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1 (Åben) Temadrøftelse af Synlig Læring
 
Sags ID: EMN-2017-05580

Resumé
Da Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) har meddelt, at evalueringen af ’Synlig Læring’ er blevet 
yderligere forsinket og ikke vil være klar til Børne- og Skoleudvalgets møde, lægger Børn og Skole 
op til en temadrøftelse af synlig læring med følgende indhold;

 Praksiseksempler fra skoler
 Børn og Skoles opsamling af feedback og kritik af fase 1
 Det planlagte forløb af fase 2
 Tidsplan for det videre forløb

Baggrund
Som opfølgning på mundtlig orientering til Børne- og Skoleudvalget den 14. august 2017, punkt 7, 
lægges op til temadrøftelse om Synlig Læring.

I 2014 indgik Gentofte, Gladsaxe, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal kommuner et samarbejde om 
udviklingen af ”Synligt Lærende skoler” under overskriften ”Alle elever skal lære at lære mere” og 
modtog 7 mio. kroner i støtte fra A.P. Møller Fonden til forløbets 1. fase på to et halvt år.

Efterfølgende har gennemførte praksisundersøgelser, skolebesøg og dialog med skolerne vist, at 
der er stor forskel på, hvor langt skolerne er kommet med praksisforandringen, men også at der er 
store forskelle internt på den enkelte skole.

På denne baggrund og efter at have lyttet til skolernes feedback, har kommunerne i 3K i 
samarbejde udviklet en ny model med kompetenceforløb for lærere, pædagoger og ledere, som 
danner grundlaget for fase 2 og dermed den ansøgning, der blev sendt til A.P. Møller Fonden den 
12/10 2017. 

Opbygningen af fase 2 er sket i dialog med de faglige organisationer og i respekt for de 
opmærksomhedspunkter der har været fremført i forbindelse med fase 1.

Kommunerne har valgt at fastholde 1. fases fælles fokus og fire målsætninger men samtidig give 
rum for, at skolerne gennemgår en individuel udvikling imod de fælles mål. Forløbets fire 
fokusområder og målsætninger er: 

 Den synligt lærende elev
Mål: Eleverne kender deres læringsmål og kan forklare, hvor de er, hvor de skal hen, og 
hvordan de kommer derhen.

 Kend din virkning
Mål: Vi bruger systematisk indsamlet viden som vigtige udsagn om vores betydning for 
elevernes progression

 Feedback 
Mål: Vi giver og modtager feedback på alle niveauer

 Inspireret og passioneret undervisning
Mål: Vi er nysgerrige og engagerede i en professionel dialog om vores betydning for 
elevernes progression
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Modellen for fase 2 bryder radikalt med tanken om én udbyder af kompetenceudvikling til alle 
skoler idet den er baseret på den enkelte skoles udgangspunkter, da det vurderes, at skolerne 
bedst muligt når i mål, ved at deres videre vej i tager afsæt i skolens specifikke ståsted i 
forandringsprocessen.

1. Fase 2 består overordnet af tre dele:
Kapacitetsopbygning - opbygge evner og kapacitet til selv som kommune og skole at 
arbejde videre med erhvervet læring, viden og nye redskaber ift. Synlig Læring

2. En række basismoduler som skal understøtte den enkelte skoles vej mod slutmålene.

3. En række fordybelsesmoduler som skal understøtte de skoler eller de medarbejdergrupper, 
som har de grundlæggende basiskompetencer på plads og ønsker større indsigt i centrale 
redskaber/tilgange indenfor arbejdet med synlig læring.

Hver skole skal udarbejde en individuel implementeringsplan for, hvordan skolen vil nå målene 
gennem kapacitetsopbygning og kompetenceudviklingsmoduler, i første omgang med fokus på 
første halvår 2018.
Disse skal udarbejdes i dialog mellem skoleledelserne, vejlederne på skolerne, 
tillidsrepræsentanter og skolechefen. 

Indstilling
Børn og Skole indstiller

Til Børne- og Skoleudvalget:

At Synlig Læring drøftes og temadrøftelsen tages til efterretning.

At evalueringsrapporten fra EVA behandles på næste udvalgsmøde.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Synlig læring blev drøftet og taget til efterretning.
Det blev vedtaget, at evalueringsrapporten fra Danmarks Evalueringsinstitut, EVA 
behandles på det første møde i Skoleudvalget i 2018.

Bilag
1. Synlig læring fase 2 projektbeskrivelse nov. 2017 (2090455 - EMN-2017-05580)

2 (Åben) Optagelse af borgere fra andre kommuner i Gentofte Kommunes dagtilbud
 
Sags ID: EMN-2017-03555

Resumé
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Efter lovgivningen er udgangspunktet, at børn har ret til at blive optaget i et dagtilbud i en anden 
kommune, end der hvor familien bor, men at kommunalbestyrelsen kan beslutte at lukke 
ventelisterne for optagelsen af børn fra andre kommuner af kapacitetsmæssige årsager og under 
væsentlige hensyn til børn fra egen kommune. 

I Gentofte Kommune har man for at sikre, at der er tilstrækkelig kapacitet på tværs af kommunen til 
egne borgere, for at opfylde pasningsgaranti, søskendefordel og sikre mulighed for interne 
flytninger, løbende besluttet ikke at åbne op for borgere fra andre kommuner. 

På grund af det faldende børnetal vurderes disse behov hos egne borgere fortsat at kunne 
opfyldes, selv om der foretages en delvis åbning over for børn fra andre kommuner. Med dette 
punkt orienteres Børne- og Skoleudvalget om denne nye vurdering af situationen og dermed om 
en forestående mulighed for indskrivning af andre kommuners børn på institutioner med særlig lav 
belægning. En højere børnetal i kraft af indskrevne udenbysbørn vil forbedre økonomi og kvalitet i 
de pågældende daginstitutioner. 

Baggrund
Alle børn har som udgangspunkt ret til at blive optaget i et dagtilbud i en anden kommune, end der 
hvor man bor, men efter dagtilbudslovens § 28, stk. 2, kan kommunalbestyrelsen beslutte ”at lukke 
ventelisten for optagelse af børn fra andre kommuner af kapacitetsmæssige årsager og under 
væsentlige hensyn til børn fra kommunen.”

Gentofte Kommune har ikke egentlige ventelister, men bruger ovenstående bestemmelse til 
løbende at vurdere, om borgere fra andre kommuner, der måtte ønske, at deres børn optages i et 
dagtilbud i Gentofte Kommune, får mulighed for det.  

Indtil nu har vurderingen været, at borgere fra andre kommuner af kapacitetsmæssige årsager, 
ikke skulle have denne adgang. Baggrunden herfor har været, at Gentofte Kommune vil sikre, at 
der er tilstrækkelig med kapacitet på tværs af kommunens dagtilbud til Gentofte Kommunes egne 
borgere. Dels for at opfylde pasningsgarantien og søskendefordelen og dels for at have ledig 
kapacitet til at sikre interne flytninger.

På grund at det faldende børnetal på 0-6 års området i Gentofte Kommune er det nu Dagtilbuds 
vurdering, at det ikke længere vil være nødvendigt at lukke for alle kommunes dagtilbud for at sikre 
disse hensyn, og at der er tilstrækkelig kapacitet til at åbne for borgere for andre kommuner på 
institutioner med særlig lav belægning. Altså en delvis åbning. Der er i november 2017 3.755 
indskrevne børn i dagtilbud i Gentofte Kommune, og den samlede operative kapacitet i den digitale 
pladsanvisning er 4.133 pladser og maks. permanent kapaciteten er 4.569 pladser.  

Dagtilbud vurderer, at hensynet til opfyldelse af pasningsgaranti, sikring af søskendefordelen samt 
tilstrækkelig buffer til interne flytninger for egne borgere fortsat er mulig, selv om der åbnes for 
enkelte dagtilbud, der på et given tidspunkt har eller inden for en kort periode vil få mere end 25 % 
ledig kapacitet.

Såfremt der er tale om en af de mindre institutioner vurderes en åbning tillige at kun ske, såfremt 
der er ned til 15% ledig kapacitet. 

En vurdering med udgangspunkt i disse kriterier vil aktuelt, føre til, at et sted mellem 5-8 af 
kommunens i alt 49 daginstitutioner, ville blive åbnet for udenbys borgere. 
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Det bemærkes, at det ikke vurderes, at der vil komme et særlig stort antal børn fra andre 
kommuner, der søger ind på de institutioner, der bliver åbnet. Det vil formentlig dreje sig om 
enkelte børn på nogle af institutionerne. Dog vil selv få ekstra børn være en god hjælp for de 
institutioner, der er særligt ramt af det faldende børnetal. En højere børnetal i kraft af indskrevne 
udenbysbørn vil forbedre økonomi og kvalitet i de pågældende daginstitutioner. 

Spørgsmålet om fortsat åbning for udenbys borgere på de enkelte institutioner vil af Dagtilbud blive 
vurderet hver tredje måned. 

Der bemærkes, at der uanset antallet af tomme pladser tillige vil blive foretaget en konkret 
vurdering af, om der er forhold, der taler mod en åbning på den konkrete institution. Der kan af 
styringsmæssige årsager være situationer, hvor en åbning ikke er hensigtsmæssig trods et lavt 
antal børn. Dette kan f.eks. være tilfældet ifm. omlægning af en institutions målgruppe. 

Hvis børn fra andre kommuner optages i et dagtilbud i en anden kommune, skal barnets kommune 
– den såkaldte opholdskommune – give et tilskud direkte til institutionskommunen, og aftalerne 
mellem kommunerne er indrettet således, at Gentofte Kommune ikke risikerer ekstra udgifter ved 
optag af børn fra andre kommuner.   

Indstilling
Børn og Skole indstiller

Til Børne- og Skoleudvalget:

1. At orienteringen om at der på baggrund af den aktuelle lave belægning i perioder kan 
åbnes delvist for borgere fra andre kommuner i Gentofte Kommunes dagtilbud tages til 
efterretning. 

2. At orienteringen om, at Dagtilbud forsat hver tredje måned vurderer, hvilke institutioner der 
skal være åbne i henhold til lovgivning og regler på området tages til efterretning. 

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Taget til efterretning.

Jeanne Toxværd (Ø) stemmer imod med følgende forklaring: ”Det er bekymrende, at et 
flertal tilsidesætter et dagsordenspunkt og udtaler sig til pressen, før der er afholdt møde, 
hvor punktet besluttes. Det er en grundlæggende tilsidesættelse af demokratiet, og trods 
Enhedslisten ikke er imod denne mulighed, er det væsentligt at påpege, at også et flertal 
skal overholde formalia”.

Bilag
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3 (Åben) Kommende ændringer af dagtilbudsloven
 
Sags ID: EMN-2017-04975

Resumé
Regeringen har lagt forslag til Lov om ændring af dagtilbudsloven ud på høringsportalen.

Hovedformålet med lovforslaget er at styrke kvaliteten på dagtilbudsområdet og øge fleksibiliteten 
og valgfriheden for forældrene. 

Forslaget lægger op til markante ændringer på området, og med dette punkt gives et generelt 
overblik over de mest centrale ændringer. 

Baggrund
På Børne- og Skoleudvalgets møde den 14. august 2017 (pkt. 1) blev de overordnede emner i 
Regeringen, Dansk Folkeparti, De Radikale og Socialdemokratiets udspil til en reform på 
dagtilbudsområdet ”Stærke dagtilbud – alle børn skal med i fællesskabet” præsenteret.

På baggrund af de 24 konkrete forslag og initiativer i udspillet har Børne- og Socialministeriet den 
21. september 2017 lagt forslag til Lov om ændring af dagtilbudsloven (Styrket kvalitet i dagtilbud, 
øget fleksibilitet og frit valg for forældre m.v.) på høringsportalen. 

Lovforslaget forventes behandlet i januar 2018, og træder i kraft 1. juli 2018. 

Lovforslaget lægger op til markante ændringer i forhold til den nuværende lovgivning. Med dette 
punkt gives et kort generelt overblik over de mest centrale ændringer:

 Ny styrket pædagogisk læreplan med seks læreplanstemaer og 12 tilhørende centrale mål, 
der vil blive fastlagt i en senere bekendtgørelse. De seks læreplantemaer er: 1) Alsidig 
personlig udvikling, 2) Social udvikling, 3) Kommunikation og sprog, 4) Krop, sanser og 
bevægelse, 5) Natur, udeliv og science og 6) Kultur, æstetik og fællesskaber. Læreplanen 
skal fremadrettet have eksplicit fokus på, hvordan der samarbejdes med forældrene, 
overgang til børnehaveklasserne, børn i udsatte positioner, betydningen af fællesskabet, 
dannelsesperspektivet, inddragelse af børnene og samarbejde med lokalmiljøet.

 Øget fleksibilitet og valgfrihed for forældrene i form af styrket mulighed for at tilkendegive 
hvilken dagtilbudsenhed man ønsker sit barn optaget i – f.eks. hvilken matrikel af en 
institution eller hvilken dagplejer man ønsker, samt en ret til at blive optaget på venteliste.

 Øget fleksibilitet og valgfrihed ved at give forældre på barsels- eller forældreorlov ret til en 
deltidsplads på 30 timer om ugen, og forældre med skæve arbejdstider ret til deltidsplads 
kombineret med en privat børnepasser i hjemmet – et såkaldt kombinationstilbud.

 Styrket forældreindflydelse i forældrebestyrelserne ved at udvide bestyrelsernes minimums 
kompetencer. Bestyrelserne skal fremadrettet inddrages såvel ifm. arbejdet med 
læreplanerne, i dagtilbuddenes samarbejde med lokalsamfundet, overgange samt 
principper for samarbejde mellem dagtilbud og hjem.

 Tilpasning af pædagogiske krav til private pasningsordninger.

Forslaget pålægger endvidere kommunerne en række administrative opgaver i form af f.eks. 
fastsættelse og offentliggørelse af diverse retningslinjer, tilsyn i forhold til private institutioner, 
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godkendelse af pasningsaftaler ifm kombinationstilbud, særlige vejledningsforpligtigelse ift. til 
forældre, der vælger privat pasning m.v. 

På Børne- og Skoleudvalgets møde den 14. august var der særligt fokus på forslaget om ret til 
deltidspladser, og det blev besluttet, at forvaltningen til mødet den 13. november 2017 skulle 
præsentere en analyse af problemstillingen, samt 1 til 3 scenarier for mulig organisering af 
deltidspladser- forudsat, at der var sket de nødvendige præciseringer af reformens indhold. 

Da det af bemærkningerne til lovforslaget fremgår, at såfremt forældrenes barn eller børn er 
optaget i et dagtilbud på det tidspunkt, hvor forældrene efter barselsloven afholder fravær, vil det 
være denne eller de pladser i et dagtilbud, kommunen skal reducere til en deltidsplads, og der 
dermed er lagt op til, at alle institutioner skal tilbyde deltidsplads til forældre, der opfylder 
betingelserne, er der ikke grundlag for at foretage denne analyse og opstille scenarier for en 
organisering. 

Kommunen vil alene kunne fastsætte retningslinjer for deltidspladser, og ud fra bemærkninger 
formodes der at være tale om retningslinjer af mere administrativ karakter, herunder evt. 
retningslinjer for, hvorledes de enkelte dagtilbud skal håndtere/indrette sig i forhold børn, der alene 
kan benytte tilbuddet 30 timer om ugen. 

Lovforslaget er vedlagt som bilag. 

Uanset at Gentofte Kommune ikke som sådan er på ministeriets officielle høringsliste, er der 
afgivet et administrativt høringssvar til ministeriet den 18. oktober 2017. Svaret er bl.a. givet på 
baggrund af drøftelserne i Børne – og Skoleudvalget den 14. august 2017 (pkt. 1). 

Høringssvaret er vedlagt som bilag. 

Indstilling
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller

Til Børne- og Skoleudvalget:

At orienteringen om regeringens lovforslag tages til efterretning.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Taget til efterretning.

Bilag
1. Lovforslag om ændring af dagtilbudsloven (2050390 - EMN-2017-04975)
2. Høringssvar fra Gentofte Kommune (2050397 - EMN-2017-04975)
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4 (Åben) Ansøgning til Socialstyrelsen om investering i den tidlige og forebyggende 
indsats i PPR
 
Sags ID: EMN-2017-05089

Resumé
Børn og Skole indstiller til, at Børne- og Skoleudvalget vedtager at styrke og udvikle den tidlige og 
forebyggende indsats i PPR i perioden 2018-2020 gennem ansøgte puljemidler fra Socialstyrelsen. 
Ansøgningen tager afsæt i de tværgående projekter ”Strategi for fællesskaber for børn og unge” og 
”God Opvækst”. 

Baggrund
Den 1. september 2017 udmeldte Socialstyrelsen en pulje på 123,1 mio. kr. til landets kommuner 
til investering i PPR-indsatsen i perioden 01-12-2017 til 31-12-2020. 
Formålet med puljen er at styrke kommunernes tidlige og forebyggende indsats i PPR for at 
nedbringe mistrivsel blandt sårbare og udsatte børn og unge i alderen 0-18 år, så færre får behov 
for en specialiseret indsats og eventuelt medicinering. Hver kommune kan søge om i alt 12,3 mio. 
kr. 

Børn og Skole ønsker at byde ind på denne pulje. Da ansøgningsfristen faldt i efterårsferien, har 
forvaltningen efter aftale med BOS-formandskabet udarbejdet og afsendt en ansøgning under 
forbehold for Børne- og Skoleudvalgets efterfølgende godkendelse. 

Børn og Skole ønsker med ansøgningen at styrke den tidlige og forebyggende indsats i PPR i 
perioden 2018-2020 med afsæt i de tværgående projekter ”Strategi for fællesskaber for børn og 
unge” og ”God Opvækst”. Såfremt midlerne bevilges vil de, som det er beskrevet af 
Socialstyrelsen, blive fordelt således, at 10,8 mio. kr. vil blive afsat til investering i fire 
medarbejdere i PPR-funktioner, og 1,5 mio. kr. vil blive afsat til deltagelse i et partnerskab med 
Socialstyrelsen og de andre deltagende kommuner om udviklingen af indsatserne i PPR. 

Puljemidlerne skal i Gentofte Kommune specifikt bidrage til at:

 Udvikle kvalificerede og differentierede forebyggende, foregribende og mere indgribende 
indsatser i PPR

 Understøtte PPR’s opsporing af børn og unge i alderen 0-18 år i udsatte positioner på 
almenområdet

 Styrke det tidlige tværfaglige- og tværsektorielle samarbejde mellem PPR, skole, dagtilbud, 
sundhedspleje og det sociale område. Dette for at barnet, den unge og familierne oplever 
en tværfaglig koordineret, målrettet og sammenstemt løsning iht. deres behov

 Indgå i et partnerskab med Socialstyrelsen og de andre kommuner om udviklingen af en 
tidligere og mere forebyggende indsats i PPR. 

 
Ansøgningen til Socialstyrelsen er vedlagt som bilag. 

Indstilling
Børn og Skole indstiller

Til Børne- og Skoleudvalget:
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At ansøgningen til Socialstyrelsen godkendes med henblik på at styrke og udvikle den tidlige og 
forebyggende indsats i PPR med afsæt i de tværgående projekter ”Strategi for fællesskaber for 
børn og unge” og ”God Opvækst”. 

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Godkendt.

Bilag
1. Ansøgning til Socialstyrelsen (2044570 - EMN-2017-05089)

5 (Åben) Kvartalsrapportering Børn og Skole 3. kvartal 2017
 
Sags ID: EMN-2017-04641

Resumé
Børne- og Skoleudvalget gives en Kvartalsrapportering for Børn og Skole 3. kvartal 2017.

Baggrund
I tredje kvartal 2017 har der i Børn og Skole været særligt fokus på:

 Data vedrørende uddannelsesparathedsvurderingen i 9. klasse

 Opgørelse af pædagognøglen i daginstitutionerne

 Data fra kompetencevurderingerne samt trivsel, sprog og motorik.

Indstilling
Børn og Skole indstiller:

Til Børne- og Skoleudvalget:

At tage Kvartalsrapporteringen for 3. kvartal 2017 til efterretning.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Kvartalsrapporten blev taget til efterretning.

Bilag
1. Bilag 1 Kvartalsrapport Børne- og Skoleudvalget november 2017 (2048345 - EMN-2017-
04641)
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2. Bilag 2 Budgetændringer BOS (2062636 - EMN-2017-04641)

6 (Åben) Opsamling på fællesmødet den 8. november 
 
Sags ID: EMN-2017-05252

Resumé
På baggrund af drøftelserne på fællesmødet mellem Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget og Børne- 
og Skoleudvalget den 8. november gennemføres en kort evaluering af/opsamling på mødet.

Baggrund
Både Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget og Børne- og Skoleudvalget havde unges trivsel på 
dagsordenen på deres respektive møder i november. Derfor besluttede formandskaberne for de to 
stående udvalg, at der skulle afholdes et fællesmøde den 8. november om dette emne.

Mødet blev tilrettelagt omkring temaerne EN UNG POLITIK og Unges trivsel. Undersøgelse ”Når 
ungelivet bliver svært” var en del af baggrundsmaterialet, og en række unge deltog og bidrog med 
deres synspunkter.

På baggrund af drøftelserne på fællesmødet mellem Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget og Børne- 
og Skoleudvalget den 8. november gennemføres en kort evaluering af/opsamling på mødet.

Indstilling
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller

Til Børne- og Skoleudvalget: 

At det afholdte fællesmøde drøftes

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Mødet blev drøftet.

Bilag

7 (Åben) Tilskud til forældrebetaling af klubtilbud i andre kommuner
 
Sags ID: EMN-2017-05645

Resumé
Med udgangspunkt i en henvendelse fra en borger har Børn og Skole vurderet muligheden for og 
konsekvenserne af et forhøjet tilskud til klubtilbud i andre kommuner. Børn og Skole indstiller til 
Børne- og Skoleudvalget, at der sker en drøftelse af, hvorvidt der forsat skal ydes samme tilskud 
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eller om forældrenes egen betaling skal udlignes ved at øge tilskuddet til familier med børn i 
klubtilbud i andre kommuner.

Baggrund
I september 2015 modtog Børn og Skole en henvendelse fra en borger, der ønskede et højere 
tilskud til betaling af klubtilbud i Københavns Kommune. Borgeren fandt det urimeligt at 
forældrebetalingen for borgere i Gentofte Kommune, der anvender et klubtilbuddet i Københavns 
Kommune ikke svarede til forældrebetalingen for et klubtilbud i Gentofte Kommune. Gentofte 
Kommune bliver med jævne mellemrum kontaktet af forældre, der undrer sig over den forhøjede 
betaling for især tilbud i Københavns Kommune. Klubtilbud i denne sammenhæng omfatter både 
skolefritidsordninger for 0.-3. klasse, fritidshjem/klub for 4.-5. klasse og klubtilbud for 6. klasse.

Gentofte Kommune har valgt, at alle familier i kommunen skal have samme tilskud til deres børns 
klubtilbud, uanset om forældrene vælger, at deres børn skal gå i et klubtilbud i eller uden for 
Gentofte Kommune. Det kan i nogle tilfælde betyde, at forældrene betaler mere for klubtilbud i 
andre kommuner, end de ville gøre for et klubtilbud i Gentofte Kommune. Forældrenes pris for 
klubtilbuddet udgør forskellen mellem den relevante kommunes bruttoudgift til klubtilbuddet og 
Gentofte Kommunes tilskud. Københavns Kommune er den kommune med den største andel 
gentofteborgere i klubtilbud, som eksempel kan det oplyses at forældrebetalingen for et barn i et 
tilbud for 0.-3. klasse i Gentofte Kommune er 1.742 kr., hvis familien vælger et tilbud i Københavns 
Kommune vil deres forældrebetaling være 2.729 kr. Tilsvarende er forældrebetalingen for et tilbud 
for 4.-5. klasse i Gentofte Kommune 1.002 kr., hvor prisen for en gentoftefamilie for et tilbud for 4.-
5. klasse i Københavns Kommune er 1698 kr. Forskellen skyldes at bruttoudgifterne for tilbuddene 
i Københavns Kommune er større end i Gentofte Kommune. 

Beslutningen i Gentofte Kommune om at yde samme tilskud til alle familier, uanset at dette kan 
betyde en forskel i forældrebetalingen, beror på et ønske om at anvende midlerne på området til at 
sikre høj kvalitet i egne tilbud og ikke til forhøjet tilskud til forældre, der har valgt skole og klub i 
andre kommuner. Det er i denne sammenhæng vigtigt at gøre opmærksom på, at forældre 
bosiddende i Gentofte Kommune altid har mulighed for at vælge en plads på en skole og en klub i 
Gentofte Kommune.

Siden sagen startede i 2015, har den været behandlet af Ankestyrelsen, og Ankestyrelsen har 
givet Gentofte Kommune medhold i den tidligere afgørelse. Der er dog i loven en ”kan” 
bestemmelse, som muliggør, at Kommunalbestyrelsen kan beslutte at yde forhøjet tilskud. Der er 
ikke hjemmel i loven til at yde forhøjet tilskud uden en beslutning i Kommunalbestyrelsen. 

Konsekvenserne: 
Hvis det besluttes at tilskuddet til klubtilbud udenfor Gentofte Kommune skal øges, så prisen for 
klubtilbud er den samme uanset om barnet går i et klubtilbud i Gentofte kommune eller udenfor 
kommunen, vil det medføre en større udgift. 

Børn og Skole har vurderer, at merudgiften samlet set vil anløbe omkring 500.000 kr. pr år 
afhængigt af, hvor mange børn, der vælger klubtilbud udenfor kommunen. Beregninger for 2017 
viser en potentiel merudgift på 562.000 kr.

Indstilling
Børn og Skole indstiller

Til Børne- og Skoleudvalget:  
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At udvalget drøfter, hvorvidt der skal gives et højere tilskud til betaling af klubtilbud udenfor 
Gentofte Kommune, således at forældrebetalingen for klubtilbud udenfor Gentofte 
kommune svarer til betalingen for et klubtilbud i Gentofte Kommune.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Sagen blev drøftet, og der var ønske om at fastholde den nuværende beslutning om, at 
give et ens tilskud til familier med børn i klubtilbud, uanset hvilken kommunen klubben 
ligger. Jeanne Toxværd (Ø) var dog ikke enig i dette.

Bilag

8 (Åben) Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne
 
Sags ID: EMN-2017-00286

Resumé
Udvalget orienteres om emner af relevans for området Børn og Skole.

Baggrund

 Orientering om godkendelse af etårig forlængelse af forsøg med samling af 
skoledistrikter 

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet i brev af 19. oktober 2017 har godkendt endnu en 
etårig forlængelse af forsøg med samling af skoledistrikter i kommunen til udgangen af 
skoleåret 2018/19. 

Den 8. februar 2016 vedtog Børne- og Skoleudvalget forslaget om, at Børn og Skole ville 
arbejde for en permanent lovændring af regler for skoleindskrivning (§ 36, stk. 2), så det 
fremover bliver muligt for den enkelte kommune at vælge, om man vil lave 
skoleindskrivning via et fælles skoledistrikt for hele kommunen eller lokale skoledistrikter for 
hver skole. Det fremgår af Gentofte Kommunes ansøgning af 4. oktober 2017 til Styrelsen 
for Undervisning og Kvalitet, at Gentofte Kommune ønsker at gøre ordningen permanent, 
og kommunen har medsendt forslag til ændring af folkeskoleloven. 

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har på nuværende tidspunkt ikke truffet beslutning 
om en permanent lovændring. 

 Tilskud til pasning af eget barn

Børn og Skole har via Jeanne Toxværd modtaget en henvendelse fra en borger, der 
ønsker, at Gentofte Kommune åbner mulighed for, at man kan få tilskud til pasning af egne 
børn.
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Beslutningen om ikke at give dette tilskud blev truffet i Børne- og Skoleudvalget den 4. 
februar 2003. Beslutningen blev truffet på baggrund af en analyse, der pegede på, at 
ordningen ikke ville være udgiftsneutral og dermed ville trække ressourcer fra de 
eksisterende tilbud.

Børne- og Skoleudvalget vurderede dengang, at de eksisterende tilbud om 
vuggestue/børnehave/integreret dagtilbud, dagpleje, tilskud til privat pasning, tilskud til 
dagplejelignende pasningsordning og tilskud til pasningsordning af institutionslignende 
karakter dækker en bred vifte af tilbud og dermed giver de fleste familier mulighed for at 
vælge en pasningsordning efter behov

 Genindførelse af retten til frit valg i børne- og ungdomstandplejen

En ny lov, der træder i kraft 1. januar 2018, genindfører retten til frit valg i børne- og 
ungdomstandplejen for børn under 16 år og for brugere af omsorgstandplejen, som ellers 
blev afskaffet i 2012. Det betyder, at børn og unge under 16 år, som vælger et andet 
tandplejetilbud end kommunens, skal have ydet et kommunalt tilskud på 65%. De 16 – 17 
årige kan fortsat vælge tandpleje i privat regi med 100% dækning af kommunen.

Der vil nu blive udarbejdet kontrakter med hver enkelt privat praktiserende tandlæge for at 
sikre et ensartet serviceniveau.  Bekendtgørelsen forventes først vedtaget 1. februar 2018. 
Forvaltningen vil følge området nøje for at undersøge, om den nye lovgivning vil betyde 
ændret adfærdsmønstre og dermed ændret efterspørgsel og økonomi inden for tandplejen.

 Dokumentationskrav for tabt arbejdsfortjeneste

På foranledning af en borgerhenvendelse orienteres her om reglerne vedrørende 
dokumentation ved udmåling af kompenserende ydelser til familier med børn med 
funktionsnedsættelser jf. servicelovens § 42.

Målgruppen for tabt arbejdsfortjeneste er familier med børn og unge med betydelig og 
varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med indgribende kronisk eller langvarig 
lidelse. Det er en forudsætning for at være berettiget til ydelsen efter servicelovens § 42, at 
det er en nødvendig konsekvens af den nedsatte funktionsevne eller lidelse, at barnet eller 
den unge passes i hjemmet.

Ved den konkrete individuelle vurdering af den nødvendige konsekvens af den nedsatte 
funktionsevne eller lidelse bliver familier med handicappede børn bedt om at dokumentere 
behovet for tabt arbejdsfortjeneste. Dette kan ske ved hjælp af skemaer, lægelig 
dokumentation, udtalelser fra dagtilbud m.v. Børn og Families medarbejdere lægger stor 
vægt på at skabe en god dialog med familien, inden hjælpen udmåles. Børn og Familie er 
under tilsyn ved eksternt revisionsfirma. Revisionen tilser, at der er juridisk grundlag for de 
ydelser, som udmåles. Revisionen giver statsrevisoren information om, hvorvidt Gentofte 
Kommune overholder gældende regler på området og derved er berettiget til at modtage 
statsrefusion i forhold til de udmålte ydelser. Familier, der er uenige i den afgørelse, som 
træffes af Børn og Familie, har mulighed for at påklage afgørelsen til Den Sociale 
Ankestyrelse.

Den konkrete sag, som borgeren har henvendt sig om, er p.t. under behandling.

Indstilling
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Børn og Skole indstiller 

Til Børne- og Skoleudvalget: 

At orienteringen tages til efterretning.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Taget til efterretning med bemærkning om, at Jeanne Toxværd (Ø) ikke er enig i den 
nuværende beslutning om, at der ikke gives tilskud til pasning af egne børn.

Bilag
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