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Side 3 

1 (Åben) Udskydelse af pædagogiske læreplaner, herunder offentliggørelse og 
evaluering af læreplan 
Offentlig titel   
Sags ID: EMN-2020-02495 

 

Resumé 

Børne- og Undervisningsministeriet har i forbindelse med COVID-19 givet kommunerne mulighed 
for udskyde implementeringen af de pædagogiske læreplaner, herunder offentliggørelse og 
evaluering af læreplanerne. Fristen for implementering og offentliggørelse er udskudt til den 31. 
december 2020.   

 
Baggrund 

Det fremgår af dagtilbudsloven, at den styrkede pædagogiske læreplan skal være implementeret i 
kommunerne senest to år efter lovens ikrafttræden, dvs. den 1. juli 2020. Kravet om en skriftlig 
pædagogisk læreplan gælder alle dagtilbud efter § 19 stk. 2-5 og § 21, stk. 2 og 3 i 
Dagtilbudsloven.  
 
Børne- og Undervisningsministeriet har imidlertid præciseret i forbindelse med information til dag- 
og uddannelsesinstitutioner om COVID-19 den 2. maj 2020, at kommunalbestyrelsen, i forbindelse 
med den gradvise genåbning af dagtilbudsområdet efter nedlukningen på grund af COVID-19, kan 
udskyde implementeringen af læreplanen, herunder offentliggørelse og evaluering af læreplanen. I 
Retningslinjer for dagtilbud på Børne- og Undervisningsministeriets område ifm. forebyggelse af 
smittespredning af COVID-19 af d. 19 juni 2020 fastsættes, at fristen for udarbejdelsen af og 
evalueringen af den pædagogiske læreplan er rykket til den 31. december 2020. 
 
Der henvises bl.a. til, at det er et anderledes dagtilbud, som forældre og børn mødte i forbindelse 
med genåbningen, og man ikke kan forvente det samme dagtilbud som før coronakrisen, hvorfor 
en udskydelse af kravene til den styrkede pædagogiske læreplan vil sikre bedre mulighed for dette 
arbejde. Dagtilbud skal fra d. 1. august 2020 følge de almindelige bestemmelser i dagtilbudsloven, 
herunder pasningsgarantien 
og det løbende daglige arbejde med den pædagogiske læreplan. 
 
Dagtilbuddene i Gentofte Kommune er i gang med arbejdet med de styrkede pædagogiske 
læreplaner og flere institutioner har allerede offentliggjort deres styrkede pædagogiske læreplaner. 
Flertallet af institutionerne var dog stadig i gang med at få udarbejdet læreplanerne her i foråret 
2020, hvorfor arbejdet blevet påvirket af situationen med COVID-19.  
 
Arbejdet med implementeringen på institutionerne har i et vist omfang været stillet i bero under 
COVID-19 krisen, herunder er de sidste uddannelser af personale i forhold til læreplanerne 
udskudt – uddannelsen genoptages i efteråret 2020. Endvidere har forvaltningen under COVID-19 
ikke haft mulighed for at arbejde videre med at understøtte institutionerne i forhold til de styrkede 
pædagogiske læreplaner, da alle ressourcer er gået med håndtering af krisen.  
Det er Dagtilbuds vurdering, at det er realistisk og rimeligt, at forvente at alle institutioner har 
mulighed for at have deres nye læreplaner klar ved årsskiftet.  
 
Ved at udskyde implementeringen af den pædagogiske læreplan, herunder offentliggørelse og 
evaluering af læreplanen til den 31.december 2020, får områdets institutioner mulighed for at finde 
fodfæste oven på situationen med nedlukning og gradvis genåbning i forhold til COVID-19 og den 
fornødne tid til at udvikle, implementere og forankre læreplanerne på de enkelte institutioner. 
 

 

Indstilling 
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Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller: 
 
Til Børneudvalget: 
At udvalget tager orienteringen om at implementeringen af den pædagogiske læreplan, herunder 
offentliggørelse og evaluering af læreplanen, udskydes til den 31.12.2020, til efterretning.  

 
Tidligere beslutninger: 
 
Beslutninger: 
Taget til efterretning. 
 
Bilag 

  
. 
 
 

2 (Åben) Midtvejsevaluering God Opvækst 
Offentlig titel   
Sags ID: EMN-2020-03126 

 

Resumé 

God Opvækst er en helhedsorienteret omlægning af området for udsatte børn og unge med 
kobling til almenområdet i Gentofte Kommune. Fokus for omstillingen er at udvikle tidligere og 
mere forebyggende indsatser for børn, unge og deres familier i den treårige projektperiode. På 
baggrund af en midtvejsevaluering orienteres Børneudvalget og Skoleudvalget om foreløbige 
resultater. 

 
Baggrund 

Børneudvalget godkendte på udvalgsmødet den 9. maj 2018 Gentofte Kommunes ansøgning ”God 
Opvækst” til Socialstyrelsens ansøgningspulje ”Mod en tidlig forebyggende og mere effektiv 
indsats på området for udsatte børn og unge”. Socialstyrelsen meddelte efterfølgende tilsagn om 
støtte på 1,740 mio. kr. Gentofte Kommunes egenfinansiering udgør 2,880 mio. kr. Samlet budget 
er dermed 4,620 mio. kr. fordelt på projektperioden fra den 1. juli 2018 til den 30. juni 2021. 
 
Børneudvalget blev senest orienteret om projektet i forbindelse med temadrøftelsen om God 
Opvækst på Børneudvalgsmødet den 5. februar 2019. 
 
Skoleudvalget blev orienteret om God Opvækst på Skoleudvalgsmødet den 6. maj 2019 (punkt 2). 
 
God Opvækst er et omstillingsprojekt med målsætninger på borgerniveau og organisatorisk 
niveau. 
 
Målsætninger på borgerniveau: 

1. At flere udsatte børn og unge, og børn og unge i risiko herfor, opspores på et tidligt 
tidspunkt i problemudviklingen. 

2. At flere udsatte børn og unge, og børn og unge i risiko herfor, modtager en tidlig 
forebyggende indsats, inden problemerne vokser sig store. 

3. At flere udsatte børn og unge får mulighed for et normalt hverdagsliv og støtte i et 
hverdagslivsmiljø. 
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4. At flere udsatte børn og unge sikres læring og udvikling med støtte i skolegang og 
uddannelse. 

5. At flere forældre til udsatte børn og unge sættes i stand til selv at kunne varetage deres 
børns trivsel og udvikling. 

 
Målsætninger på organisatorisk niveau: 

1. Et styrket tværfagligt samarbejde mellem almenområdet og specialområdet. 
2. En sammenhængende og helhedsorienteret sagsbehandling, hvor der sættes tidligere og 

mere systematisk ind. 
3. En forebyggende tilgang i sagsbehandlingen, herunder at der sættes tidligere og mere 

systematisk ind  
4. En tættere og mere individuelt tilpasset opfølgning på det enkelte barn eller unges 

udvikling, herunder i forhold til om målene med indsatsen opfyldes. 
5. En højere grad af inddragelse af barnet, den unge, familien og netværket. 

 
Udgangspunktet for omstillingen er alle medarbejdere omkring børnene. For at sikre en fælles 
tilgang på tværs af faggrupper er der i Gentofte Kommune udviklet et fælles mindset bestående af 
syv perspektiver. Mindsettet er udviklet på baggrund af vedtagne strategier og politikker, 
Socialstyrelsens anbefalinger og medarbejderinddragelse. 
 
De syv perspektiver i det fælles mindset for God Opvækst er: 

1. Tæt på hverdagslivet 
2. Det forebyggende perspektiv 
3. Læringsperspektivet 
4. Netværks- og civilsamfundsperspektivet 
5. Det sundhedsfremmende perspektiv 
6. Det tværfaglige perspektiv 
7. Effektperspektivet. 

 
Midtvejsevalueringen viser, at der er opnået resultater på både borger- og organisationsniveau. Et 
eksempel er børns overgange fra dagtilbud til skole: 

 Børneperspektivet er fra i år (2020) og frem over en fast del af overgangsviden mellem 
dagtilbud og skoler 

 Ca. 95% af børn fra dagtilbud i Gentofte Kommune starter i skole, hvor skolen har relevant 
viden om barnet fra barnet selv, fra forældre og fra dagtilbuddet (de sidste % er bl.a. børn, 
der i forvejen har en handleplan som følger barnet) 

 Der er skabt et tættere samarbejde og et fælles sprog mellem dagtilbud og skoler. Fx har 
flere skoler og de tilknyttede dagtilbud årshjul for, hvornår og hvordan de samarbejder om 
skolestart.   

 Der afholdes flere overleveringsmøder mellem dagtilbud og skoler. Parterne er 
opmærksomme på situationer og forhold, der kræver en særlig opmærksomhed (deltagere 
kan være dagtilbud, forældre, skole, PPR, Sundhedsplejen) 

 Dagtilbud og skoler udvikler sammen praksis omkring overleveringsmøder – fx at 
fagprofessionelle fra skolen tidligt besøger dagtilbuddet for at få en førstehåndsindtryk af 
børn, der har særlige behov for støtte) 

 På baggrund af efterspørgsel fra dagtilbud og skoler afholdes der minimum et årligt 
arrangement på tværs af skoler og dagtilbud, hvor formålet er at videreudvikle samarbejdet 
om en sammenhængende overgang. 
 

Af bilag 1 fremgår midtvejsevalueringen i sin helhed (se fra side 4 for beskrivelse af resultater). 
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Indstilling 

Børn, Skole og Kultur, Unge og Fritid indstiller 
 
Til Skoleudvalget og Børneudvalget: 
 
At orienteringen tages til efterretning. 
 

 
Tidligere beslutninger: 
Udvalg: Skoleudvalget 
 Dato: 17-08-2020 

 

Taget til efterretning. 
 

 
Beslutninger: 
Taget til efterretning. 
 
Bilag 

1. Midtvejsevaluering God Opvækst (3466804 - EMN-2020-03126) 

 
 

3 (Åben) Status på arbejdet med anbefalingerne fra PwC’s analyse af det 
specialiserede børneområde 
Offentlig titel   
Sags ID: EMN-2020-01838 

 

Resumé 

Gentofte Kommune har de senere år oplevet et udgiftspres på det specialiserede børneområde. 
På den baggrund har PwC gennemført en analyse af det specialiserede børneområde. Analysen 
har bl.a. resulteret i 20 anbefalinger til handlinger i prioriteret rækkefølge, som Børn og Skole, 
Kultur, Unge og Fritid arbejder videre med. Der gives en mundtlig orientering om dette arbejde.  

 
Baggrund 

Gentofte Kommune har fået gennemført analyser af de specialiserede socialområder. PwC har 
udarbejdet tre analyser af hhv. det specialiserede voksenområde, det specialiserede børneområde 
og specialundervisningsområdet.  
  
Formålet med analyserne har været at skabe et vidensgrundlag, der belyser, hvordan Gentofte 
Kommune inden for rammerne af lovgivningen kan igangsætte handlinger på en række områder, 
så de samlede udgifter på de specialiserede områder kan nedbringes fra det nuværende niveau. 
 
PwC har baseret deres analyser på en række forskellige data, herunder  

 analyse af eksisterende materiale som strategier og politikker og rapportering til den 
administrative og politiske ledelse  

 regnskabsdata  

 benchmarking af regnskabsdata ift. andre kommuner 

 sagsgennemgang  

 interview og fokusgrupper med ledere og medarbejdere i kommunen 
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På Kommunalbestyrelsens temamøde den 22. juni 2020 præsenterede Mette Lindgaard, partner i 
PwC, analysernes hovedkonklusioner, og direktørerne på de berørte områder gav en kort 
præsentation af arbejdet med at lave handleplaner på baggrund af rapporternes konklusioner. 
 
På udvalgets møde gives en mere detaljeret orientering om arbejdet med handleplanen for 
omsætning af anbefalingerne i rapporten om det specialiserede børneområde. 
 
Rapporten er vedlagt som bilag 1. 
 

 

Indstilling 

Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller 
 
Til Børneudvalget: 
 
At den mundtlige orientering tages til efterretning. 

 
Tidligere beslutninger: 
 
Beslutninger: 
Taget til efterretning. 
 
Bilag 

1. PwC_Analyse af Børneområdet_rapport (3545080 - EMN-2020-01838) 

 
 

4 (Åben) Danmarkskort 2019 over omgørelsesprocenter m.v. på det sociale område  
Offentlig titel   
Sags ID: EMN-2020-01878 

 

Resumé 

Siden 2018 skal Social- og Indenrigsministeriet (tidligere Børne- og Socialministeriet) hvert år 
inden 1. juli offentliggøre kommuneopdelte danmarkskort med det forudgående års statistik over 
omgørelsesprocenten i Ankestyrelsens afgørelser i klagesager efter Lov om social service.  
Kommunalbestyrelsen skal behandle danmarkskortet på et møde inden udgangen af det år, hvor 
danmarkskortet offentliggøres.  
 

 
Baggrund 

Der anvendes tre begreber, når Ankestyrelsen udregner omgørelsesprocenter:   
 
Stadfæstelse: Ankestyrelsen er enig i afgørelsen. Der sker ingen ændringer for den, der har klaget.  
 
Ændring/Ophævelse: Ankestyrelsen er helt eller delvist uenig i afgørelsen og ændrer/ophæver 
den.  
 
Hjemvisning: Hvis der for eksempel mangler væsentlige oplysninger i en sag, og Ankestyrelsen 
ikke selv kan indhente dem, sender styrelsen sagen tilbage til myndigheden. Det hedder at 
hjemvise en sag og betyder, at myndigheden skal genoptage sagen og afgøre den på ny.   
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Når en afgørelse hjemvises, ændres eller ophæves kaldes det, at kommunens afgørelse bliver 
omgjort. Det hedder det, selvom en hjemvisning ikke nødvendigvis betyder, at afgørelsen bliver 
ændret. Omgørelsesprocenten er derfor andelen af sager, der bliver omgjort (hjemvist, ændret 
eller ophævet) af Ankestyrelsen.  
Børne- og Socialministeriet har - ligesom de foregående år - udarbejdet 3 danmarkskort for 
omgørelsesprocenter i 2019: for hele socialområdet, for børnehandicapområdet og for særlige 
bestemmelser på voksenhandicapområdet. Kortene for børnehandicapområdet og for særlige 
bestemmelser for voksenhandicapområdet indgår i kortet for det samlede socialområde. Kortene 
kan ses på ministeriets hjemmeside. 
 
På kortet for hele socialområdet indgår alle bestemmelser i lov om social service.  
 
For Gentofte Kommune viser danmarkskortet over hele socialområdet i 2019, at Ankestyrelsen 
behandlede 50 afgørelser. Omgørelsesprocenten var 26 %. Heraf var 10 % ændrede/ophævede 
og 16 % hjemviste afgørelser. Stadfæstelsesprocenten var 74 %. 2018 blev der behandlet 81 
afgørelser. Omgørelsesprocenten var 44 %. Heraf var 7 % ændrede og 37 % hjemviste afgørelser. 
Stadfæstelsesprocenten var 56 %.  
Som det fremgår af Tabel 1 i vedlagte notat, er omgørelsesprocenten i 2019 for Gentoftes 
socialområde således faldet med 18 procentpoint i forhold til 2018. Dette skyldes et fald i hjemviste 
sager på 21 procentpoint, mens antallet af ændrede/ophævede sager er steget med 3 
procentpoint.   
 
I Lyngby-Taarbæk Kommune er sket fald i omgørelsesprocenten på 12 procentpoint. I 
kommunerne Gladsaxe og Rudersdal er omgørelsesprocenten steget med 6 henholdsvis 7 
procentpoint.   
 
På kortet for børnehandicapområdet indgår følgende bestemmelser i lov om social service: 
 

 Pasningstilbud, hjemmetræning m.m. (§§ 32, 32a, 36, 39-40)  

 Merudgiftsydelse (§ 41)  

 Tabt arbejdsfortjeneste (§§ 42- 43)  

 Personlig hjælp og ledsagelse (§§ 44 – 45)  
 
Gentofte Kommune træffer årligt ca. 300 afgørelser inden for de bestemmelser, der indgår i 
danmarkskortet for gør børnehandicapområdet. Som det fremgår af Tabel 3 i vedlagte notat, er 6 
afgørelser påklaget til Ankestyrelsen i 2019 mod 42 afgørelser i 2018.  
Omgørelsesprocenten var i 2019 33 %. Heraf var 17 % ændrede/ophævede og 17 % hjemviste 
afgørelser. I 2018 var omgørelsesprocenten 64 %. Heraf var 10 % ændrede afgørelser og 55 % 
hjemviste afgørelser. Det bemærkes, at der i ministeriets tal for såvel 2019 som 2018 er en mindre 
afrundingsdifference i procenterne mellem ændrede/ophævede og hjemviste sager i forhold til den 
samlede omgørelsesprocent.  
Omgørelsesprocenten for Gentoftes børnehandicapområde er i 2019 faldet med 31 procentpoint i 
forhold til 2018. Dette skyldes et fald i hjemviste sager på 38 procentpoint, mens antallet af 
ændrede/ophævede sager er steget med 7 procentpoint.  
I Lyngby-Taarbæk Kommune er der i 2019 sket fald i afgørelsesprocenten på 13 procentpoint. I 
kommunerne Gladsaxe og Rudersdal er omgørelsesprocenten steget med 14 henholdsvis 19 
procentpoint.    
 
På kortet for voksenhandicapområdet indgår følgende bestemmelser i lov om social service: 
 

 Kontante tilskud (§ 95)  
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 Borgerstyret personlig assistance (§ 96)  

 Ledsageordning (§ 97)  

 Merudgifter (§ 100)  

 
Social & Handicap træffer årligt ca. 100 afgørelser inden for de bestemmelser, der indgår i 
danmarkskortet for voksenhandicapområdet. Som det fremgår af Tabel 5 i vedlagte notat, er 5 
afgørelser påklaget til Ankestyrelsen i såvel 2019 som 2018. Omgørelsesprocenten var begge år 
40 %. Heraf skyldes - begge år - 20 % en ændret/ophævet afgørelse, og 20 % en hjemvist 
afgørelse.    
I Lyngby-Taarbæk Kommune er der i 2019 sket fald i omgørelsesprocenten på 43 procentpoint i 
forhold til 2018. I kommunerne Gladsaxe og Rudersdal er der sket stigning på henholdsvis 2 og 27 
procentpoint.  
 
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid og Social & Sundhed orienterer nærmere om 
omgørelsesprocenterne for Gentofte Kommune i vedlagte bilag. 
 
Danmarkskortet har været i høring hos Handicaprådet og Seniorrådet.  
 
På møde den 17. august 2020 fandt Handicaprådet det meget glædeligt, at der er sket en positiv 
udvikling på børneområdet og dermed ses en forbedring i lyset af den særlige indsats på området. 
Det blev samtidig anført, at uanset det lave antal sager bør det løbende tilstræbes at tage ved lære 
af sagerne.  
 
På møde den 19. august 2020 tog Seniorrådet danmarkskort 2019 til efterretning. 
 
Der vil blive orienteret om rådenes høringssvar på møderne i Børneudvalgets og Ældre-, Social- 
og Sundhedsudvalget.   
 

Indstilling 

Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid, Social & Sundhed indstiller 
 
Til Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget, Børneudvalget, Økonomiudvalget og 
Kommunalbestyrelsen: 
 
At orienteringen om danmarkskort 2019 over omgørelsesprocenter på socialområdet tages til 
efterretning.  

 
Tidligere beslutninger: 
Udvalg: Ældre-,Social og Sundhedsudvalget 
 Dato: 19-08-2020 

 

Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget den 19. august 2020 

 
Anbefales til Børneudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. 
 

 
Beslutninger: 
Anbefales til Ældre-, Social og Sundhedsudvalget , Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. 

 
Bilag 

1. Notat om danmarkskort 2019 over omgørelsesprocenter m.v. på socialområdet (3385043 - 

EMN-2020-01878) 
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5 (Åben) Ramme for tilsyn på dagtilbudsområdet i Gentofte Kommune 
Offentlig titel   
Sags ID: EMN-2020-03153 

 

Resumé 

Dagtilbud forelægger ”Ramme for tilsyn på dagtilbudsområdet i Gentofte Kommune” til orientering. 

 
Baggrund 

Dagtilbudslovens krav til tilsyn: 
Gentofte Kommune er ifølge Dagtilbudslovens § 5 forpligtet til at udføre pædagogisk tilsyn med 
alle dagtilbud beliggende i kommunen, hvori der indgår kommunal finansiering. For Gentofte 
Kommune gælder det kommunale og selvejende dagtilbud, privatinstitutioner, private 
pasningsordninger og puljeordning. Kommunalbestyrelsens tilsynsforpligtelse retter sig både mod 
det indholdsmæssige i dagtilbuddene samt den måde, hvorpå opgaven løses.  
 
Formålet for dagtilbuddet er jf. § 7 i dagtilbudsloven:  
At fremme børns trivsel, læring, udvikling og dannelse gennem trygge og pædagogiske 
læringsmiljøer, hvor legen er grundlæggende, og hvor der tages udgangspunkt i et 
børneperspektiv.  

 Dette skal ske via:  

 Samarbejde med forældre  

 Et godt fysisk, psykisk og æstetisk børnemiljø  

 Børnenes medbestemmelse, medansvar og forståelse for demokrati  

 Gode overgange mellem dagtilbud og hjem samt dagtilbud og skole/GFO  
 
Endvidere føres tilsyn med de økonomiske forhold, legepladssikkerhed, brandforhold, hygiejne og 
sundhed. 
Gentofte Kommune skal fastsætte og offentliggøre rammerne for tilsynet. 
 
Tilsynets rammer og indhold: 
Dagtilbud har revideret rammen for tilsyn på dagtilbudsområdet i Gentofte Kommune. Rammen 
indeholder en samlet beskrivelse af de tilsyn, der føres på dagtilbudsområdet. 
Strukturen for tilsyn på dagtilbudsområdet består af forskellige elementer i løbet af to på hinanden 
følgende år. Følgende grafiske fremstilling viser elementerne i to på hinanden følgende år. 
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Elementerne løbende tilsyn og dialogmøder forløber i begge år mens bl.a. lege- og 
læringsmiljøvurdering, de anmeldte tilsynsbesøg og de administrative tilsynsbesøg gennemføres 
hvert andet år. 
Den primære ændring i den samlede ramme vedrører det anmeldte tilsynsbesøg som nu bliver 
gennemført på alle institutioner hvert andet år samt indførelse af det administrative tilsynsbesøg. 
Gældende fra 2020 vil pædagogiske konsulenter hvert andet år aflægge et fysisk besøg i alle 
dagtilbud og gennemføre observationstilsyn med fokus på særligt seks temaer.  
Dokumentation: 
Med udgangspunkt i observation og dialog udarbejder de pædagogiske konsulenter en samlet 
vurdering af kvaliteten af det pædagogiske arbejde i dagtilbuddet. Denne vurdering suppleres af en 
opsummering af det administrative tilsyn. Ledelsen i det enkelte dagtilbud modtager 
tilsynsrapporten til kommentering før den er endelig. For de selvende dagtilbud fremsendes den 
endelige tilsynsrapport til bestyrelsesformanden. De kommunale ledere opfordres til at fremsende 
den endelige tilsynsrapport til bestyrelsesformanden. 
Proces: 
På grund coronavirus i første halvår af 2020 er Dagtilbud forsinket med at udvikling af det nye 
tilsynskoncept og gennemførelse af de anmeldte tilsynsbesøg. Dagtilbud ønsker at gennemføre 
flest mulige observationstilsyn i 2020 og de resterende gennemføres primo 2021. 
 

 

Indstilling 

Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller 
 
Til Børneudvalget: 
 
At orienteringen tages til efterretning. 

 
Tidligere beslutninger: 
 
Beslutninger: 
Taget til efterretning. 
 
Bilag 

1. Rammer for tilsyn på dagtilbudsområdet i Gentofte Kommune august 2020 (3520221 - 

EMN-2020-03153) 
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6 (Åben) Gentofte Plan 2021, Børneudvalget 
Offentlig titel   
Sags ID: EMN-2020-03201 

 

Resumé 

Økonomiudvalget godkendte 27. april 2020 punkt 32 processen og tidsplanen for udarbejdelse af 
Gentofte- Plan 2021, herunder behandling af Gentofte-Plan 2021 i de stående udvalg og ØK. På 
den baggrund lægges op til, at Børneudvalget godkender, at vedlagte forslag til mål- og 
økonomiafsnit på Børneudvalgets målområder indarbejdes i forslag til Gentofte-Plan 2021. 

 
Baggrund 

Formålet med Gentofte-Plan er at angive retningen for kommunens samlede udvikling og at 
fastlægge de økonomiske rammer (budget). Økonomiudvalget vedtog proces for 
Kommunalbestyrelsens arbejde med Gentofte-Plan 2021 27. april 2020.   
 
Gentofte-Plan er opdelt i en række målområder, jf. bilag 1. I Gentofte-Plan indgår visionen samt en 
beskrivelse af baggrund og perspektiver for hvert målområde. 
 
Til sidst i mål- og økonomiafsnittet vil der ved førstebehandlingen af Budget 2021 primo september 
indgå en række tabeller om økonomi og nøgletal. Disse er ikke indarbejdet på nuværende 
tidspunkt, da der stadig arbejdes med budgetforudsætningerne.  
 
Forslag til tekstdelen af mål- og økonomiafsnit for udvalgets målområde forelægges til drøftelse og 
godkendelse. 
 

Indstilling 

Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller 
 
Til Børneudvalget:  
 
At forslag til mål og økonomiafsnit indarbejdes i forslag til Gentofte–Plan 2021. 

 
Tidligere beslutninger: 
 
Beslutninger: 
Godkendt. 
 
Bilag 

1. Børn og Skole mål og økonomi 2021 (3472647 - EMN-2020-03201) 

 
 

7 (Åben) Kvartalsrapportering Børneudvalget 2. kvartal 2020 
Offentlig titel   
Sags ID: EMN-2020-03013 

 



 

Side 13 

Resumé 

Børneudvalget gives en Kvartalsrapportering for Børneområdet 2. kvartal 2020 (bilag 1), 
budgetændringer (bilag 2) og opfølgning på tidligere opgaveudvalg (bilag 3). 

 
 
Baggrund 

I afrapporteringen for 2. kvartal 2020 er der fokus på: 
 
Dagtilbud 
Der er ledig kapacitet i daginstitutionerne. Pr. 1. juli 2020 er der 14 institutioner eller afdelinger, der 
har 10% eller flere ledige normpladser.  
Ni institutioner er pr. 1. juli 2020 åbne for børn fra andre kommuner for enten vuggestuebørn, 
børnehavebørn eller begge grupper. Pr. 1 juli 2020 har åbningen resulteret i fire bookinger fra 
andre kommuner. 
 
Børn og Familie 
Der er et fald i antallet af anbragte børn og unge. Det er især på døgninstitutioner og 
socialpædagogiske opholdssteder at faldet ses. 
 
Børns Sundhed og Forebyggelse 
Tandplejen 
Der ses en stigning i patienterne til ”Fritvalgsordningen” i forhold til tidligere år. 
 
Pædagogiske Psykologisk Rådgivning (PPR) 
I de første fem måneder af 2020 har der været 157 indstillinger til logopæd eller psykolog. Det er 
lidt færre end de første fem måneder i 2018 og 2019. 
 

Indstilling 

Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller: 
 
Til Børneudvalget: 
 
At Kvartalsrapporteringen for 2. kvartal 2020 tages til efterretning. 
 

 
Tidligere beslutninger: 
 
Beslutninger: 
Taget til efterretning. 
 
Bilag 

1. Bilag 1 Kvartalsrapport Børneudvalget 2. kvartal 2020 (3545386 - EMN-2020-03013) 

2. Budgetændringer 2. kvartal 2020 - Børn (3542449 - EMN-2020-03013) 

3. Specialundervisning opfølgning på tidligere opgaveudvalg 2. kvartal 2020 (3542162 - EMN-

2020-03013) 

 
 

8 (Åben) Mødeplan 2021 for Børneudvalget 
Offentlig titel   
Sags ID: EMN-2020-03735 
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Resumé 

Mødeplanen for Børneudvalget indstilles til udvalgets godkendelse. 

 
Baggrund 

Der er udarbejdet et forslag til mødeplan for Kommunalbestyrelsen for 2021. 
Mødeplanen for de stående udvalg og Økonomiudvalget behandles af de respektive udvalg. 
 
Der er generelt ikke planlagt møder i dagene før påske, i skolernes vinter-, sommer- og 
efterårsferie samt i dagene op til jul. 
 

Indstilling 

Det indstilles 
 
Til Børneudvalget: 
 
At mødeplanen for 2021 vedtages. 

 
Tidligere beslutninger: 
 
Beslutninger: 
Godkendt med bemærkning om, at der skal findes en anden dato end den 4. maj 2021. 
 
Bilag 

1. Mødeplan 2021 med noter.xlsx (3545284 - EMN-2020-03735) 

 
 

9 (Åben) Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne 
Offentlig titel   
Sags ID: EMN-2019-05385 

 

Resumé 

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

 
Baggrund 

 Årsplan Børneudvalget 4. kvartal 2020 - 3. kvartal 2021 
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.  



 

Side 15 

Se bilag Årsplan for Børneudvalget 4. kvartal 2020 - 3. kvartal 2021.  
 
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: 
 
Beslutninger: 
. 
 
Bilag 

1. Årsplan for Børneudvalget 4. kvartal 2020 - 3. kvartal 2021 (3545606 - EMN-2019-05385) 
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