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Møde i Børne- og Skoleudvalget den 10. oktober 2011 
 
1  Åbent         Vision Læring uden grænser 
 
032183-2011 
 
 
Resumé 

På baggrund af materialet ”Læring uden grænser" indstilles visionen for 6-18-årsområdet til 
godkendelse. 

 
Baggrund 
  

Læring uden grænser er den nye vision for fremtidens læring i Gentofte 
Kommune. Gentofte Kommune vil have den bedste skole for børn og samfund, hvor børn og unge 
sprænger grænser for læring, og læringen sker uden grænser. 

 

Visionen er skabt på baggrund af en proces, der startede i januar 2010. Processen har været 
kendetegnet ved inddragelse af nøgleinteressenter og dialog mellem nøgleinteressenter og 
politikere fra Børne- og Skoleudvalget og Skolerådet. Således har skolelederne, 
fritidscenterlederne, skolebestyrelsesformændene og de relevante faglige organisationer alle givet 
bidrag til udformning af visionen. Den inddragende proces blandt alle nøgleinteressenter har 
understøttet et fælles ejerskab for realisering af visionen. 

Vision Læring uden grænser, der vedrører børn fra 6 – 18 år i Gentofte Kommune, hed ved starten 
af processen Vision2020. 

 

Visionen er tidligere behandlet i Børne- og Skoleudvalget på følgende møder: 

- 16. maj 2011, Tillægsdagsorden, punkt nr. 1 

- 6. juni 2011, Dagsorden, punkt nr. 3 

- 15. august 2011, Dagsorden, punkt nr. 4 

 

Realisering af visionen Læring uden grænser sker gennem nedsættelse af 
tænketanke, udvælgelse af nye og nuværende projekter og indsatser, der koordineres og ledes i 
en programorganisering.  

Visionen er vedlagt. 

 
Vurdering 
Læring uden grænser er en vision, hvor børn og unge udnytter og udvikler deres potentialer 
maksimalt, og hvor strukturer og organisation til enhver tid fremmer børns læring.  

På denne baggrund vurderer Børn, Unge og Fritid, at vision Læring uden grænser giver et godt 
afsæt for Gentofte Kommune til at have den bedste skole for børn og samfund. 

 
Indstilling 
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Børn, Unge og Fritid indstiller  

Til Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 
 
At ”Læring uden grænser" vedtages. 

 
 
 
_________________________ 
 
Bilag 

 Vision Læring Uden Grænser 1 
 
 
Møde i Børne- og Skoleudvalget den 10. oktober 2011 
 
2  Åbent         Børnehaveklassedannelse for skoleåret 2012/13 
 
040218-2011 
 
 
Resumé 
Børn, Unge og Fritid forelægger skøn over antal børn til børnehaveklassedannelsen 2012/13 til 
orientering. Det vurderes,  at det samlede antal børn kan indskrives uden dannelse af ekstra 
klasser. Samtidig vurderes det, at der kun i få skoledistrikter bliver mangel på pladser.  
 
Baggrund 
Traditionelt udarbejdes der årligt en elevtalsprognose for kommende børnehaveklasser for en 
periode på 5 år. På baggrund af en sådan prognose, blev der i efteråret 2010 gennemført en 
række permanente skoledistriktsændringer for at sikre en mere hensigtsmæssig fordeling af de 
kommende elever og undgå årlige midlertidige distriktstilpasninger. De permanente 
distriktsændringer giver nogle udfordringer i forhold til at udarbejde en prognose for den 
kommende periode. Traditionelt udarbejdes prognoserne med beregninger på baggrund af 
historiske data i forhold til skoledistrikter. Det betyder, at udarbejdelsen af en prognose med de 
eksisterende data enten kun kan bygge på tal fra indskrivningen til skoleåret 2011/12 eller, at de 
nye skoledistrikter skal ’lægges ned over’ de historiske data. I løbet af de kommende måneder vil 
vi have et IT-system, som forholdsvis nemt kan tilpasse de historiske data til de nye skoledistrikter. 
Derfor har vi her valgt at udarbejde et etårigt skøn på baggrund af de børn, der bor i Gentofte 
Kommune pr. 1. september 2011. Når det nye system er klart til brug, vil der blive udarbejdet en 
prognose for de næste 5 år.  
 
Vurdering 
Overordnet vurderes det samlede antal børn at kunne rummes uden dannelse af ekstra klasser, og  
at der kun i få skoledistrikter bliver mangel på pladser.  
 
Skønnet er baseret på følgende forudsætninger: 
- Elever forventes indskrevet på skoler, hvor de har ældre søskende 
- Mindst 16 % starter i en privatskole  
- Mindst 7 % får udsat skolestart 
- Maksimum 3 % af de 5-årige starter et år tidligere, end loven foreskriver.  
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Se tal for de enkelte skoledistrikter i bilag 1. 
    
Vi har valgt at anslå, at 16 % af eleverne starter på privatskole – dette tal er lavt sat og er som 
regel ikke jævnt fordelt på skoledistrikterne. Ved indskrivning til skoleåret 2011/12 var andelen af 
elever, der startede på privatskole noget højere – nemlig 21 %. Det vurderes at denne andel var 
atypisk høj på grund af de omfattende permanente distriktsændringer, der blev gennemført i 
efteråret 2010. Endelig er tallene ikke baseret på historiske data om søgning til andre folkeskoler 
end distriktsskolen - også kaldet distriktskrydsere - da disse også er registreret på baggrund af de 
forrige distrikter. 
 
Ifølge skønnet kan det i to områder blive nødvendigt med midlertidige tilpasninger af et eller flere 
distrikter. Det drejer sig om Dyssegårdsskolens distrikt og området omkring Skovgårdsskolen, 
Skovshoved Skole og Ordrup Skole, hvor der normalt flyttes indbyrdes mellem skolerne og det ser 
ud til, at der kommer mange børn i alle tre distrikter. De øvrige skoledistrikter, hvor der skønnes at 
komme mange børn, forventes en del af disse at søge andre skoler end distriktsskolen, hvorfor vi 
forventer at kunne løse dette uden distriktstilpasninger. 
 
Indstilling 
Børn, Unge og Fritid indstiller 
 
Til Børne- og Skoleudvalget: 
  
At orienteringen tages til efterretning. 
 
 
 
_________________________ 
 
Bilag 

 Skøn over antal elever pr. skole til børnehaveklassedannelse for skoleåret 2012-13 
 
 
 
Møde i Børne- og Skoleudvalget den 10. oktober 2011 
 
3  Åbent         Godkendelse af anlægsregnskab for Tranegårdskolen 
 
038477-2011 
 
 
Resumé 
Sagen forelægges med henblik på godkendelse af anlægsregnskab for Tranegårdsskolen. 

 
Baggrund 
Tranegårdsskolen er i perioden 2002-2011 blevet ombygget som led i kommunens 
skoleudbygningsprojekt SKUB. Anlægsprojektet omfatter udarbejdelse af byggeprogram, udbud, 
projektering og udførelse.  
 
Der er i alt til gennemførelse af projektet anlægsbevilget 57.430.000 kr. Der aflægges hermed 
regnskab for bevillingen. 
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For en uddybning af projektet henvises til logbogen samt skema 2 og 4, der er vedlagt.  
 
Vurdering 
Regnskabet for Tranegårdsskolen ser ud som følger: 

 

Anlægsbevilling 57.430.000 kr. 

Udgifter  57.523.516 kr. 

Merudgifter             93.516 kr. 

 

Regnskabet er underskrevet den 23. august 2011. Tidsfristen for aflæggelse af regnskab er ikke 
overholdt. Børne- og Skoleudvalget blev orienteret om dette i notat til udvalgets møde den 14. 
september 2010, pkt. 8. 

 

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”.  

FIE økonomiark samt revisionspåtegning er vedlagt som bilag. 

 
Indstilling 
Børn, Unge og Fritid indstiller  

Til Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen 

  

1.  At anlægsregnskabet for Tranegårdsskolen godkendes. 

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

3.  At merforbruget på 94.000 kr. finansieres af SKUBs rådighedsbeløb.  

 
 
 
_________________________ 
 
Bilag 

 Logbog for Tranegårdsskolen 
 Skema 2 
 Skema 4 regnskab 
 FIE Tranegårdsskolen 
 Erklæring - anlæg Tranegårdsskolen 

 
 
 
Møde i Børne- og Skoleudvalget den 10. oktober 2011 
 
4  Åbent         Godkendelse af anlægsregnskab for Skovshoved skole 
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038481-2011 
 
 
Resumé 
Sagen forelægges med henblik på godkendelse af anlægsregnskab for Skovshoved Skole. 

 
Baggrund 
Skovshoved Skole er i perioden 2003-2011 blevet ombygget som led i kommunens 
skoleudbygningsprojekt, SKUB. Anlægsprojektet omfatter udarbejdelse af byggeprogram, udbud, 
projektering og udførelse.  
 
Der er i alt til gennemførelse af projektet anlægsbevilget 97.955.000 kr. Der aflægges hermed 
regnskab for bevillingen. 
 
For en uddybning af projektet henvises til logbogen samt skema 2 og 4, der er vedlagt.  
 
Vurdering 
Regnskabet for Skovshoved Skole ser ud som følger: 

 

Anlægsbevilling 97.955.000 kr. 

Udgifter  97.895.438 kr. 

Mindreudgifter             59.562 kr. 

 

 
Regnskabet er underskrevet den 25. august 2011. Tidsfristen for aflæggelse af regnskab er ikke 
overholdt. Det skyldes, at regnskabet har afventet en forsikringssag. Børne- og Skoleudvalget blev 
orienteret om dette i notat til udvalgets møde den 14. september 2010, pkt. 8. 

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”.  

Fie økonomiark samt revisionspåtegning er vedlagt som bilag. 

 
Indstilling 
Børn, Unge og Fritid indstiller 

Til Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 

1.  At anlægsregnskabet for Skovshoved skole godkendes. 

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

3.  At mindreforbruget på 60.000 kr. tilbageføres likvide aktiver.  

 
 
 
_________________________ 
 
Bilag 



  Side 8 af 8 
 

 Logbog Skovshoved Skole 1 
 Skema 2 
 Skema 4 - Regnskab 
 FIE ark Skovshoved skole 
 Erklæring - anlæg Skovshoved Skole 

 
 
 
Møde i Børne- og Skoleudvalget den 10. oktober 2011 
 
5  Åbent         Godkendelse af anlægsregnskab for Bakkegårdsskolen 
 
038483-2011 
 
 
Resumé 
Sagen forelægges med henblik på godkendelse af anlægsregnskab for Bakkegårdsskolen. 

 
Baggrund 
Bakkegårdsskolen er i perioden 2002-2011 blevet ombygget som led i kommunens 
skoleudbygningsprojekt SKUB. Anlægsprojektet omfatter udarbejdelse af byggeprogram, udbud, 
projektering og udførelse.  
 
Der er i alt til gennemførelse af projektet anlægsbevilget 122.850.000 kr. Der aflægges hermed 
regnskab for bevillingen. 
 
For en uddybning af projektet henvises til logbogen samt skema 2 og 4, der er vedlagt.  
 
Vurdering 
Regnskabet for Bakkegårdsskolen ser ud som følger: 

 

Anlægsbevilling 122.850.000 kr. 

Udgifter  120.247.876 kr. 

Mindreudgifter          2.602.124 kr. 

 

Regnskabet er underskrevet den 23. august 2011. Tidsfristen for aflæggelse af regnskab er ikke 
overholdt. Det skyldes at regnskabet har afventet udfaldet af voldgiftssagen. Børne- og 
Skoleudvalget blev orienteret om dette i notat til udvalgets møde den 14. september 2010, pkt. 8. 

 

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”.  

Revisionspåtegning er vedlagt. 

 
Indstilling 
Børn, Unge og Fritid indstiller 
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Til Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 

1.  At anlægsregnskabet for Bakkegårdsskolen godkendes. 

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

3.  At mindreforbruget på 2.602.000 kr. tilbageføres likvide aktiver.  

 
 
 
_________________________ 
 
Bilag 

 Logbog Bakkegårdsskolen 
 Skema 2 
 Regnskabet - bilag 11 - skema 4 
 Revisionserklæring 

 
 
 
Møde i Børne- og Skoleudvalget den 10. oktober 2011 
 
6  Åbent         Meddelelser fra formanden, forvaltningen og spørgsmål fra 
medlemmerne 
 
051647-2010 
 
 
 
 
_________________________ 
 
 
 
 
Møde i Børne- og Skoleudvalget den 10. oktober 2011 
 
7  Lukket         Meddelelser fra formanden, forvaltningen og spørgsmål fra 
medlemmerne 
 
051647-2010 
 
 
 
 
_________________________ 
 
 
 
 
 


