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Møde i Kultur- og fritidsudvalget den 10. september 2014 
 
1  Åbent         Status på Børnekulturpuljen september 2014 
 
024655-2014 
 
 
Resumé 
Kultur- og Fritidsudvalget orienteres om status på Børnekulturpuljen. Der er udarbejdet en oversigt 
over ansøgninger og bevillinger i Børnekulturpuljen fra januar 2014 og til og med den 27. august 
2014. 
 
Baggrund 

Kultur og Fritidsudvalget vedtog på mødet den 5. februar 2013 (pkt. 2) at lade alle ansøgninger til 
Børnekulturpuljen behandle administrativt, og samtidig at Udvalget halvårligt modtager en samlet 
oversigt over ansøgninger og bevillinger. 

Børnekulturpuljen har i første halvdel af 2014 modtaget 15 ansøgninger. Hertil kommer den årlige 
Børnekulturuge, som i år lægges sammen med bibliotekernes fortællefestival Fang Fortællingen i 
november.  
 
De 15 ansøgninger fordeler sig med 4 ansøgninger fra daginstitutioner, 1 ansøgning som er 
målrettet børn i skole, samt 3 ansøgninger, der i forskellig grad både er for børn i daginstitution, 
skole og i fritiden. Resten af ansøgningerne udgøres af projekter og aktiviteter, der henvender sig 
til børn og børnefamilier i fritiden. 
 
På nuværende tidspunkt er der 170.000 kr. tilbage i Børnekulturpuljen. 
 
Der forventes to ansøgninger fra Filiorum: Én til Filiorums efterårsforestillinger på Sølyst og én til 
Filiorums decemberforestillinger. Endvidere kan der forventes en ansøgning om at tilbyde alle børn 
i Gentofte Kommune et Kulturpas til kommunale, statslige og private kulturinstitutioner.  

 
Vurdering 

Med baggrund i ovenstående vurderes det, at de støttede projekter har bidraget væsentligt til, at 
børn i Gentofte møder børnekultur af høj kvalitet både som tilbud til børn og deres familier og som 
en integreret del af deres hverdag. 

 
Indstilling 

Kultur og Bibliotek indstiller 
Til Kultur- og Fritidsudvalget: 
At orienteringen tages til efterretning.  

 
 
 
_________________________ 
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Bilag 

 Oversigt Børnekulturpuljen september 2014 
 
 
Møde i Kultur- og fritidsudvalget den 10. september 2014 
 
2  Åbent         Orientering om ændringer i idrætsordning for skole og gymnasier 
 
009353-2014 
 
 
Resumé 
Ordrup Gymnasium, Øregård Gymnasium og idrætsskolen Bakkegårdsskolen har siden august 
2009 haft et samarbejde med Gentofte Kommune omkring en idrætsordning med bl.a. 
morgentræning, idrætsfaglige kurser og fleksibilitet i forhold til elevers skriftlige afleveringer. I maj 
2014 anmodede Gammel Hellerup Gymnasium om at blive en del af idrætsordningen. På Kultur- 
og Fritidsudvalgsmødet den 28. maj blev det besluttet, at Gammel Hellerup Gymnasium også 
bliver en del af idrætsordningen startende fra det nye skoleår 2014/2015. I forbindelse med møder 
med hhv. rektorer og skoleleder blev der udtrykt ønske om at forbedre idrætsordningen for 
eleverne.  
 
Baggrund 

Idræt og Fritid i Gentofte Kommune har i år afholdt en række møder med Gentofte Kommunes tre 
idrætsgymnasier; Ordrup, Øregård og Gammel Hellerup Gymnasium samt idrætsskolen 
Bakkegårdsskolen. Ved disse møder fremgik det, at de tre gymnasier og idrætsskolen ønsker at 
forbedre ordningen ved at foretage nogle ændringer.  Ønsket om ændringer udspringer af 
idrætselevernes og rektorernes ønske om, at eleverne ikke mister undervisning ved at være 
idrætselev på gymnasierne. Samtidig var der et fælles ønske fra idrætsgymnasierne og 
idrætsskolen om at få morgentræning og fysioterapi torsdag morgen ud til de respektive skoler og 
derved reducere idrætselevernes transporttid og forbedre dialog mellem skole, træner og elev. 
Fokus for idrætskoordinatorerne på de respektive gymnasier og skole vil på denne måde blive på 
talentpleje og et tættere samarbejde rundt om idrætseleven.  

På mødet den 28. maj blev det vedtaget at afsætte 283.893 kr. til optagelse af Gammel Hellerup 
Gymnasium på ordningen. Gymnasierne og idrætsskolen har med den nye idrætsordningen set på 
muligheder for at nedbringe udgifterne for idrætsordningen og har fordelt udgiftsposterne, således 
at udgiften for Idræt og Fritid samlet set nedbringes.  

For idrætsgymnasierne vil dette omfatte følgende ændringer:  

1. Gennemførsel af ønsket om at reducere antallet af timer til lektieopfølgning, så 
idrætseleverne har mindre risiko for at misse faglig undervisning. Dette gøres bl.a., ved at 
flytte tidspunktet for basistræning til inden undervisningen starter på gymnasierne.  

2. Basistræning, fysioterapi og morgenmad flyttes ud til gymnasiernes egne faciliteter.  Ved at 
tilbyde basistræning på de respektive gymnasier oplever idrætseleven mindre transport, 
samt større sammenhæng mellem skole, træner og idræt. På de gymnasier, hvor der er 
mere end 20 idrætselever til basistræning, skal gymnasiet stille med en repræsentant, der 
fungerer som assistenttræner.  
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3. Fysioterapeuten er hver torsdag på et af de tre gymnasier og idrætsskolen. Fysioterapien 
laver et skema over tid og sted for fysioterapeutisk tilsyn, så eleverne ved, hvor de kan tage 
hen, hvis de har behov for at se en fysioterapeut.    

4. Kontakten mellem idrætsklubber og idrætskoordinatorerne på gymnasierne øges, således 
at arbejdet med talentpleje, opfølgning og relationer til idrætseleverne forbedres. 

5. Idræt og Fritid og de tre gymnasier vil arbejde på, at de prioriterede idrætsklubber tilbyder 
morgentræning inden undervisningsstart på gymnasierne. 

  

Til at løfte disse opgaver skal gymnasiernes idrætskoordinatorer anvende flere timer end hidtil til 
planlægning med klubberne, samt opfølgning på elevernes trivsel i idrætsordningen. Der arbejdes 
på at idrætskoordinatorerne tilbydes en relevant uddannelse, som klæder dem på til arbejdet med 
idrætseleverne.  

For idrætsskolen vil dette omfatte følgende ændringer: 

1. Forbedret samarbejde mellem koordinator og klubber om idrætseleverne og udnyttelse af 
de muligheder som skolereformen giver bl.a. ved at tilbyde samarbejdende idrætsklubber 
plads i skolens bestyrelse.   

2. Fleksibel planlægning af idrætsspecifik træning. Idrætseleverne vælger idræt som deres 
valgfag. 

3. Anvendelse af skolens idrætsfaciliteter til udvalgte idrætsspecifikke morgentræninger og 
basistræning, med henblik på at reducere transporttiden for idrætseleverne og skabe bedre 
dialog mellem skole, træner og elev. Dette punkt forventes først realiseret næste skoleår.  

4. Bedre kontakt til idrætsklubberne via idrætskoordinatoren på idrætsskolen.  

5. Til basistræning torsdag morgen skal skolen stille med en repræsentant, der fungerer 
som assistenttræner.  

6. Halvårlig samtaler mellem idrætskoordinator og idrætselever. 

  

Til at løfte disse opgaver skal idrætskoordinatoren anvende flere timer end hidtil til planlægning 
med klubberne, samt opfølgning på elevernes trivsel i idrætsordningen. Der arbejdes på at 
idrætskoordinatoren tilbydes en relevant uddannelse, som klæder hende på til arbejdet med 
idrætseleverne.  

Økonomi 
Den nye struktur vil betyde en ny fordeling af udgiftsposter. 

Gentofte Kommune vil afholde udgifterne for basistræning samt fysioterapi. Disse udgifter bliver 
forøget, idet der skal aflønnes en instruktør mere end sidste år samt løn til assistenttrænere. 
Samtidig mere end fordobles udgiften til fysioterapien. Tidligere var tilbud om fysioterapi hver 
anden torsdag til samtlige elever på idrætsgymnasierne og idrætsskolen. Med ændringen tilbydes 
fysioterapeutisk tilsyn og behandling hver uge, som rykkes rundt på de fire matrikler.  
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Gentofte Kommune har tidligere betalt for lektieopfølgning. Denne post overtager 
idrætsgymnasierne, dog er udgiften reduceret kraftigt i og med, at eleverne ikke længere mister 
undervisning ved deltagelse i torsdag morgen basistræning. Samtidig undersøges mulighederne 
for, at flere klubber rykker deres morgentræning til, før undervisningen starter. Morgenmaden til 
idrætseleverne betales også af de respektive gymnasier og skole samt eventuelle udgifter vedr. 
uddannelse af idrætskoordinatorer. Udgiften til morgenmad har Gentofte Kommune tidligere stået 
for. 

Ændringen af ordningen betyder samlet set for Gentofte Kommune, at udgifterne nedsættes, idet 
der var beregnet en samlet ekstraudgift på 283.893 kr. til udvidelsen af samarbejdet med Gammel 
Hellerup Gymnasium. Udgiften for Gentoften Kommune i forbindelse med ændring af 
ordningen bliver på i alt ca. 40.000 kr. og dermed 243.893 kr. mindre, end en forsættelse af den 
tidligere ordning ville have afstedkommet. De 40.000 kr. skal anvendes til aflønning af 
assistenttrænere på gymnasierne. Udgifterne for gymnasiernes øges ligeledes, og er afhængigt af 
antal elever som ønsker lektieopfølgning, samt udgiften til uddannelse til idrætskoordinatorerne. 

 
Vurdering 

Børn Unge og Fritid vurderer, at ændringerne vil tilgodese idrætseleverne og derved forbedre 
idrætsordningen væsentligt. 

 
Indstilling 

Børn, Unge og Fritid indstiller 

Til Kultur og Fritidsudvalget: 

At orienteringen tages til efterretning. 

 
 
 
_________________________ 
 
 
 
 
Møde i Kultur- og fritidsudvalget den 10. september 2014 
 
3  Åbent         Orientering om møder og arrangementer 
 
037714-2012 
 
 
Resumé 

Udvalget orienteres om kommende møder og arrangementer relateret til området kultur og fritid 
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Baggrund 

I perioden den 10. september til 7. oktober 2014.  

 Historiens Dage, festival fra den 6. til 21. september 
 SøndagsVærksteder på Kulturskolerne, som blev besluttet på Kultur- og Fritidsudvalgets 

møde den 2. oktober 2013 (pkt. 1) begynder den 7. september og kører fremover som et 
fast tilbud om søndagen. 

 Åbent informationsmøde om tre klubbers arbejde med mentalitetsudvikling i samarbejdet 
med Gentofte Kommune og firmaet Vindermentalitets projekt "Fra viden til gøren" den 16. 
september 

 Team Danmark kurser i hhv. sportsernæring og forebyggelse af sportsskader den 16. 
september og 6. oktober  

 GentofteNatten og uddeling af Kulturprisen, den 26. september.  

 
Indstilling 

Børn, Unge og Fritid og Kultur og Bibliotek indstiller 

Til Kultur- og Fritidsudvalget: 

At orienteringen tages til efterretning. 

 
 
 
_________________________ 
 
 
 
 
Møde i Kultur- og fritidsudvalget den 10. september 2014 
 
4  Åbent         Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra 
medlemmerne 
 
000352-2014 
 
 
 
 
_________________________ 
 
 
 
 
Møde i Kultur- og fritidsudvalget den 10. september 2014 
 
5  Lukket         Sag på dagsordenen 
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000352-2014 
 
 
 
 
_________________________ 
 
 
 
 
 


