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Indholdsfortegnelse 
 

Børne- og Skoleudvalget 
 
 

den 04. februar 2008 
 
 

Åben dagsorden 

Lukket dagsorden 

1 Orientering om status på økonomi og aktiviteter i SKUB pr. februar 2008 
(SKUB)

2 Skitse til kvalitetsstyringskoncept for Gentofte Kommunes skolevæsen

3 Søgårdsskolen og Lille Tjørnegård, ledelsesmæssig og administrativ 
sammenlægning

4 Børne- og Skoleudvalget, Årshjul 2008 for skoleområdet
5 Anbringelsesvejledning, KVIA i GK
6 Digital pladsanvisning, projekt
7 Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne

8 Skovgårdsskolen (SKUB)
9 Munkegårdsskolen (SKUB)
10 Reorganisering
11 Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne
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Møde i Børne- og Skoleudvalget den 04. februar 2008 
 
 
1  Åbent   Orientering om status på økonomi og aktiviteter i SKUB pr. februar 
2008 (SKUB) 
 
003702-2008 
  

 

 

 

 
 
_____________________ 

 
 
 
 
Møde i Børne- og Skoleudvalget den 04. februar 2008 
 
 
2  Åbent   Skitse til kvalitetsstyringskoncept for Gentofte Kommunes skolevæsen 
 
001218-2007 
  

Resumé
Projektgruppen orienterer uden beslutningstema om status på økonomi og aktiviteter i 
skoleudviklings- og udbygningsprojektet pr. februar 2008. 

Baggrund
Hver måned giver projektgruppen til Børne- og Skoleudvalget en kort orientering om 
status på økonomi og aktiviteter i skoleudviklings- og udbygningsprojektet. 
Orienteringen er vedlagt som bilag. 

Vurdering
I orienteringen gives en indsigt i bl.a. størrelsen af bevillinger i forhold til 
rådighedsbeløbet til skoleudviklings- og udbygningsprojektet og en status på 
skoleudvikling og –udbygning i alle skoledistrikterne. 

Indstilling
Projektgruppen indstiller 

Til Børne- og Skoleudvalget: 

At orienteringen tages til efterretning. 

Bilag FIE-ark SKUB (FORTROLIGT) Åben i Captia
Bilag Orientering om status på økonomi og aktiviteter i SKUB bilag Åben i Captia

Resumé

Børne- og Skoleudvalget drøftede i januar 2007 en skitse til kvalitetsstyringskoncept 
for kommunens skolevæsen. Skole og Fritid har siden da videreudviklet konceptet og 
afprøvet dele af det i praksis. Skole og Fritid forelægger på denne baggrund en ny 
skitse til kvalitetssikringskonceptet til drøftelse i Børne- og Skoleudvalget. Det endelige 
forslag til kvalitetsstyringskonceptet vil blive præsenteret for Børne- og Skoleudvalget i 
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Møde i Børne- og Skoleudvalget den 04. februar 2008 
 
 
3  Åbent   Søgårdsskolen og Lille Tjørnegård, ledelsesmæssig og administrativ 
sammenlægning 
 
004348-2008 
  

 

 

marts 2008 med henblik på godkendelse. 

Indstilling
Skole og Fritid indstiller 

Til Børne- og Skoleudvalget: 

At udvalget drøfter indholdet i den foreliggende skitse til kvalitetsstyringskoncept for 
kommunens skolevæsen. 

Bilag Skitse til Kvalitetsstyringskoncept for Gentofte Kommunes 
skolevæsen, februar 2008

Åben i 
Captia

Resumé
Skole og Fritid ønsker at en ledelsesmæssig og administrativ sammenlægning af Lille 
Tjørnegård og Søgårdsskolen pr. 1. januar 2009 for at skabe nye muligheder for 
fleksibel tilrettelæggelse og organisering af tilbuddet til børn med særlige behov.   

Baggrund
En samlet organisering af specialundervisningen i Gentofte Kommune vil  kunne 
tilvejebringe den fleksibilitet/kvalitet og faglighed, som moderne specialundervisning og 
specialpædagogik fordrer. 

Under fælles ledelse vil der kunne tilvejebringes det ledelsesmæssige grundlag for 
fleksibel tilrettelæggelse og organisering af tilbudet til de enkelte børn, samt en samlet 
kompetenceudviklingsstrategi der kan sikre bred og høj kvalitet i det samlede skole- og 
fritidstilbud til Søgårdsskolen og Lille Tjørnegårds børn og unge.    

Skole og Fritid har anmodet skolebestyrelsen på Tjørnegårdsskolen om en 
udtalelse om den påtænkte sammenlægning.       

Vurdering

Skole og Fritid foreslår, at der foretages en administrativ og ledelsesmæssig 
sammenlægning af Søgårdsskolen og Lille Tjørnegård pr. 1. januar 2009. 
Sammenlægningen medfører, at der er behov for en omformulering af Bilag E i 
"Vedtægt for styrelsen af Gentofte Kommunes Skolevæsen". Ændringen fremgår af 
vedlagte bilag. 

Skolebestyrelsen ved Tjørnegårdsskolen har den 17. januar 2009 fremsendt 
høringssvar til Skole og Fritid. Skolebetyrelsen foreslår, at der udarbejdes en 
overordnet strategi for den specialpædagogiske indsat, før der tages endelig stilling til, 
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_____________________ 

 
 
 
 
Møde i Børne- og Skoleudvalget den 04. februar 2008 
 
 
4  Åbent   Børne- og Skoleudvalget, Årshjul 2008 for skoleområdet 
 
000894-2008 
  

 

hvor Lille Tjørnegård er bedst placeret rent administrativt og ledelsesmæssigt.  

Idet den overordnede strategi på det specialpædagogiske område udarbejdes i 
henhold til Kontrakt I i dette kalenderår, vurderer Skole og Fritid at vi allerede nu kan 
påbegynde den ledelsesmæssige og administrative sammenlægning. 

Tjørnegårdsskolens høringssvar vedlægges. 

    

  

Indstilling
Skole og Fritid indstiller 

Til Børne- og Skoleudvalget: 

1. At den endelige ledelsesmæssige sammenlægning af Lille Tjørnegård og 
Søgårdsskolen sker med virkning fra 1. januar 2009 og  

2. At forberedelsen af den foreslåede sammenlægning påbegyndes nu.  

Bilag Bilag E i "Vedtægt for styrelsen af Gentofte Kommunes 
Folkeskolevæsen"

Åben i 
Captia

Bilag Bilag E - Ændring af afsnit 2 i "Vedtægt for Styrelsen af Gentofte 
Kommunes Folkeskolevæsen"

Åben i 
Captia

Bilag Høringssvar fra Skolebestyrelsen ved Tjørnegårdsskolen Åben i 
Captia

Resumé
Skole og Fritid har udarbejdet et forslag til proces for Gentofte Plan 2009, for så vidt 
angår målområdet "Skole og Fritid".  Procesforslaget er inspireret af de positive 
erfaringer med brugerinvolvering i forbindelse med Gentofte Plan 2008 og lægger 
derfor stor vægt på involvering af såvel brugere som interessenter i kommunens 
skolevæsen. 

Indstilling
Skole og Fritid indstiller 

Til Børne- og Skoleudvalget: 

1. At procesplan for Gentofte Plan 2009, målområde "Skole og Fritid" drøftes  
2. At forslag til temamøder drøftes.   
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Møde i Børne- og Skoleudvalget den 04. februar 2008 
 
 
5  Åbent   Anbringelsesvejledning, KVIA i GK 
 
040303-2007 
  

 

Bilag Procesplan for Gentofte Plan 2009, målområde "skole og fritid" Åben i Captia

Resumé
Børn og Forebyggelse har afsluttet projektet Kvalitetsudvikling på 
anbringelsesområdet. Formålet har været at sikre bedre anbringelsesforløb for børn og 
unge fra Gentofte Kommune. Projektet har resulteret i 2. rapporter, hvoraf den første 
forelægges Børne- og Skoleudvalget til orientering. 

Baggrund

Kvalitetsudvikling på anbringelsesområdet er udfærdiget som baggrundsmateriale 
om arbejdsgange til brug for medarbejdere og samarbejdspartnere på 
døgninstitutionsområdet i Gentofte Kommune. Formålet har været at udvikle et 
støtteredskab til disse medarbejdere i forbindelse med Anbringelsesreformen fra 1. 
januar 2006 og nedlæggelsen af amterne 1. januar 2007. Begge rapporter tager 
udgangspunkt i barnets situation, når det er nødvendigt at etablere døgnanbringelse. 

 
Kvalitetsudvikling på anbringelsesområdet er også sat i værk som følge af den megen 
dårlige omtale i medierne og de negative landsdækkende forskningsresultater 
af anbringelsers betydning for børn og unge i 2004 og 2005. Projektet er derfor Børn 
og Forebyggelses indsats for at ændre disse forhold.  

Herudover skal projektet også ses i relation til Kvalitetsreformen, hvor der er fokus på 
indholdet i de offentlige serviceydelser. Med dette projekt er der nemlig lavet et 
grundigt benarbejde for at løfte det faglige indhold i en af kerneydelserne i Børn og 
Unges regi, så medarbejdere, samarbejdspartnere og brugere bliver mere tilfredse 
med en af de mere indgribende offentlige serviceydelser. Og dermed for at tilbyde så 
kvalitativt et tilbud som muligt. 

  

I forhold til projektet er der taget udgangspunkt i den gældende lovgivning på området 
(og de underliggende bekendtgørelser), Børne- og Ungepolitikken i Gentofte 
Kommune (særligt værdien om, at børn og unge skal have ansvar og 
medbestemmelse) samt Gentofte-Plan 2007 (det politiske mål om, at brugerne skal 
have medindflydelse i egen sagsbehandling). Rapporterne indeholder derfor klare 
beskrivelser af, hvordan Gentofte Kommune ønsker, at barnet sættes mere i 
fokus på fire udvalgte områder: 

� Inddragelse af barnet og den unge. 

� Visitation. 

� Handleplaner. 

� Efterværn. 
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Møde i Børne- og Skoleudvalget den 04. februar 2008 
 
 
6  Åbent   Digital pladsanvisning, projekt 
 
024009-2007 
  

 
 
_____________________ 

 
 
 
 

Rapporterne er blevet til gennem en tværfaglig arbejdsgruppe med fagpersoner med 
erfaringer fra døgninstitutionsområdet, økonomi, konsulentarbejde, 
sagsbehandling samt ledelse af området. Arbejdsgruppen har fået faglig sparring af et 
ekspertpanel bestående af professor Per Schultz Jørgensen, konsulent Ester 
Malmborg, kontorchef for Familieafdelingen i Hillerød Kommune Susanne Jespersen 
og seniorforsker Tine Egelund.   

Rapporterne vil blive brugt i de døgninstitutioner, som Gentofte Kommune er 
driftsherre for, af vores samarbejdspartnere på anbringelsesområdet samt af 
sagsbehandlere og konsulenter i Børn og Unge. Første rapport beskriver grundlaget 
for Gentofte Kommunes indsatser på anbringelsesområdet. Den anden er en guide til, 
hvordan medarbejderne på anbringelsesområdet skal udføre arbejdet i det daglige. I 
den kommende tid vil der blive arbejdet med, at guiden følges. 

Vurdering
Børn og Forebyggelse vurderer, at projektet vil: 

� Fremme kvaliteten i anbringelsesindsatsen for børn og unge via færre brudte 
anbringelsesforløb, en mere målrettet indsats og en bedre udnyttelse af 
ressourcerne.  

� Sikre efterlevelse af Anbringelsesreformen.  
� Understøtte samarbejdet i anbringelsessager med døgninstitutioner og andre 

interessenter.  
� Understøtte de politiske målsætninger for området. 

Indstilling
Børn og Forebyggelse indstiller 

Til Børne- og Skoleudvalget: 

At orienteringen tages til efterretning. 

Resumé
Notat med indstilling eftersendes. 
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Møde i Børne- og Skoleudvalget den 04. februar 2008 
 
 
7  Åbent   Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra 
medlemmerne 
 
000344-2008 
  

 
_____________________ 

 
 
 
 
Møde i Børne- og Skoleudvalget den 04. februar 2008 
 
 
8  Lukket   Skovgårdsskolen (SKUB) 
 
 
  

 
_____________________ 

 
 
 
 
Møde i Børne- og Skoleudvalget den 04. februar 2008 
 
 
9  Lukket   Munkegårdsskolen (SKUB) 
 
 
  

 
_____________________ 

 
 
 
 
Møde i Børne- og Skoleudvalget den 04. februar 2008 
 
 
10  Lukket   Reorganisering 
 
 
  

 
_____________________ 
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Møde i Børne- og Skoleudvalget den 04. februar 2008 
 
 
11  Lukket   Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra 
medlemmerne 
 
 
  

 
_____________________ 
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