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Møde i Børne- og Skoleudvalget den 01. december 2014 
 
1  Åbent         Drøftelse vedr. Bæredygtig struktur på dagtilbudsområdet 
 
020686-2013 
 
 
Resumé 
Børn, Unge og Fritid indstiller til Børne- og Skoleudvalget, at det foreløbige arbejde med 
etableringen af en bæredygtig struktur på dagtilbudsområdet, og processen for det videre arbejde 
drøftes. På mødet vil der blive givet en mundtlig orientering om arbejdet. 
 
Baggrund 

Alle partier i Kommunalbestyrelsen, undtaget Venstre, besluttede i budgetaftalen for 2013-2016, at 
en væsentlig del af arbejde med børnevisionen Tryghed, leg og læring, børn forandrer verden er 
udviklingen af en mere bæredygtig struktur på dagtilbudsområdet (Gentofte-planen 2013, side 22). 
  
Siden sommeren 2013 har Børn, Unge og Fritid arbejdet sammen med repræsentanter fra 
kommunens dagtilbud og forældrerepræsentanter fra tilbuddenes bestyrelser om formuleringen af 
en række pejlemærker for kvalitet. Omdrejningspunktet har været en kvalitetstrekant, hvor både 
faglig, brugeroplevet og organisatorisk kvalitet indgår, og hvor konsensus har været, at alle tre 
hjørner kan og skal bidrage til et samlet løft. 
  
Pejlemærkerne blev diskuteret blandt en meget bred kreds af interessenter, og bl.a. på baggrund 
heraf formulerede Børn, Unge og Fritid et forslag til en række egentlige kvalitetskriterier, der 
rammesætter arbejdet med at skabe en bæredygtig struktur på dagtilbudsområdet. 
  
På møde i Børne- og Skoleudvalget den 2. juni 2014, pkt. 2, blev et notat med kvalitetskriterier 
forelagt. Det blev besluttet: 

1. At orienteringen om arbejdet med bæredygtig struktur tages til efterretning (alle partier 
stemte for) 

2. At kvalitetskriterierne besluttes som grundlag for det fortsatte arbejde (alle partier stemte for 
undtaget I og Ø) 

3. At processen for det fortsatte arbejde besluttes (alle partier stemte for undtaget I og Ø) 

 
På møde i Kommunalbestyrelsen den 16. juni 2014, pkt. 17, blev Børne- og Skoleudvalgets 
afgørelse vedtaget med 17 stemmer (C+A+V+B) for og 2 stemmer (I+Ø) imod. Jeanne Toxværd 
stemte imod, fordi: "der ikke tilføres ressourcer til området". 
Der blev fremsat følgende ændringsforslag fra Liberal Alliance:  

"Bæredygtig struktur er alene gældende for kommunale institutioner og stilles til rådighed som 
inspiration til selvejende og private institutioner, således den decentrale forældreindflydelse på 
værdier, drift og økonomi i selvejende og private institutioner bevares."  

Nedstemt med 4 stemmer (I+V+B) for og 14 stemmer (C+A) imod, medens 1 (Ø) undlod at 
stemme. 
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Efter den politiske behandling blev alle institutioner bedt om at give en skriftlig 
tilbagemelding vedrørende institutionernes egne vurderinger af bæredygtighed og potentialer for 
fremtiden. Den 31. oktober 2014 var deadline for institutionernes tilbagemeldinger til Dagtilbud. 

 
Vurdering 

Det er Børn, Unge og Fritids vurdering, at de indkomne tilbagemeldinger er et godt grundlag for 
den videre dialog og arbejdet frem mod konkrete beslutninger for hver enkelt institution.  
Samtidigt viser tilbagemeldingerne, at handlemulighederne er meget forskellige. En del af 
institutionerne er allerede i gang med at realisere en ny organisering, mens andre har et stort 
arbejde foran sig, inden den bedste løsning er fundet. Andre vurderes for nuværende at have et 
kvalitativt niveau og en størrelse der gør, at de i første omgang ikke skal ændre organisering. 
Det er derfor også vurderingen, at det fortsatte arbejde med bæredygtig struktur vil forme sig som 
en løbende afklaring og realisering på institutionsniveau samtidigt med, at blikket for helheden og 
kvalitetskriterierne fastholdes. Ovenstående uddybes mundtligt på mødet. 

Børn, Unge og Fritid præsenterer en ny status for Børne- og Skoleudvalget i marts 2015. 

 
Indstilling 

Børn, Unge og Fritid indstiller 

Til Børne- og Skoleudvalget:  

At arbejdet med bæredygtig struktur og den fortsatte proces drøftes. 

 
 
 
_________________________ 
 
 
 
Møde i Børne- og Skoleudvalget den 01. december 2014 
 
2  Åbent         Tematisk drøftelse - Ny ledelsesstruktur på skoleområdet og ny 
organisering af Fritid 
 
015822-2014 
 
 
Resumé 
Sagen fremlægges med henblik på samlet orientering og oplæg til tematisk drøftelse om ny 
ledelsesstruktur på skoleområdet samt ny organisering af fritid - og sammenhængen mellem de to 
indsatser. På mødet gives der en mundtlig orientering om arbejdet. 

 
Baggrund 
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Folkeskolereformen har sat en ny dagsorden om en længere og mere varieret skoledag. Samtidig 
har vi i Gentofte Kommune, med Læring uden Grænser og det særlige fokus på synlig læring, en 
ambition, der peger i samme retning. For at sikre at vi har den rigtige organisering af arbejdet til 
understøttelse af både skoleområdet og de unges fritid, arbejdes der nu med udviklingen af en ny 
ledelsesstruktur på skoleområdet samt en ændret organisering af arbejdet med de unges fritid – 
herunder fritidscentrene. 

På unge- og fritidsområdet betyder den lidt længere skoledag, samt vores ambition om at sætte 
særligt fokus på de ældste unge, at en ændret udnyttelse af ressourcerne og en ændring af 
fritidscentrenes organisering er hensigtsmæssig. 

Der stilles nye krav til ledelsen af skoleområdet, og med det nye ledelsesgrundlag sætter vi fokus 
på, at lederne ’forløser potentialer’, ’skaber resultater’ og ’synliggør læring’. Skoleledelserne skal i 
den forbindelse være mere synlige, tættere på praksis og have mere tid til læringsledelse. Dette 
kræver en ny ledelsesstruktur, hvor de rette kompetencer i højere grad kommer i spil samt en 
opgaveportefølje for lederne med ’mere læring, mindre administration’. I forlængelse heraf lægges 
der op til nogle ’guidende principper’ for ny ledelsesstruktur på skoleområdet. Ovenstående 
uddybes mundtligt på mødet. 

 
Vurdering 
Det er Børn, Unge og Fritids vurdering, at etableringen af de nye strukturer positivt vil understøtte 
realiseringen af ”Læring uden grænser” og ”Synlig læring” samt ambitionerne i den nye 
folkeskolereform, samt at arbejdet med de ældste unge styrkes. 

 
Indstilling 
Børn, Unge og Fritid indstiller 

Til Børne- og Skoleudvalget: 

1.    At orienteringen om ny ledelsesstruktur på skoleområdet drøftes. 
2.    At processen for det videre arbejde med ny ledelsesstruktur på skoleområdet tages til 

efterretning. 
3.    At orientering en om ny organisering af de unges fritid drøftes. 
4.    At processen for det videre arbejde med ny organisering af de unges fritid tages til 

efterretning. 

 
 
 
_________________________ 
 
Bilag 

 Ny ledelsesstruktur og unges fritid PDF 
 
 
 
Møde i Børne- og Skoleudvalget den 01. december 2014 
 
3  Åbent         Sundhedspolitikken 2015 
 
032047-2014 
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Resumé 
Kommunalbestyrelsen vedtog Gentofte Kommunes ’Sundhedspolitik 2013-2016’ i februar 2013. 
Sundhedspolitikkens vision og værdier sætter rammerne for sundhedsarbejdet i Gentofte 
Kommune, og har fokus på temaerne borgerrettet forebyggelse, mental sundhed og patientrettet 
sundhed. Sundhedspolitikkens understøttes økonomisk af tilknyttede puljemidler. For perioden 
2013-14 er der igangsat og gennemført handleplaner for at udmønte de politiske visioner og 
prioriteringer. Resultatet og evalueringen af disse handleplaner vil blive forelagt de politiske udvalg 
i foråret 2015. Her følger Sundhedspolitikkens handleplaner for 2015, som forelægges til 
godkendelse.  
 
Baggrund 

Ifølge Sundhedslovens § 119, stk. 1 og 2 har kommunerne ansvaret for den borgerrrettede 
forebyggelse og den del af den patientrettede forebyggelse, der finder sted, når patienten ikke er i 
behandling på sygehus eller hos den praktiserende læge. 

Kommunalbestyrelsen vedtog på sit møde d. 25. februar 2013 ’Sundhedspolitik 2013-2016’. 
Sundhedspolitikkens vision er, at: ”Sikre gode muligheder for at fremme en sund og aktiv livsstil 
blandt borgere i Gentofte Kommune”. Der er udarbejdet handleplaner for indsatserne for 2013-14, 
som afsluttes ultimo 2014 og evalueres ultimo 2014/primo 2015.  

Handleplaner for Sundhedspolitikken 2015 
 
Her præsenteres udarbejdede handleplaner for Sundhedspolitikken i 2015, som forelægges til 
godkendelse. 
Handleplanerne for sundhedsarbejdet i 2015 er udarbejdet af opgaveområderne. Der er nedsat en 
tværgående arbejdsgruppe med repræsentanter fra Børn, Unge & Fritid, Social og Sundhed, Kultur 
& Bibliotek og Forebyggelse & Sundhedsfremme, der har vurderet de indkomne handleplaner. 
Arbejdsgruppens indstilling er præsenteret for og godkendt af Direktionen. Indstillingen om 
handleplaner for 2015 fremlægges nu med henblik på politisk godkendelse.  

Handleplanerne er vurderet ud fra følgende kriterier:  

 Ligger handleplanen inden for Sundhedspolitikkens indsatsområder: Borgerrettet 
forebyggelse, mental sundhed eller patientrettet forebyggelse. 

 Ligger handleplanen inden for Gentofte Kommunes Budgetaftale 2015-18. Dette mål er 
medtaget, da det afspejler de politiske prioriteringer for de kommende år. 

 Foreligger der evidens for indsatsen. 
 Handleplanens ’volumen’. Baseret på erfaringer fra Sundhedspolitikkens handleplaner for 

2013-14, har der fra organisationen, såvel BUF som SOSU, været et ønske om, at 
Sundhedspolitikkens handle¬planer for 2015-16 udmøntes i færre og større projekter. 

 Foreligger der klare mål og succeskriterier. 
 Er der en plan for evaluering. 
 Er der en plan for forankring. 
 Understøtter handleplanen opgaveområdernes mål og opgaveportefølge. 
 Dækker handleplanerne bredt opgaveområderne inden for Sundhedspolitikkens temaer. 

Der indstilles 8 handleplaner til støtte via Sundhedspolitikkens pulje, se bilag. 
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Organisering 

 Forebyggelse & Sundhedsfremme er tovholdere for koordineringen af Sundhedspolitikkens 
samlede indsats. 

 Tovholderne for de enkelte handleplaner har ansvaret for, at handleplanen gennemføres og 
implementeres med støtte fra Forebyggelse & Sundhedsfremme. 

 For at sikre handleplanernes bæredygtighed, vil tovholderne for de enkelte handleplaner 
blive indkaldt til en drøftelse af handleplanen i Forebyggelse & Sundhedsfremme. Formålet 
hermed er at konkretisere handleplanen og udvikle en strategiplan, der sikrer 
handleplanens gennemførelse, implementering og forankring i organisationen samt sikrer 
formidling af handleplanens resultater. 

Evaluering 

 Der udarbejdes konkrete evalueringsplaner for hver enkelt handleplan.  

Tidsplan 

 Arbejdet med handleplanerne 2015 igangsættes primo 2015 og afsluttes ultimo 2015. 
 Der opsættes milepæle for de enkelte handleplaner, og der afholdes tre koordinerede 

møder: Et primo 2015, et medio 2015 og et ultimo 2015. 

 
Vurdering 

Det vurderes, at Sundhedspolitikkens handleplaner for 2015 samlet bidrager til at imødekomme og 
understøtte Sundhedspolitikkens vision og de politisk udvalgte indsatsområder: Borgerrettet 
forebyggelse, mental sundhed og patientrettet sundhed. 

Det vurderes, at Sundhedspolitikkens handleplaner for 2015 vil bidrage til at fremme sundheden i 
Gentofte Kommune. 

 
Indstilling 

Social & Sundhed, Forebyggelse & Sundhedsfremme og Børn, Unge & Fritid indstiller  

Til Kultur- og Fritidsudvalget, Byplansudvalget, Børne- og Skoleudvalget, Erhvervs- og 
Beskæftigelsesudvalget, Teknik- og Miljøudvalget, Socialudvalget, Økonomiudvalget og 
Kommunalbestyrelsen: 
 
At Sundhedspolitikkens handleplaner for 2015, herunder økonomien vedr. handleplanerne, 
godkendes. 

 
Tidligere beslutninger 

Kultur- og fritidsudvalget den 26. november 2014 kl. 17.00 

Beslutning foreligger endnu ikke 
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Byplanudvalget den 27. november 2014 kl. 17.01 

Beslutning foreligger endnu ikke 

 
 
 
_________________________ 
 
Bilag 

 Bilag 1 - Oversigt og økonomi vedr  Sundhedspolitikkens handleplaner indstillet til støtte i 2015 
 Bilag 2 - Sundhedspolitikkens handleplaner indstillet til støtte i 2015 

 
 
 
Møde i Børne- og Skoleudvalget den 01. december 2014 
 
4  Åbent         kapacitet og klassedannelse til skoleindskrivning 2015 
 
017480-2014 
 
 
Resumé 
Skoleindskrivning til 0. klasse 2015 åbner d. 4. december 2014. Forud for indskrivningen har Børn, 
Unge og Fritid analyseret behovet for kapacitet og vurderer, at der bliver behov for at oprette fire 
ekstra 0. klasser udover basiskapaciteten på 31 0. klasser. Børn, Unge og Fritid indstiller til Børne- 
og Skoleudvalget, at orienteringen om skoleindskrivning 2015 og etableringen af en natur- og 
miljøfaglig profil på Hellerup Skole tages til efterretning. Børn, Unge og Fritid indstiller endvidere, at 
kapaciteten udvides, så der oprettes 35 0. klasser i 2015. De fire ekstra 0. klasser foreslås oprettet 
på Munkegårdsskolen, Ordrup Skole, Tjørnegårdsskolen og Tranegårdskolen.  
 
Baggrund 
Alle forældre med børn født i 2009 og børn, der fik udsat skolestart i 2014, modtager brev med 
Digital Post om skoleindskrivning 2015. Samtidig publiceres der på www.gentofte.dk en folder med 
praktisk information til forældrene om blandt andet frikommuneforsøget med skoledistrikter, 
informationsmøder på skolerne, optagelseskriterier og retningslinjer for udsat skolestart. 
 
Som noget nyt holder Børn, Unge og Fritid åbnet hus for individuelle henvendelser vedr. 
skoleindskrivning. Der holdes åbent to torsdage i december måned for personligt fremmøde 
mellem 12.00 og 18.00 og for telefoniske henvendelse mellem 12.00 og 19.00.  
 
Børn, Unge og Fritid forventer, at omkring 866 børn ønskes indskrevet i 0. klasse i en folkeskole i 
Gentofte Kommune i 2015. Skolernes basiskapacitet er 771 pladser. Der er ni skoler med tre spor 
á 25 elever pr. klasse og to skoler med to spor á 24 elever pr. klasse. Det er dermed vurderingen, 
at der vil mangle plads til 95 elever ved indskrivningen.  
 
Vurdering 
I analysen af kapacitetsbehovet er familiernes bopæl medtaget for at kunne vurdere, hvor 
kapacitetsbehovet er størst. Børn, Unge og Fritid har sammenholdt prognosen med søgemønstret 
fra sidste år så etablering af den ekstra kapacitet kan planlægges bedst muligt. Se bilag 1. 
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Samtidig har Børn, Unge og Fritid været i dialog med de skoler, der har et højt antal elever i 
nærområdet og/eller har haft en stor søgning de seneste år. Dette er gennemgået nærmere i bilag 
1. På baggrund af analysen og dialogen med skolerne foreslår Børn, Unge og Fritid, at der 
oprettes ekstra 0. klasser på: 
 
Munkegårdsskolen – de fysiske rammer på skolen giver mulighed for at oprette en ekstra 0. klasse 
uden større tilpasninger. 
 
Ordrup Skole – der kan med et samarbejde med Ordrup Fritidscenter og udnyttelse af deres 
lokaler skabes plads til en ekstra 0. klasse.  
 
Tjørnegårdsskolen – der kan etableres et lokale til en ekstra 0. klasse i et billedkunstlokale, som 
kan etableres i forbindelse med natur- og tekniklokalet. Det vil kræve mindre bygningsmæssige 
ændringer. 
 
Tranegårdskolen – der kan etableres en ekstra 0. klasse indenfor skolens SKUB kapacitet. 
Tranegårdskolen er forberedt til at kunne rumme en enkelt årgang med tre spor. Der er pt ingen 
årgange med tre spor.  
 
Udgifterne til etablering af de ekstra klasser forventes afholdt inden for puljen til max 25 i 
børnehaveklasserne.   
 
Børn, Unge og Fritid foreslår samtidig, at den endelige beslutning om oprettelse af ekstra kapacitet 
foretages med udgangspunkt i den faktiske søgning ved indskrivningen. Beslutningen foreslås 
baseret på familiernes ønsker og en vurdering af nødvendig kapacitet for at opnå de ønskede 
klassekvotienter på maksimalt 25/24 elever pr. klasse.  
 
I forbindelse med oprettelsen af en ekstra 0. klasse på Tranegårdskolen har Børn, Unge og Fritid 
på baggrund af de skolesøgendes bopæl og de seneste års præferencer vurderet, at der er en 
risiko for, at den ekstra klasse kan betyde en lavere søgning til Hellerup Skole. Hellerup Skoles 
fysiske placering i forhold til Tranegårdskolen sammenholdt med fordelingskriterierne, hvor ingen 
familier kan indskrives på en skole, der ligger længere end 2,5 km. fra deres bopæl, som de ikke 
har ønsket, betyder, at det kan blive vanskeligt at udnytte kapaciteten på Hellerup Skole.  
 
Derfor har Hellerup Skole i samarbejde med Børn, Unge og Fritid formuleret en særlig profil for 
Hellerup Skole. Hellerup Skole har ønsket at etablere en natur- og miljøfaglig profil. Med profilen vil 
Hellerup Skole tilbyde en skole, hvor arbejdet med den natur- og miljøfaglige profil går som en rød 
tråd igennem børnenes 10-årige skoleforløb. Med en plads på Hellerup Skole vil familien få: 
  

 En skole hvor 0.kl. og 1.kl. arbejder tæt sammen med øget fokus omkring et natur- og 
miljøfagligt indhold 

 En skole med et tæt og frugtbart lærer/pædagogsamarbejde og i et lokalefællesskab 
mellem skole og GFO, der sikrer barnet en god, tryg og sammenhængende ramme hele 
dagen 

 En skole, hvor der medtænkes en anderledes og praksisnær undervisning igennem hele 
skoleforløbet, hvor skolens fordelagtige placering nær ved Øresund og de grønne områder i 
Nordsjælland udnyttes – med særligt fokus på miljø og bæredygtighed.  

 En skole med udearealer, hvor der medtænkes bevægelsesområde, udendørs værksteder 
og et udelaboratorium, der skal facilitere naturfagsundervisningen og 
eftermiddagsaktiviteterne i GFO. 

 En skole, der er demonstrationsskole for Undervisningsministeriet inden for it og hvor it 
inddrages i undervisningen som et værktøj i netop de undervisningssituationer, hvor det er 
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naturligt og giver mening for det enkelte barn. Denne tilgang gør også, at skolen er 
Showcase School for Microsoft. 

  
Hellerup Skole vil i samarbejde med Børn, Unge og Fritid sikre bred kommunikation om skolens 
nye profil for at tiltrække flere familier til skolen.  
 
Indstilling 

Børn, Unge og Fritid indstiller  

Til Børne- og Skoleudvalget 

1. at der kan oprettes en ekstra 0. klasse på Munkegårdsskolen, Ordrup Skole, Tranegårdskolen 
og Tjørnegårdsskolen. 
  
2. at orienteringen om Hellerup Skoles natur- og miljøfaglig profil tages til efterretning  
 
3. at orienteringen om skoleindskrivning 2015 tages til efterretning 
 

  

 
 
 
_________________________ 
 
Bilag 

 Kapacitet til skoleindskrivning 2015 
 
 
 
Møde i Børne- og Skoleudvalget den 01. december 2014 
 
5  Åbent         Beredskabsplan, Forebyggelse og håndtering af overgreb mod børn 
og unge, 2014 
 
029654-2014 
 
 
Resumé 

Det fremgår af Lov om Social Service at kommunalbestyrelsen skal udarbejde et beredskab til 
forebyggelse, tidlig opsporing og behandling af sager om overgreb mod børn og unge. 

Børn, Unge og Fritid forelægger "Beredskabsplan, Forebyggelse og håndtering af overgreb mod 
børn og unge, Gentofte Kommune 2014" i Børne- og Skoleudvalget og i Kommunalbestyrelsen til 
beslutning. 
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Baggrund 
De fleste børn og unge i Gentofte Kommune trives og har det godt. Der er dog også børn og unge, 
som har brug for en ekstra indsats. Gentofte Kommunes beredskabsplan "Forebyggelse og 
håndtering af overgreb mod børn og unge" skal sikre en hurtig, ensartet og professionel håndtering 
af mistanker om overgreb mod børn og unge og skabe grundlag for at der i institutioner og skoler 
arbejdes med forebyggelse af overgreb mod børn og unge. Beredskabsplanen giver indsigt i viden 
om overgreb, grundlæggende redskaber, handlemuligheder og handlepligt. 

 
Vurdering 

Børn, Unge og Fritid vurderer, at beredskabsplan 2014 giver et godt grundlag for, at alle der 
arbejder med børn og unge kender deres rolle og ansvar i forebyggelse og håndtering af mistanke 
om overgreb mod børn og unge i alderen 0-18 år.  

 
Indstilling 

Børn, Unge og Fritid indstiller 

Til Børne- og Skoleudvalget og til Kommunalbestyrelsen: 

At Beredskabsplan Forebyggelse og håndtering af overgreb mod børn og unge Gentofte 
Kommune 2014 vedtages. 

 
 
 
_________________________ 
 
Bilag 

 Beredskabsplan, Forebyggelse og håndtering af overgreb mod børn og unge, 2014 
 
 
 
Møde i Børne- og Skoleudvalget den 01. december 2014 
 
6  Åbent         Frikommuneforsøg 
 
031536-2014 
 
 
Resumé 
Frikommuneforsøgene medvirker til nytænkning og påvirker lovgivningen. Således bliver flere af 
frikommunernes forsøgsmuligheder løbende indarbejdet i lovgivningen. Samtidig betyder 
udviklingen, af måden vi løser opgaverne på i kommunen, at visse forsøgsmuligheder ikke 
længere er relevante. Derfor indstilles det, at i alt 15 forsøg udgår som frikommuneforsøg, heraf 8 
under Børne- og Skoleudvalgets område.  

 
Baggrund 



  Side 12 af 17 
 

Gentofte Kommune har sammen med Gladsaxe Kommune være frikommune siden 1. januar 2012. 
Frikommuneperioden slutter 31. december 2015. Dog har forsøg på skoleområdet fået tilladelse til 
at løbe frem til medio 2016. 

Efter frikommuneperiodens udløb skal forsøgene evalueres, således at evalueringerne foreligger 
inden sommerferien 2016.  

Frikommunerne har argumenteret for, at frikommuneforsøgene får lov til at fortsætte også efter 
31.december 2015, indtil Folketinget har haft mulighed for at tage stilling til, om forsøgene giver 
anledning til ændring af lovgivning for alle kommuner. I økonomiaftalen 2015 mellem KL og 
regeringen fremgår det på den baggrund, at regeringen vil søge tilslutning til, at igangværende 
frikommuneforsøg kan videreføres efter evalueringen medio 2016 og frem til medio 2017 for at 
undgå at stoppe forsøg, som frikommunerne ønsker at fortsætte. I denne periode kan folketinget 
tage stilling til, hvordan forsøgsresultaterne eventuelt skal påvirke lovgivningen for alle kommuner.  
Regeringen har fremsat lovforslag om forlængelse af frikommuneperioden d. 8. oktober 2014. 
Loven forventes vedtages primo december.  

I økonomiaftalen 2015 fremgår også, at regeringen og KL i efteråret 2014 drøfter en fornyelse af 
frikommunekonceptet med henblik på den nærmere udformning af et nyt frikommuneforsøg. Pt. 
gennemfører Rambøll/BDO en evaluering af rammerne for den nuværende frikommuneordning på 
vegne af Økonomi- og Indenrigsministeriet og KL. Evalueringens resultater bidrager til 
udformningen af et nyt frikommuneforsøg. Den endelige evalueringsrapport foreligger i december 
2014. 

 
Vurdering 
Frikommunerne kunne søge om forsøg i perioden 1. januar 2012 til 1. januar 2014. Gentofte 
Kommune søgte i denne periode om 56 forsøg, hvoraf 16 blev afslået.  

Flere af de idéer og forsøg som frikommunerne har søgt om har bidraget til nytænkning og 
udvikling af nye løsninger og indgår således i Folkeskolereformen, Kontanthjælpsreformen og 
udspillet til Beskæftigelsesreform. Samtidig betyder ny lovgivning dog også, at der på særligt 
beskæftigelsesområdet indføres nye form- og proceskrav, der vanskeliggør en meningsfuld 
gennemførelse af forsøgene. Desuden kan den øvrige udvikling på området påvirke forsøgene 
således, at det ikke er sikkert, det længere er hensigtsmæssigt at gennemføre forsøgene. Derfor 
vurderer administrationen løbende, om frikommuneforsøg bør udgå og indstiller herom til 
Kommunalbestyrelsen. Forsøg der udgår, evalueres ikke.  

De tilbageværende frikommuneforsøg fremgår af bilag 2.  

På Børne- og Skoleudvalgets område vurderes det, at følgende 8 forsøg skal udgå. Begrundelser 
herfor fremgår af bilag 1. 

·         Fleksibel idrætsundervisning 
·         Lokalt forankrede skolebestyrelser 
·         Øget fokus på individuelle læringsmål 
·         Udvidet adgang til holddannelse 
·         Karakterer i alle fag fra 6. klasse 
·         Lovdispensation fra tilsynsforpligtelsen 
·         Nye fag nye tider  
·         9. klasse et afslutnings- og overgangsår 

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

1.    At orienteringen tages til efterretning. 

2.    At ovenstående forsøg for udvalgets område udgår som frikommuneforsøg. 

 
Tidligere beslutninger 

Børne- og Skoleudvalget den 10. november 2014 kl. 17.00 

Udvalget konstaterede, at det ikke var beslutningsdygtigt, da alene 3 medlemmer var til 
stede. 

 
 
 
_________________________ 
 
Bilag 

 Bilag 1 Forslag til frikommuneprojekter der udgår 
 Bilag 2 Oversigt over Gentofte og Gladsaxe kommunes frikommuneforsøg oktober 2014 PDF 

 
 
 
Møde i Børne- og Skoleudvalget den 01. december 2014 
 
7  Åbent         Økonomisk rapportering pr. 30. september 2014 
 
030551-2014 
 
 
Resumé 

Med udgangspunkt i det registrerede forbrug for årets første 9 måneder samt en opfølgning på de 
centrale økonomiske faktorer, forelægger ØKONOMI rapportering for 3. kvartal 2014 til 
godkendelse. 

Kvartalsrapporteringen forelægges fagudvalgene i november 2014 og oversendes herefter til 
Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens godkendelse. 

Kvartalsrapporteringen er tænkt som en løbende økonomisk styringsinformation til 
fagudvalg/Kommunalbestyrelse og understøtter således de eksterne krav om udarbejdelse af 
halvårsregnskab m.m. 

 
Baggrund 
Formålet med kvartalsrapporteringen er at foretage de nødvendige bevillingsmæssige tilpasninger 
af det vedtagne budget samt give et overblik over kommunens likviditetsmæssige og finansielle 
situation/udvikling. 
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Kvartalsrapporteringen er udarbejdet på baggrund af det oprindeligt vedtagne budget inkl. givne 
tillægsbevillinger og overførsler fra 2013. 

Rapporteringen indeholder en opfølgning på driftsområdet på de enkelte målområder og en 
generel opfølgning på anlæg samt de finansielle poster i budgettet. 

 
Vurdering 
I denne økonomiske rapportering pr. 3. kvartal 2014 søges samlet set tillægsbevillinger med en 
forbedring på 5,2 mio. kr. 
 
 
De væsentligste økonomiske elementer i kvartalsrapporteringen er følgende: 

Driftsudgifter (serviceudgifter) 

På serviceområdet forventes der i forhold til det gældende budget nettomerudgifter på 6,6 mio. kr. 
Merudgifterne vedrørende bl.a. snerydning, udgifter til anbringelser, forebyggelse og aflastning på 
børneområdet, mindreindtægter for salg af plejehjemspladser og øget genoptræningsaktivitet på 
Tranehaven samt færre indtægter på byggetilladelser. 

På serviceområdet er der mindreudgifter til bl.a. PAU-elever, længerevarende sociale botilbud, ny 
ungdomsuddannelse, merindtægter vedr. bostøtter, hjemmeplejen, og mindreforbrug til 
folkeoplysende voksenundervisning. 

Driftsudgifter (øvrige udgifter) 

Der forventes samlet nettomindreudgifter på 4,2 mio. kr. 
På Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget område er der mindreudgifter vedr. førtidspensioner og 
en række af beskæftigelsesudgifterne til gengæld forventes der merudgifter vedr. kontanthjælp og 
sygedagpenge. 

Finansiering (skatter/nettorenter) 

Der forventes øgede forskerskatteindtægter og lavere renteindtægter, som samlet forbedrer 
økonomien med netto 3,7 mio. kr. 

På socialområdets område forventes merudgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering af 
sygehusområdet. 
 
 

 
Indstilling 

Økonomi indstiller: 

Til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, Teknik- og Miljøudvalget, Børne- og Skoleudvalget, 
Kultur- og Fritidsudvalget samt Socialudvalget: 

At de bevillingsmæssige forhold beskrevet i rapporteringen for 3. kvartal 2014 oversendes til 
godkendelse i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.  
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Tidligere beslutninger 

Børne- og Skoleudvalget den 10. november 2014 kl. 17.00 

Udvalget konstaterede, at det ikke var beslutningsdygtigt, da alene 3 medlemmer var til 
stede. 

 
 
 
_________________________ 
 
Bilag 

 Økonomisk rapportering pr. 30. september 2014.PDF 
 
 
 
Møde i Børne- og Skoleudvalget den 01. december 2014 
 
8  Åbent         Dialog og arbejdsplan for Børne- og Skoleudvalget 2015 
 
048324-2013 
 
 
Resumé 
Børne- og Skoleudvalget drøftede "Dialog og arbejdsplan for Børne- og Skoleudvalget 2014 - 
2017" på møde i september. Nyt revideret forslag med fokus på 2015 - 2017 fremlægges til 
beslutning.  
 
Baggrund 

Forslag til arbejdsplan for Børne og Skoleudvalget tager afsæt i udvalgets ønske om at besøge alle 
skoler i løbet af 2015. 

Besøg på skolerne foreslås tilrettelagt, så de primært afholdes samme aften som ordinære møder, 
dog undtaget januar og maj. For at nå besøg på alle skolerne foreslås der besøg på to skoler en 
ekstra mødeaften i november. Møder på skolerne foreslås tilrettelagt ud fra følgende koncept: 

 frivillig rundvisning kl. 16.30  - 17.00  
 møde med skolebestyrelserne kl. 17.00-18.00  
 ordinært møde 18.00 - 20.00 

Derudover foreslås der afholdt to møder med dagtilbudsbestyrelser.  Endelig foreslås der indlagt et 
ekstra møde, afholdt som åbent temamøde, om fællesskab.  

I "Forslag til arbejdsplan for Børne- og Skoleudvalget 2015 - 2017" er indlagt et årligt seminar 
ultimo februar, hvor udvalget drøfter dokumentation. 

"Forslag til arbejdsplan for Børne- og Skoleudvalget 2015 - 2017" er vedhæftet som bilag. 
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Indstilling 

Børn, Unge og Fritid indstiller 

Til Børne- og Skoleudvalget: 

At Arbejdsplan for Børne- og Skoleudvalget 2015- 2017 vedtages. 

 
 
 
_________________________ 
 
Bilag 

 Møder i BOS 2015 PDF 
 
 
 
Møde i Børne- og Skoleudvalget den 01. december 2014 
 
9  Åbent         Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra 
medlemmerne 
 
000674-2014 
 
 
 
 
_________________________ 
 
 
 
 
Møde i Børne- og Skoleudvalget den 01. december 2014 
 
10  Lukket         Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra 
medlemmerne 
 
000674-2014 
 
 
 
 
_________________________ 
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