barn på dets egne 
forudsætninger og på barnets ret til deltagelse i fællesskaber.

Målet er at indrette strukturer og en organisation, så et stigende antal af børnene kan forblive i 
de almene tilbud. 

For de børn, der har behov for et mere specialiseret tilbud, vil ambitionen samtidig være at få 
skabt en udvikling, der gør barnet i stand til at indgå i en mindre indgribende foranstaltning 
(f.eks. fra en specialskole til et kompetencecenter eller fra at have en del af sin undervisning i 
et kompetencecenter til at være fuld tid i sin almindelige klasse).

Udvikling af miljøer der fremmer børns deltagelsesmuligheder i fællesskaber sker med afsæt i 
principper om selvforsyning, nærhed, inklusion og kvalitet i indsatsen. 

Udvikling af sådanne miljøer er i fuld gang: 
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 I skoleåret 2015/2016 overgår gennembrudsprojektet ”Skærmede miljøer” til drift

 Der oprettes et nyt kompetencecenter for børn på mellemtrinnet

 Der arbejdes på en kapacitetsudvidelse på Søgårdsskolen

 På dagtilbudsområdet er implementering af ”En sammenhængende indsats for børn i 
udsatte positioner i dagtilbud” i fuld gang

 I projektet ”Det gode liv i nye rammer” er det målet at udvikle miljøer, hvor tryghed og 
fællesskab er bærende elementer.

Gentofte Kommune arbejder således systematisk med fællesskab og har gjort det i en række 
år, men oplever samtidig et udgiftspres og udfordringer i forhold til visionen om at alle børn og 
unge i 0 -18 års perspektiv oplever glæden ved at indgå i fællesskaber.

Derfor er der behov for at afprøve og udvikle nye metoder til brug for at tydeliggøre en strategi 
for fællesskaber, herunder at drøfte Gentofte Kommunes samlede ambitionsniveau og bidrage 
til en fælles forventningsafstemning om, hvordan vi griber opgaven an. I den forbindelse har 
Kommunalbestyrelsen nedsat et opgaveudvalg, der har til opgave at tydeliggøre en strategi for 
fællesskaber. Strategien forventes vedtaget i Kommunalbestyrelsen i august 2016.

Der stilles forslag om, at udvalget mødes følgende datoer:

2015: (7. oktober), 21. oktober, 9. december

2016: 13. januar, 9. marts, 13. april, 8. juni, 7. september.

Opgaveudvalget mødes første gang den 7. oktober 2015 og igen den 21. oktober 2015. Disse 
første to møder tilrettelægges i en sammenhæng med det fælles formål

 At etablere et godt grundlag for samarbejdet i opgaveudvalgets arbejde med at 
tydeliggøre en strategi for fællesskaber

 At danne en fælles forståelse af opgaven
 At drøfte opgaveudvalgets arbejde og arbejdsform, herunder milepælsplan

Dagsordenspunkter til Opgaveudvalgets første møde den 7. oktober 2015 er som følger: 

1. Velkomst og præsentation, se bilag 1 – Kommissorium for Opgaveudvalg for 
fællesskaber for børn og unge og bilag 2 - Oversigt over medlemmer

a. Velkomst og rammesætning af Opgaveudvalgets opgave 

b. Opgaveudvalgets medlemmer præsenterer sig for hinanden ved at dele 
erfaringer om fællesskaber.

Opgaveudvalget medbringer til mødet den 7. oktober 2015: 

 Overvejelse om en god erfaring om fællesskaber

 Overvejelse om hvor strategien kan gøre en forskel. 
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Medlemmerne præsenterer sig for hinanden 2 og 2 gennem udveksling af navn, 
kompetence og de to medbragte overvejelser. 

2. Etablering af fælles forståelse af status på fællesskaber, se bilag 3 - Grundfortælling om 
arbejdet med fællesskaber for børn og unge i Gentofte Kommune. 

De medbragte overvejelser (jf. punkt 1b) hænges op på to fælles plancher og kommer 
herved til at udgøre input til en første indledende fælles forståelse af status på 
fællesskaber i Gentofte Kommune. 

3. Fælles forståelse af opgaven 'tydelig strategi', se bilag 4 – NABC-metoden.

Opgaveudvalget skal arbejde sig ind i en første indledende forståelse af opgaven ”tydelig 
strategi” ved hjælp af NABC-metoden. NABC står for Need (for strategien), Approach, 
Benefit, Competition. NABC-metoden er en metode til at forelægge idéer på en let 
tilgængelig og fængende måde. Grundidéen bag NABC-metoden er, at borgeren er i 
centrum og succeskriteriet for ideen er at skabe værdi for borgeren. På mødet forklares 
nærmere hvordan metoden skal anvendes.

4. Opsamling på møde

a. Korte indtryk fra deltagerne på det første møde i opgaveudvalget

b. Hvad skal bringes i spil på næste møde i Opgaveudvalget?

c. Indledende overvejelser over Opgaveudvalgets arbejdsform.

Indstilling
Børn og Skole indstiller

Til opgaveudvalget for Strategi for fællesskaber for børn og unge:

1. At opgaveudvalget etablerer en første indledende fælles forståelse af status på 
fællesskaber for børn og unge i Gentofte Kommune – med henblik på videre drøftelse 
på andet møde i opgaveudvalget.

2. At opgaveudvalget etablerer en første indledende fælles drøftelse af opgaven ”tydelig 
strategi” – med henblik på videre drøftelse på andet møde i opgaveudvalget.  

Tidligere beslutninger:
.

Bilag
1. Bilag 1 - Kommissorium for opgaveudvalg  - Stategi for fællesskaber for børn og unge 
(737119 - EMN-2015-15911)
2. Bilag 2 - Medlemsoversigt - Opgaveudvalg Strategi for fællesskaber for børn og unge 
(750993 - EMN-2015-15911)
3. Bilag 3 - Grundfortælling om arbejdet med fællesskaber for børn og unge i Gentofte 
Kommune (737118 - EMN-2015-15911)
4. Bilag 4 - NABC-metoden  (737117 - EMN-2015-15911)
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