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1 (Åben) Synlig læring, temadrøftelse
 
Sags ID: EMN-2018-04250

Resumé
Som opfølgning på Skoleudvalgsmødet den 7. februar 2018, hvor evalueringsrapporten fra 
Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) blev behandlet og taget til efterretning, lægger Børn og Skole, 
Kultur, Unge og Fritid op til Skoleudvalgets temadrøftelse af Synlig Læring fase 2 – med fokus på 
kapacitetsopbygning, praksisudvikling og kompetenceudvikling på skolerne, eksemplificeret ved 
feedback. Temadrøftelsen tager udgangspunkt i fire korte praksisfortællinger. 

Baggrund
Skolerne i Gentofte, Gladsaxe og Rudersdal kommuner (3K) har siden 2014 samarbejdet om 
udviklingsforløbet Alle elever skal lære at lære mere, hvor A.P. Møller Fonden har støttet 
udviklingsforløbet økonomisk i fase 1 og 2. I den første fase af forløbet var Lyngby-Taarbæk 
Kommune også en del af samarbejdet.

Fra introduktion af viden og begreber i fase 1 til forankring og kapacitetsopbygning i fase 2: 
I fase 1 blev alle medarbejdere introduceret til grundlæggende viden, begreber og metoder til 
Synlig Læring, og der blev uddannet Local Impact Coaches (LIC), hvis opgave var at iværksætte 
lokale tiltag og understøtte forandringsprocesserne på skolerne. 

Efterfølgende viste praksisundersøgelser, skolebesøg og dialog med skolerne sammen med 
evalueringsrapporten fra EVA en stor forskel på, hvor langt skolerne var kommet med 
praksisforandringen, men også at der var store forskelle internt på den enkelte skole. 

Dette dannede grundlag for 2. fase af ”Alle elever skal lære at lære mere”, hvor der ud fra den 
enkelte skoles ståsted og behov arbejdes målrettet med:

 Kapacitetsopbygning: skolernes evne og kapacitet til at videndele og arbejde videre med 
erhvervet læring, viden og metoder ift. Synlig Læring

 Praksisudvikling: skolernes evne til at omsætte erhvervet læring, viden og metoder til 
praksis ift. undervisningen og den enkelte elevs læring

 Kompetenceudvikling:
 Skolernes Synlig Læringsteam (ledelse, LIC og ressourcepersoner) deltager i et 

målrettet kompetenceudviklingsforløb, som kvalificerer dem til at igangsætte og lede 
kapacitetsopbygningen og praksisudviklingen på egen skole

 Træn-trænere uddannes til at vejlede og supervisere skolernes Synlig Læringsteam
 Alle skoler tilbydes understøttende kompetenceudviklingsforløb i basismodulerne 

SOLO-taksonomi, Feedback, Professionelle læringsfællesskaber og Dataanvendelse 
og efterfølgende fordybelsesmoduler

 I basismodulerne SOLO og Feedback uddannes der instruktører, som efterfølgende 
forestår skoleforløb med vidensdeling og egentlig uddannelse af kolleger på egne 
og/eller andre skoler

Med udgangspunkt i kapacitetsopbygning, praksisudvikling og kompetenceudvikling, 
eksemplificeret ved feedback, drøfter Skoleudvalget: 

Hvornår er Synlig Læring en succes og hvad ønsker vi, i et politisk perspektiv, at se? – i skolen, 
hos skoleledelsen og læringsteamet, hos medarbejderne, hos eleverne…

https://gp.gentofte.dk/OmGentofteKommune/PolitiskeUdvalg/pp/ppdok/Projektbeskrivelse%20for%20fase%202%20juni%202018.pdf
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Forud for selve temadrøftelsen præsenteres Skoleudvalget for fire korte praksisfortællinger med 
efterfølgende mulighed for at stille uddybende og afklarende spørgsmål.

Indstilling
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller  

Til Skoleudvalget: 

At Synlig Læring, fase 2 drøftes og temadrøftelsen tages til efterretning.

Tidligere beslutninger:
.

Bilag
1. Synlig Læring fase 2 tidsplan (2495192 - EMN-2018-04250)

2 (Åben) Styringskoncept Skoleudvalget
 
Sags ID: EMN-2018-04651

Resumé
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid (BSKUF) forelægger revideret styringskoncept for 
Skoleudvalget til godkendelse. Styringskonceptet er revideret i forlængelse af 
Kommunalbestyrelsens konstituering efter kommunalvalget 2017, hvor Børne- og Skoleudvalget 
fra 1. januar 2018 er blevet to selvstændige stående udvalg. 

Baggrund
Gentofte Kommunes politiske organisering og arbejdsform betyder, at de stående udvalg skal sikre 
en tværgående, helhedsorienteret og langsigtet udvikling af deres ressortområde, og stående 
udvalg ikke skal varetage den umiddelbare forvaltning. Dette sikrer fokus på det strategiske 
politiske niveau gennem politikudvikling og opfølgning på vedtagne politikker. Udvalgene inddrager 
borgerne i deres arbejde f.eks. ved at foreslå, at der nedsættes opgaveudvalg. 

Børneudvalget og Skoleudvalget samt Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget arbejder helhedsorienteret 
sammen om at skabe de bedste rammer for børn og unges læring og trivsel samt udvikle attraktive 
og varierede kultur- og idrætstilbud til alle borgere i Gentofte Kommune. Det nye overordnede 
styringskoncept går på tværs af de tre stående udvalg, og det har til formål at fremme det 
tværgående helhedsorienterede arbejde, hvor borgeren er i centrum. I det nye overordnede 
styringskoncept er der derfor sammenhæng i afrapportering til alle tre stående udvalg.

I forlængelse af Kommunalbestyrelsens konstituering efter kommunalvalget 2017 er Børne- og 
Skoleudvalget fra 1. januar 2018 blevet to selvstændige stående udvalg. Derfor er der behov for at 
erstatte det tidligere overordnede styringskoncept, der blev besluttet i Børne- og Skoleudvalget 
november 2016. 

Styringskonceptet har til formål at fastholde og fremme, at politikskabelse og kvalitetsudvikling sker 
på baggrund af dokumentation, viden og dialog. Kadence for afrapportering og indhold fremgår af 
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Bilag 1.  

Konkrete ændringer i forhold til afrapportering til Skoleudvalget 

 Den årlige rapport ’Helhedsvurdering af børn og unges kompetencer – Gentofte Kommune’ 
udgår, da rapporten ikke vurderes at bidrage tilstrækkeligt med ny og aktuel information. 
Det skyldes dels, at hovedparten af de store undersøgelser kun gennemføres hvert andet 
år, dels at de data, der indgår i rapporten, afrapporteres på anden vis til udvalgene i 
umiddelbar forlængelse af, at de bliver produceret/offentliggjort.

 Aktuelle undersøgelser på de store borgerrettede områder danner grundlag for 
afrapportering med fast kadence.

 En tværgående drøftelse hvert andet år på baggrund af konklusioner og fokusområder fra 
de enkelte områdes større afrapportering – som på skoleområdet er Kvalitetsrapporten – af 
kvaliteten og resultaterne tilgår udvalget.  

Den løbende ledelsesinformation herunder Kvartalsrapporter, Nyhedsbreve og temadrøftelser 
udvikles vedvarende, så udvalgene får viden og data, når den er aktuel.

Indstilling
BSKUF indstiller 

Til Skoleudvalget:

At styringskonceptet godkendes. 

Tidligere beslutninger:
.

Bilag
1. Bilag 1 Styringskoncept Skoleudvalget november 2018 (2520193 - EMN-2018-04651)

3 (Åben) Kvartalsrapportering Skoleudvalget 3. kvartal 2018
 
Sags ID: EMN-2018-04436

Resumé
Skoleudvalget får hermed en Kvartalsrapportering (bilag 1) for skoleområdet 3. kvartal 2018.

Baggrund
I afrapporteringen af 3. kvartal 2018 er der fokus på:

 Antallet af elever på folkeskolerne i kommunen var 7.469 elever per 5. september 2018. 
Der er således indskrevet færre elever i år end sidste skoleår, hvor der var 7.559 elever. 

 På skoleudvalgsmødet den 20. august 2018 stillede Skoleudvalget spørgsmål om, hvordan 
skolerne arbejder med digital dannelse i indskolingen. Indsatsen Digital dannelse fremgår 
af skolernes antimobbestrategier, trivselshandleplaner og lignende. Indsatsen Digital 
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dannelse gælder fra 0.-9. klasse på samtlige skoler, og indsatsen tilpasses det enkelte 
klassetrin. Eksempler på arbejdet med digital dannelse indgår i kvartalsrapporten. 

Indstilling
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller

Til Skoleudvalget:

At tage Kvartalsrapporteringen for 3. kvartal 2018 til efterretning.

Tidligere beslutninger:
.

Bilag
1. Bilag 1 Kvartalsrapport Skoleudvalget 3. kvartal 2018 (2519853 - EMN-2018-04436)
2. Bilag 2 Budgetændringer Skoleudvalget 3. kvartal 2018 (2518612 - EMN-2018-04436)

4 (Åben) Indskrivningskapacitet 2019 og ændring af Vedtægt for styrelsen af Gentofte 
Kommunes folkeskolevæsen
 
Sags ID: EMN-2018-04710

Resumé
På mødet 13. august 2018 pegede Skoleudvalget på ønsket om en mere fleksibel tilpasning af 
kapacitet fra år til år ifm. skoleindskrivningen. Børn og Skole har på denne baggrund og efter 
høring af skolebestyrelserne tilpasset bilag B i Vedtægt for styrelsen af Gentofte Kommunes 
folkeskolevæsen. Endvidere er bilag C i styrelsesvedtægten blevet tilpasset ift. nuværende praksis 
på skoleområdet. Bilag B og C i styrelsesvedtægten forelægges til godkendelse. 

Børn og Skole fremlægger endvidere processen for skoleindskrivningen i 2019 som følge af den 
mere fleksible tilpasning samt det forventede antal 0-klasser i 2019 til Skoleudvalgets orientering. 

Baggrund
Ved skoleindskrivningen i år har der været et fald på 7,4 % i antallet af børn sammenlignet 
med skoleindskrivningen sidste år. Prognoserne for de kommende år tyder på et yderligere fald 
i antallet af skolestartere og herefter en stagnation på det nye lavere niveau. 
På mødet 13. august 2018 drøftede Skoleudvalget derfor mulige overordnede principper for 
tilpasning af kapacitet på skoleområdet. Skoleudvalget pegede på, at der ved 
skoleindskrivningen i 2019 skal samles erfaringer med en model, hvor der udmeldes antal spor 
for hver enkelt skole inden indskrivningen på baggrund af befolkningsprognosen, og at det 
efter indskrivningen, på baggrund af forældrenes ønsker, vurderes, om der skal ske en 
justering. Skoleudvalget understregede, at den styrende faktor for tilpasning af kapaciteten 
skal være forældretilfredshed (frit valg) med blik for en stabil økonomi for skolerne.

Ændring af Vedtægt for styrelsen af Gentofte Kommunes folkeskolevæsen
I og med at antallet af spor på skolerne gøres mere fleksibelt fra år til år, kræver det, at bilag B 
i Vedtægt for styrelsen af Gentofte Kommunes folkeskolevæsen tilpasses. Børn og Skoles 
forslag til bilag B i styrelsesvedtægten fremgår af bilag 1. Ændringerne har været i høring hos 
skolebestyrelserne, som med enkelte kommentarer er enige i forslaget. Børn og Skole vurderer 
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ikke, at høringssvarene giver anledning til ændringer af forslaget, men vil medtage 
bestyrelsernes bemærkninger i evalueringen. Skolebestyrelsernes tilbagemeldinger fremgår af 
bilag 4.

I arbejdet med tilpasningen af bilag B i styrelsesvedtægten blev Børn og Skole opmærksom på, 
at bilag C i styrelsesvedtægten ikke var opdateret ift. den nuværende praksis. Børn og Skoles 
forslag til tilpasning af bilag C i styrelsesvedtægten fremgår af bilag 2. 

Skoleindskrivningen 2019
På baggrund af Skoleudvalgets drøftelse vil Børn og Skole arbejde ud fra følgende proces ved 
indskrivningen til skolestart 2019: 
1. Ultimo oktober 2018 vurderes antallet af skolestartere og deres geografiske fordeling med 

udgangspunkt i befolkningsprognosen. 
2. Det meddeles skolerne, hvor mange 0. klasser der forventes oprettet på skolen. Dette 

kommunikeres også til forældrene til de kommende skolebørn i indskrivningsmaterialet.
3. Når indskrivningsperioden afsluttes medio januar 2019, og fordelingen af børnene 

igangsættes, vurderes det, om der skal justeres på det udmeldte antal 0. klasser pr. skole. 
4. Der oprettes som udgangspunkt kun hele klasser, således at den enkelte skoles økonomi 

ikke påvirkes negativt. 
5. Efter endt fordeling og kommunikation med forældrene til de kommende skolebørn 

evalueres processen.

Med udgangspunkt i befolkningsprognosen vurderes antallet af skolestartere (børn født i 2013 
og børn med skoleudsættelse), deres geografiske fordeling og det forventede antal klasser på 
skolerne ved skoleindskrivningen 2019 at være følgende: 

Skole Forventet antal 
skolestartere

Forventet antal 
skolestartere 
(fratrukket 
forventet optag 
på privatskoler) 

Foreslået 
antal 
klasser

Kapacitet

Bakkegårdsskolen 97 78 3 75
Dyssegårdsskolen 83 66 3 75
Munkegårdsskolen 67 54 2 48
Samlet for 
lokalområdet

247 198 8 198

Tjørnegårdsskolen 82 66 2 50
Gentofte Skole 53 42 3 75
Samlet for 
lokalområdet

135 108 5 125

Hellerup Skole 66 53 2 50
Tranegårdsskolen 39 31 2 48
Maglegårdsskolen 72 58 2 50
Samlet for 
lokalområdet

177 142 6 148

Ordrup Skole 63 50 3 75
Skovshoved Skole 76 61 2 50
Skovgårdsskolen 106 85 3 75
Samlet for 
lokalområdet

245 196 8 200

Samlet for hele 
Gentofte Kommune

804 644 27 671
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Antallet af forventede skolestartere og deres geografiske placering fremgår også af bilag 3, 
”Kort over skolestartere i 2019 fordelt på skoledistrikter fra 2012”.
I ovenstående tabel og bilag 3 er antallet af skolestartere fordelt ift. de skoledistrikter, der var 
gældende i 2012, dvs. før skoledistrikterne blev sammenlagt. Disse distrikter er et udtryk for 
den daværende demografi og kan derfor alene anvendes som rettesnor. Skolerne er i tabellen 
derfor også inddelt i lokalområder, hvor der traditionelt "deles" elever - altså hvor søgningen på 
tværs af tidligere distriktsgrænser er større end til andre skoler.
Beregningen af antallet af klasser i ovenstående tabel bygger på en vurdering af den 
demografiske fordeling af de kommende elever sammenholdt med tidligere års søgemønster 
og erfaringerne med forældrenes skoleønsker. Der er i beregningen skabt overkapacitet på 
mere end én klasse, hvilket evt. kan justeres, når forældrenes ønsker er kendte. Det endelige 
antal klasser afhænger således stadig af forældrenes ønsker, der kendes medio januar 2019. 

Indstilling
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller

Til Skoleudvalget: 

1. At opgørelsen af forventede antal oprettede 0. klasser tages til efterretning.
2. At ændringerne i bilag B og C i Vedtægt for styrelsen af Gentofte Kommunes 

folkeskolevæsen godkendes. 

Tidligere beslutninger:
.

Bilag
1. Bilag B, Vedtægt for styrelsen af Gentofte Kommunes folkeskolevæsen (2501371 - EMN-
2018-04710)
2. Bilag C, Vedtægt for styrelsen af Gentofte Kommunes folkeskolevæsen (2505288 - EMN-
2018-04710)
3. Bilag 3 - Kort over antallet af skolestartere i 2019 fordelt på skoledistrikter fra 2012 
(2506421 - EMN-2018-04710)
4. Bilag 4 - Høringssvar fra skolebestyrelser (2518261 - EMN-2018-04710)

5 (Åben) Opløsning af Ungdommens Uddannelsesvejledningscenter Nord (UU Nord)
 
Sags ID: EMN-2018-04728

Resumé
Gentofte, Gladsaxe, Herlev og Lyngby-Taarbæk Kommuner har siden 2004 deltaget i § 60-
selskabet Ungdommens Uddannelsesvejledningscenter Nord (UU-Nord). UU-Nord har i dag 
ansvaret for uddannelsesvejledningen af unge fra 7. klasse til de unge fylder 25 år. Der 
fremlægges enslydende indstillinger om opløsning af UU-Nord i Gentofte, Gladsaxe, Herlev og 
Lyngby-Taarbæk Kommuner.

Baggrund
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Med Folketingets vedtagelse juni 2018 af Lov om ændring af lov om vejledning om uddannelse og 
erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v. (Kommunal ungeindsats for unge under 25 
år), som træder i kraft 1. august 2019, har kommunerne fået det fulde ansvar for at gøre alle unge 
parate til at gennemføre en ungdomsuddannelse eller komme i beskæftigelse. Vedtagelsen af 
loven indebærer samtidig, at kravet om, at kommunernes uddannelsesvejledning skal ske i regi af 
Ungdommens Uddannelsesvejledning, fjernes. I forlængelse heraf indstilles det til 
Kommunalbestyrelsen at opløse UU-Nord med virkning pr. 1. august 2019. Der fremlægges 
enslydende indstillinger herom i Gentofte, Gladsaxe, Herlev og Lyngby-Taarbæk Kommuner. Den 
fremadrettede organisering af den sammenhængende kommunale ungeindsats fremlægges i en 
særskilt sag, jf. punkt om Forankring af vejledningsopgaven - fra UU-Nord til Skole- og 
Ungdomsvejledningen Gentofte.

Indstillingen om at opløse UU-Nord har afsæt i reformen Bedre veje til uddannelse og job. Her er et 
ønske om at koble uddannelsesvejledningen tættere til de øvrige kommunale indsatser for unge på 
tværs af uddannelses-, beskæftigelses- og socialområdet. Uddannelsesvejledningen kan med 
hjemtagelsen til kommunerne blive en integreret del af den samlede indsats for de unge med 
henblik på, at flere kommer i uddannelse og beskæftigelse. Uddannelsesvejlederne følger, som 
nogle af de eneste aktører på ungeområdet, de unge fra grundskolens udskoling og til det 25. år. 
Den store viden og erfaring, som UU-Nords vejledere har med de unge og deres muligheder for 
komme i uddannelse og beskæftigelse, kan komme til at spille en meget central rolle i de 
sammenhængende kommunale ungeindsatser. Derfor er der et ønske om bringe 
uddannelsesvejledernes kompetencer i spil i de nye kommunale organiseringer, der følger af 
reformen. 

Det fremgår af § 15 i Aftale om drift af Ungdommens Uddannelsesvejledningscenter UU-Nord i 
Gentofte, Gladsaxe, Herlev og Lyngby-Taarbæk Kommuner, at kommunalbestyrelserne i de 
deltagende kommuner kan beslutte at opløse UU-Nord, hvis alle kommunerne er enige om det. 
Aftalen er vedlagt som bilag 1. 

Forvaltningerne i de fire kommuner er enige om at indstille en opløsning af UU-Nord. 

Det indstilles, at opløse UU-Nord med virkning pr. 1. august 2019, hvor kommunernes nye ansvar i 
forhold til den sammenhængende kommunale ungeindsats træder i kraft. Tidspunktet passer 
desuden med skoleårets start. 

UU-Nords økonomi er sammensat af kommunale basistilskud, der dækker udgifterne til 
uddannelsesvejledningen af unge fra 7. klasse til det fyldte 25. år samt tilkøbsydelser, der er 
individuelle ydelser for de enkelte kommuner. Gentofte Kommune har tilkøbt et årsværk, som 
primært dækker vejledning i ViTo Skole. 
 
Budgettet til UU-Nord er en del af den enkelte kommunes budget, og der betales kvartalsvise 
driftstilskud fra kommunerne til UU-Nord. Udgifterne til uddannelsesvejledning fremadrettet 
forventes at være de samme for den enkelte kommune som i dag. Der kan være enkelte mindre 
udgifter forbundet med opløsningen af UU-Nord, fx i forbindelse med opsigelse af lejemålet, men 
den videre drift af vejledningen i den enkelte kommune forventes at være udgiftsneutral. Det 
forventes dermed, at udgifterne til de medarbejdere som Gentofte Kommune overtager ved 
opløsningen og de tilhørende driftsudgifter ved forankringen i regi af Ungdomsskolen, svarer til det 
hidtidige udgiftsniveau.  

Gentofte Kommune andel af UU-Nords budget for 2018 udgør ca. 6.450.000kr.

Der er en pensionsforpligtelse i UU-Nord til ansatte med status som tjenestemænd. Denne 
forventes fordelt solidarisk mellem de fire kommuner og vil indgå i afviklingsaftalen.
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I forbindelse med opløsningen af UU-Nord skal der ske en fordeling af UU-Nords ansatte, aktiver, 
passiver, rettigheder og pligter i overensstemmelse med Aftale om drift af UU-Nord.

Det fremgår af § 15 i Aftale om drift af UU-Nord, at fordelingen i tilfælde af opløsning skal ske efter 
de samme principper, som driftsudgifterne fordeles efter. Pt. er fordelingen mellem de fire 
kommuner således:

 Gentofte Kommune 33,65 %,
 Gladsaxe Kommune 31,36 %
 Herlev Kommune 11,98 %, og
 Lyngby-Taarbæk Kommune 22,98 %.

Den endelige fordeling vil blive beregnet i den afviklingsaftale, som udfærdiges i forbindelse med 
opløsningen af UU-Nord. 

De 30 ansatte i UU-Nord overdrages til de fire kommuner efter reglerne i 
virksomhedsoverdragelsesloven, hvilket betyder, at medarbejdernes løn- og ansættelsesvilkår 
fortsætter uændret. 

De fire kommuner fordeler medarbejderne imellem sig, blandt andet på baggrund af 
medarbejdernes ønske om kommuneplacering og deres nuværende primære arbejdsopgaver. 
Processen for fordeling af medarbejderne til de fire kommuner vil ske med involvering af MED 
gruppen i UU-Nord og i samarbejde mellem UU-Nords ledelse og UU-Nords bestyrelse. Når de 
nye teams i de fire kommuner er sammensat, vil medarbejderne blive inddraget i udviklingen af 
hver kommunes kommende vejledningsindsats.

Efter beslutning om opløsning af UU-Nord orienteres Det kommunale tilsyn ved Ankestyrelsen 
herom, jf. Styrelseslovens § 60a, stk. 3. Det er aftalt, at Gentofte Kommune forestår orienteringen 
af Ankestyrelsen på vegne af alle fire kommuner.

Indstilling
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller

Til Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget, 
Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 
 

1. At Ungdommens Uddannelsesvejledningscenter UU-Nord opløses med virkning pr. 1. 
august 2019.

2. At UU-Nords ansatte, aktiver, passiver, rettigheder og forpligtelser fordeles som beskrevet i 
Aftale om drift af UU-Nord, idet forvaltningen bemyndiges til at indgå selve afviklingsaftalen.

3. At midlerne fra Ungdommens Uddannelsesvejledningscenter Nord overføres til den nye 
kommunale vejledningsindsats.

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Dato: 05-11-2018

Beslutning foreligger ikke endnu.
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Bilag
1. UU-Nord aftale 2008 - gældende (2510799 - EMN-2018-04728)

6 (Åben) Forankring af vejledningsopgaven - fra UU-Nord til Skole- og 
Ungdomsvejledningen Gentofte
 
Sags ID: EMN-2018-04728

Resumé
Som følge af dagordenspunktet vedr. hjemtagelse af vejledningsopgaven og nedlæggelse af § 60 
selskabet Ungdommens Uddannelsesvejledningscenter Nord (UU-Nord), hvor Gentofte Kommune 
har deltaget sammen med Gladsaxe, Herlev og Lyngby-Taarbæk Kommuner, indstilles det til 
Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget og til 
Skoleudvalget, at vejledningsopgaven organisatorisk forankres i regi af Ungdomsskolen. 
Forankringen træder i kraft pr. 1. august 2019 i forbindelse med nedlæggelsen af UU-Nord. 

Baggrund
Reformen af det forberedende område peger på behovet for at skabe bedre rammer for vejledning 
og støtte, og blandt andet sikre, at de forskellige funktioner koordineres, og det delte 
myndighedsansvar håndteres hensigtsmæssigt. Dette er i god tråd med pejlemærket ’Fri fremtid - 
Unge skal vejledes og inspireres til at træffe selvstændige valg om uddannelse og arbejdsliv, og 
gøres bevidste om, at mål og drømme kan ændre sig undervejs’ fra EN UNG POLITIK 2016. Her 
fremgår det, at de unge i Gentofte efterspørger en styrket vejledningsindsats. Det fremgår 
endvidere i et af aktivitetsmålene fra Fremtidens udskoling, at der bør arbejdes målrettet med 
elevernes kendskab til en bred vifte af jobmuligheder og uddannelsesretninger samt løbende 
vejledning af eleverne.

Med udgangspunkt i dette og den nye uddannelsespolitiske målsætning om, at alle unge skal have 
en ungdomsuddannelse eller fast tilknytning til arbejdsmarkedet, ønskes det, at 
uddannelsesvejledningen kobles tættere til de øvrige kommunale indsatser på tværs af 
uddannelses-, beskæftigelses- og socialområdet. Hjemtagelsen af vejledningsopgaven giver et 
bedre grundlag for dette arbejde. 

Vejlederne er blandt de få aktører, der kan følge den unge op til det 25. år på tværs af den unges 
individuelle udfordringer og dermed på tværs af kommunens indsatser. Dette gør vejlederne til en 
helt central aktør på ungeområdet i forhold til at sikre Gentofte Kommunes målsætning om, at alle 
unge får en ungdomsuddannelse. 

Vi har i dag et fysisk ungemiljø ved Ungdomsskolen på Bregnegårdsvej og Hartmannsvej 22, der 
huser Ungecenteret, uddannelsesvejledere med fokus på elever i udskoling og til det 25. år samt 
Gentofte Studenterkursus. Hjemtagelsen og forankring i netop dette miljø giver mulighed for at 
styrke samarbejdet mellem de fagprofessionelle omkring de unge og samtidig både styrke 
grundskolevejledningen og sammenhængen mellem de forskellige vejledningsindsatser. 

Vejledningsopgaven i forhold til unge i den skolepligtige alder skal efter hjemtagelsen fortsat 
håndteres i tæt samarbejde med folkeskolerne, ligesom vejledningsopgaven i forhold til unge, der 
har forladt folkeskolen, fortsat varetages i tæt dialog med Ungecentret

Det foreslås, at den organisatoriske placering af vejledningen sker i regi af Ungdomsskolen. Det vil 
betyde, at man kan bibeholde velfungerende samarbejdsrelationer og samtidig være fysisk tæt på 
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ledelsen. Samtidig foreslås det at UU-Nord i Gentofte Kommune skifter til Skole- og 
Ungdomsvejledningen Gentofte (arbejdstitel).

Endvidere foreslås det, at der hurtigst muligt efter den politiske beslutningsproces i de fire 
kommuner, som forventes gennemført ultimo december, igangsættes en proces i tæt samarbejde 
med medarbejderne fra UU-Nord, Ungdomsskolen og den kommunale ungeindsats i Gentofte 
Kommune vedr. den konkrete udformning af Skole- og Ungdomsvejledningen Gentofte 
(arbejdstitel).

Indstilling
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller

Til Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget, 
Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At UU-Nord i Gentofte Kommune efter hjemtagelsen d. 1. august 2019 organisatorisk 
forankres i regi af Ungdomsskolen. 

2. At der i perioden frem til hjemtagelsen gennemføres en proces i tæt samarbejde med 
medarbejderne fra UU-Nord, Ungdomsskolen og den kommunale ungeindsats i Gentofte. 

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Dato: 05-11-2018

Beslutning foreligger ikke endnu.

Bilag

7 (Åben) Aftale om praksisfaglighed i folkeskolen juni 2018 
 
Sags ID: EMN-2018-04697

Resumé
Et bredt flertal af Folketingets partier er med politisk aftale af 12. juni 2018 enige om at styrke de 
praktiske og musiske fag i de ældste klasser i folkeskolen. Aftalen betyder, at eleverne i de ældste 
klasser i folkeskolen fremover skal have flere praktiske/musiske fag på skoleskemaet, at de får ret 
til erhvervspraktik i 8. og 9. klasse, og at projektopgaven i 9. klasse skal have et tydeligt 
praksisfagligt element. Aftale om styrket praksisfaglighed i folkeskolen drøftes i Skoleudvalget for 
at sikre sammenhæng med det fremadrettede arbejde, som opgaveudvalget En ny udskoling - MIT 
Campus Gentofte er kommet med anbefalinger til i form af Fremtidens udskoling. Derudover skal 
Skoleudvalget træffe beslutning om, hvorvidt obligatoriske valgfag skal afsluttes med prøve.

Baggrund

Aftale om styrket praksisfaglighed i folkeskolen har til formål at bidrage til, at skolen i højere grad 
end i dag fremmer flere forskellige aspekter af den enkelte elevs alsidige udvikling og dannelse.

https://www.regeringen.dk/media/5650/180612-aftale-om-styrket-praksisfaglighed-i-folkeskolen-ny.pdf
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Aftalen indebærer i forhold til valgfag, at:
1. Alle elever i 7.-8. klasse skal tilbydes det praktiske/musiske valgfag håndværk og design.
2. Eleverne kan tilbydes et eller flere af følgende praktiske/musiske valgfag: billedkunst, 

madkundskab eller musik.
3. Disse fire praktiske/musiske valgfag skal fremover være toårige.
4. Alle elever skal vælge mindst et toårigt praktisk/musisk valgfag i 7.-8. klasse.
5. Det obligatoriske valgfag skal kunne afsluttes med en prøve i 8. klasse, såfremt kommunen 

beslutter det.

Timerne skal hentes inden for rammerne af elevernes eksisterende skoledag. 

Aftalen indebærer derudover, at:
6. Alle elever får ret til erhvervspraktik i mindst en uge i både 8. og 9. klasse.
7. Det praksisfaglige element som udgangspunkt skal fylde mere i den obligatoriske 

projektopgave i 9. klasse.

Alle ovenstående elementer kræver ændring af folkeskoleloven, hvorfor disse elementer træder i 
kraft fra skoleåret 2019/20. Det betyder, at prøverne i de praktiske/musiske valgfag første gang vil 
kunne afholdes i sommeren 2021.

Sammenhæng til Fremtidens udskoling
Den nye aftale skaber mange muligheder i det fremadrettede arbejdet med Fremtidens udskoling, 
bl.a. samarbejde på tværs af skolerne, elevernes ønske om mere kreativitet i undervisningen, en 
mere udforskende og skabende tilgang til læring samt mere ”virkelighed” ind i skolen.

Aftalens element om, at valgfag skal kunne afsluttes med en prøve, er dog på flere punkter ikke i 
overensstemmelse med de værdier og konkrete anbefalinger, som opgaveudvalget er fremkommet 
med i Fremtidens udskoling, idet prøveaflæggelse:

 Øger præstationspresset på de unge, hvilket netop er et af omdrejningspunkterne i 
Fremtidens udskoling.

 Kun hjælper de allerdygtigste elever.
 Reducerer kreativiteten og modet til at begå fejl.

Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid anbefaler derfor, at Skoleudvalget beslutter, at der ikke skal 
tilbydes prøveaflæggelse for de obligatoriske valgfag, der tilbydes i skoleåret 2019/2020 og 
2020/2021. Det vil give tid til realisering af anbefalingerne fra Opgaveudvalget for En ny udskoling - 
MIT Campus Gentofte. Skole vil fremsende ny indstilling til Skoleudvalget i 2020.

Indstilling
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller 

Til Skoleudvalget:

At de obligatoriske valgfag, der tilbydes i skoleåret 2019/2020 og 2020/2021 ikke kan afsluttes med 
prøve.

Tidligere beslutninger:
.
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Bilag

8 (Åben) Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne
 
Sags ID: EMN-2018-04904

Resumé
Udvalget orienteres om begivenheder, kommende møder og arrangementer relateret til 
Skoleområdet
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller.

Baggrund
 Hvordan er sundheden blandt børn i Region Hovedstaden, og hvilke udfordringer er 

der?
Politikere, ledere og medarbejdere indenfor børne- og ungesundhedsområdet i 
Kommunerne er inviteret til temadag med lancering af Sundhedsprofil for børn og unge i 
Region Hovedstaden. 

Sundhedsprofilen er udarbejdet af Statens Institut for Folkesundhed på baggrund af data 
fra sundhedsplejerskernes journaler i blandt andet Gentofte. 
Tilmelding er gratis via dette link https://kursusportalen.plan2learn.dk 
Se invitationen i vedlagte bilag.

Indstilling
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller

Til Skoleudvalget:

At orienteringer tages til efterretning.

Tidligere beslutninger:
.

Bilag
1. Invitation til lancering af Sundhedsprofil for børn og unge i Region Hovedstaden (2532448 - 
EMN-2018-04904)

https://kursusportalen.plan2learn.dk/KursusValg.aspx?id=59496
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Politikskabelse med udgangspunkt i dokumentation og dialog 
Det nye styringskoncept tager højde for, at udvalgene holdes orienteret om væsentlige ændringer eller 

opmærksomheder på området med løbende og tidsaktuel dokumentation og afrapportering. Dette gøres løbende 

via ledelsesinformation til udvalget.  

Derudover gives der på de store borgerrettede områder en sammenfattende vurdering af områdets kvalitet og 

resultater. Dette gøres med en fast kadence hvert andet år. Formålet med den sammenfattende vurdering er at 

danne et overblik, som kan bruges i forbindelse med, at der fastsættes politiske målsætninger hvert fjerde år, og at 

målsætningerne justeres hvert andet år som en del af Gentofte-Plan. De år, hvor der ikke gives en sammenfattende 

vurdering, danner Gentofte-Beretning og Gentofte-Plan afsæt for en drøftelse af udviklingen inden for særlige 

indsatser, herunder arbejdet med innovation og digitalisering. 

Der er i den forbindelse tilrettelagt et dokumentations-/afrapporteringsprogram til udvalgene, som skal bidrage til 

de tre stående udvalgs arbejde med politikskabelse og kvalitetsudvikling inden for hvert udvalgs ressortområde og i 

et helhedsorienterede perspektiv jf. oversigt ”Indhold i rapporter”. 

Afrapportering til de politiske udvalg 

 Kvartalsrapporterne præsenterer data for det foregående kvartal. På hvert kvartalsvise ordinære 

udvalgsmøde bliver der forelagt en kvartalsrapport for det enkelte udvalgs ressortområde. 

Kvartalsrapporterne har et fast indhold. Når det er relevant, tilføres kvartalsrapporterne anden viden 

herunder tilbagemelding på realisering af Opgaveudvalgenes anbefalinger.  

 Det samlede nyhedsbrev for alle tre udvalg tilgår udvalgene fire gange om året.  Nyhedsbrevet indeholder 

aktuel viden om forestående aktiviteter, begivenheder og information om eksempelvis projekter, 

samarbejder og presse.  

Behandlingspunkter, temadrøftelser og meddelelser tilgår desuden udvalgene løbende.  

 

Kvalitetsudvikling med udgangspunkt i dokumentation og dialog 
Ambitionen er, at dokumentation og viden danner udgangspunkt for refleksion og nysgerrighed for at komme 

tættere på forståelsen af, hvilke indsatser der vil skabe den bedste service og udvikling for den enkelte borger eller 

grupper af borgere.  

Dialogprocesserne på hvert af niveauerne og mellem niveauerne, som er illustreret i figuren nedenfor, er tilrettelagt 

med udgangspunkt i aktuel viden og data. 

Figur 1 Løbende ledelsesinformation og dialogniveauer i Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid  

 

Der er dataunderstøttede administrative styringsdialoger med institutioner og skoler som en fast del af ledelsen af 

børneområdet, skoleområdet, Kultur-, Unge- og Fritidsområdet. Viden og data bliver på den måde brugt der, hvor en 

vigtig del af kvalitetsudvikling af området foregår – nemlig tættest på borgerne.  
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Skoleudvalget - Indhold i rapporter 
Afrapportering i Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget, Børneudvalget og Skoleudvalget i Gentofte Kommune - med toårs 
kadence. Helhedsperspektivet på tværs af områder og udvalg drøftes forud for budgetaftale hvert andet år på 
baggrund af fokusområder fra udvalgenes afrapportering samt forskning om sammenhænge i børn- og unges 
udvikling.  I øvrige år drøftes i forbindelse med Gentofte-Beretning og Gentofte-Plan status på indsatser, herunder 
innovation og digitalisering. 
 
 

 

 

 

 

 

Kvartalsrapporter løbende hvert kvartal 
Februar Maj August November 

 
* Elever der modtager støtte eller 

specialundervisning. 
* Elever der modtager 

basissprogundervisning.  
* Handleplaner/henvendelser i 

forbindelse med 
antimobbestrategi. 

* Resultater fra forældre   
undersøgelse  
(hvert andet år). 

* Overgang til 
ungdomsuddannelse  
(hvert andet år). 

 
* Elever der modtager støtte eller 

specialundervisning. 
* Antal elever der modtager 

basissprogundervisning. 
* Handleplaner/henvendelser i 

forbindelse med 
antimobbestrategi. 

* Status på skoleindskrivning. 
* Status på optagelse til de 

femårige gymnasieforløb og 
idrætseleverne på 
Bakkegårdsskolen. 

* Privatskoleandel.  

 
* Elever der modtager støtte 

eller specialundervisning. 
* Antal elever der modtager 

basissprogundervisning. 
* Handleplaner/henvendelser i 

forbindelse med 
antimobbestrategi. 

* Antal elever i 9. og 10. klasse 
der har aflagt prøver i bundne 
prøvefag og 10. klassernes 
karaktergns. 

 

 
* Elever der modtager støtte eller 

specialundervisning. 
* Antal elever der modtager 

basissprogundervisning. 
* Handleplaner/henvendelser i 

forbindelse med 
antimobbestrategi. 

* Uddannelsesparathedsvurdering. 
* Antal skoleskift og årsager hertil. 
* Elevfravær.  
* Antal elever fra 0-9. klasse  
* National Trivselsmåling. 

 

Note: I hver kvartalsrapport indgår en økonomisk status. 
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Afrapportering hvert andet år til Skoleudvalget  
Kvalitetsrapport - obligatoriske indikatorer jf. lovgivning: 
 

 Nationale test (mål). 

 Karakterer og andel af 9. klasseelever med karakteren 2 eller derover i både dansk og matematik– socioøkonomisk 
reference. 

 Inklusionsandel. 

 Uddannelsesmønster. 

 Klager over specialundervisning. 

 Kompetencedækning. 

 Trivsel på skoleniveau. 

 Sammenfattende helhedsvurdering fra skolernes bestyrelser. 
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Udvalgsstatus 

Kvartalsrapportering – Skoleudvalget  

 

 

 

UDVALGSSTATUS   

Kvartalsrapporten omhandler bevillingsområdet Skole og Fritid.  

I indledende udvalgsstatus gives et kort overblik over de aktiviteter og andre forhold, der det seneste kvartal har haft 

særlig relevans for skoleområdet.  

 

Antal elever fra 0.-9. klasse i folkeskolerne 

Antallet af elever på folkeskolerne i kommunen var 7.469 elever per 5. september 2018. Der er således indskrevet færre 

elever i år end sidste skoleår, hvor der var 7.559 elever.  

 

Digital dannelse i indskolingen 

På skoleudvalgsmødet den 20. august 2018 stillede Skoleudvalget spørgsmål om, hvordan skolerne arbejder med Digital 

dannelse i indskolingen. Indsatsen Digital dannelse fremgår af skolernes antimobbestrategier, trivselshandleplaner og 

lignende. Antimobbestrategierne - herunder Digital dannelse - blev bl.a. drøftet på skolechefens dialogmøder med 

skolerne i skoleåret i 2017/18. På møde i Platform for Strategisk Skoleledelse (PSS) i august 2018 blev Digital dannelse i 

indskolingen også drøftet. Konklusionen fra mødet var, at indsatsområdet Digital dannelse gælder fra 0.-9. klasse på 

samtlige skoler, og indsatsen tilpasses det enkelte klassetrin. 

Skolerne bruger forskellige metoder og materialer, som læner sig op af det øvrige trivselsarbejdet på skolen og i 

klasserne.  
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SKOLE OG FRITID 

I Gentofte Kommune er der 11 folkeskoler, en specialskole og en ungdomsskole. Børn og Skole har løbende fokus på at 

implementere Folkeskolereformen og visionen for de 6-15 årige, Læring uden grænser.  

Specialundervisningsområdet 

I kvartalsrapporten følges udviklingen i antal elever, der modtager støtte eller specialundervisning i særlige tilbud.  

Tabel 1 Antal elever der modtager støtte eller specialundervisning 

 
Kilde: Dataudtræk fra Økonomi 1. oktober 2018  

Note: ”Øvrige kommunale og private tilbud” er f.eks. Skole/dagbehandlingstilbud, specialskoler, gruppeordninger og skoler på opholdssteder i og 

uden for Gentofte Kommune.  

 

Tabel 1 viser en stabil udvikling i antal elever i specialpædagogiske tilbud.  Der ses en marginal stigning i antal elever til 

kommunens kompetencecentre, hvilket er et udtryk for tilgang af nye 0. klasseselever ifm. skolestart 2018/19.  

Herudover ses et mindre fald i antal elever i kategorierne ”Kvisten – Rejseholdet – Dyslexia” og ”Øvrige kommunale og 
privat tilbud”, hvilket er et resultat, der afspejler afgang af 9. klasseselever ved sidste skoleårs afslutning. 

Tabellen viser derudover en mindre stigning i antal elever i kategorien ”Centralt visiterede timer – særlig støtte indenfor 
folkeskolens egne rammer”. Denne kategori inkluderer elever, der har behov for specialpædagogisk støtte, men som i høj 
grad profiterer af at kunne spejle sig i almenmiljøet på en folkeskole, dog med særligt tilrettelagt støtte. Indsatsen er en 
udløber af Strategi for Fællesskaber.  

På nuværende tidspunkt oplever Skolevisitationsudvalget en stigning i antallet af elever, der indstilles til skole- og 

dagbehandlingstilbud. Dette betyder, at det samlede antal til Skolevisitationsudvalget er steget, og at 

Skolevisitationsudvalget derfor siden skoleårets begyndelse har afholdt ekstra visitationsmøder. Per 1. oktober 2018 var 

der 36 sager på venteliste og 37 sager under behandling i Skolevisitationsudvalget. Hovedparten af sagerne vil medføre 

omkostninger til specialpædagogisk støtte eller specialpædagogiske tilbud. 

 

  

Specialundervisningskategorier
31. december 

2017

31. marts 

2018

30. juni 

2018

30. september 

2018

Særl ig s tøtte indenfor folkeskolens  egne rammer 

kompetencer Nordstjernen- Satel i tten og Rummet
53 49 48 55

Centra l t vis i terede timer - særl ig s tøtte indenfor 

folkeskolens  egne rammer
17 20 20 21

Kvisten – Rejseholdet- Dys lexia 32 30 32 28

Søgårdsskolen 121 121 123 123

20'eren (tidl igere Søstjernen) 14 13 13 12

Øvrige kommunale og private ti lbud 121 125 125 120

Regionale ti lbud 11 11 11 13

I  alt 369 369 372 372
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Sprogundervisning  

Undervisning i dansk som andetsprog, der ligger under folkeskoleloven, varetages af ViTo-Skole. Der skelnes mellem 

basisundervisning og supplerende undervisning.  

ViTo-Skole varetager basisundervisning for børn og unge, der ikke taler dansk eller ikke har et tilstrækkeligt dansk til at 

kunne deltage i den almindelige undervisning. Den enkelte elev skal tilbydes basisundervisning, indtil elevens sproglige 

kompetencer er på et niveau, hvor eleven kan følge almenundervisningen. Derfor kan et basisundervisningsforløb have 

forskellig længde og indhold afhængigt af behovet - dog max to år efter mødet med det danske sprog i det omgivende 

samfund. 

Figur 1 Antal elever der modtager basisundervisning fra 1. oktober 2017 til 30. september 2018 

 
Kilde: Dataudtræk er baseret på registreringer på skolernes website om ledelsesinformation september 2018  

Note 1: Antallet af elever er opgjort ud fra unikke cpr-numre. 

Note 2: Data opdateres løbende. 

Figuren viser et lille fald op til sommerferien, hvor mange elever afslutter basisundervisningsforløb. Derudover flytter 

nogle elever til privatskoler eller ud af kommunen eller landet. I august ses en stigning i antallet af elever, der modtager 

basisundervisning. Der er indskrevet en del nye elever i velkomstklasserne - både indvandrere fra hele verden og 

familiesammenførte flygtningebørn samt skolestartere1, der har behov for basisundervisning i dansk som andet sprog.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Stigningen i skolestartere er børn med flygtningebaggrund, dvs. børn der har været i Danmark og har gået i dansk børnehave i mindre end to år. De 
fleste børn kommer fra Syrien. 
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Antal elever fra 0.-9. klasse på folkeskolerne i Gentofte Kommune 

 Tabel 2 Antal elever på skolerne i Gentofte pr. 5. september 2017 

 
Kilde: Elevadministrationssystemet TEA Tabulex. 

Tabel 3 Antal elever på skolerne i Gentofte pr. 5. september 2018 

 
 

Ovenstående to tabeller viser, hvor mange elever der går på kommunens folkeskoler i skoleåret 2018/19 sammenlignet 

med skoleåret 2017/18. Der er samlet set færre elever indskrevet på folkeskolerne i 2018/19 i forhold til sidste år, hvilket 

også blev drøftet i temadrøftelen ”Skolekapacitet – tilpasning ift. prognoser” på skoleudvalgsmødet den 13. august 2018. 

Der er også færre elever i indskolingen i 2018 i forhold 2017. 

  

Uddannelsesparathedsvurdering fra 9. årgang på kommunens folkeskoler 

En uddannelsesparathedsvurdering er en vurdering af elevernes parathed i forhold til at vælge og gennemføre en 

ungdomsuddannelse. Det er en proces, som allerede starter i 8. klasse. Vurderingen skal sikre, at de ikke-

uddannelsesparate elever støttes med en skole- og vejledningsindsats frem mod afslutningen af 9. klasse eller eventuelt 

10. klasse. Skolen skal vurdere elevens faglige, personlige og sociale forudsætninger.   

• Faglige forudsætninger - vurderes i forhold til de ønskede uddannelser. For elever, der ønsker en erhvervsuddannelse, skal gennemsnittet 

af standpunktskarakterer for hvert af fagene dansk og matematik være mindst 02. For elever, der ønsker en gymnasial uddannelse, indgår 

elevens standpunktskarakterer i grundlaget for de faglige forudsætninger.  

• Personlige forudsætninger - vurderes inden for fem fokusområder: Selvstændighed, motivation, ansvarlighed, mødestabilitet og 

valgparathed. 

• Sociale forudsætninger – vurderes inden for tre fokusområder: Samarbejdsevne, respekt og tolerance. 

 

Antal elever 

pr. 5.sep 2017 

Antal elever 

i 

indskolingen 

pr. 5. sep 

2017

Bakkegårdsskolen 734 304

Dyssegårdsskolen 717 296

Gentofte Skole 770 325

Hel lerup Skole 628 241

Maglegårdsskolen 704 295

Munkegårdsskolen 584 295

Ordrup Skole 809 315

Skovgårdsskolen 785 342

Skovshoved Skole 646 278

Tjørnegårdsskoln 673 298

Tranegårdskolen 509 225

I a l t 7559 3214

Antal elever 

pr. 5.sep 2018 

Antal elever 

i 

indskolingen 

pr. 5. sep 

2018

Bakkegårdsskolen 733 297

Dyssegårdsskolen 722 291

Gentofte Skole 746 319

Hel lerup Skole 624 225

Maglegårdsskolen 695 283

Munkegårdsskolen 610 291

Ordrup Skole 789 313

Skovgårdsskolen 764 314

Skovshoved Skole 640 262

Tjørnegårdsskolen 632 266

Tranegårdskolen 514 224

I a l t 7469 3085



Gentofte Kommune                                                                                                                       6. november 2018 
 

Gentofte Kommune │Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund                                                                                            side 5                      

Skole og Fritid 

Kvartalsrapportering – Skoleudvalget  

 

 

 

Figur 2 Uddannelsesparathedsvurdering til gymnasial uddannelse i Gentofte Kommune og på landsplan 

         
Kilde: Dataudtræk fra Undervisningsministeriets ledelsesinformationssystem (LiS) d. 1. oktober 2018 
Note: Tabellen vedrører kun elever, der søger første prioritet til en gymnasial uddannelse. De elever, der søger erhvervsuddannelser i Gentofte 

Kommune, bliver af diskretionshensyn ikke vist her (under 10 drenge og færre/ingen piger). 

Figur 2 viser, at ud af de elever i Gentofte Kommune (GK), som søgte en gymnasial uddannelse som første prioritet til 

påbegyndelse i 2018, blev 97,8 % af drengene og 97,3 % af pigerne vurderet parate. Det svarer til henholdsvis 227 drenge 

og 240 piger. I GK var der fem drenge og fire piger i 2018, som blev vurderet ”ikke parat”. På landsplan i 2018 blev 95,5 % 

af drengene og 97,2 % af pigerne vurderet parat.  

Socioøkonomisk korrektion – en del af skolernes ressourcetildeling 

Baggrund for socioøkonomisk korrektion 

Den gældende model for tildeling af ressourcer (budgettildelingsmodel) til skolerne opdeler ressourcerne i tre grupper:  

• Et grundbeløb til dækning af faste udgifter på 6,4%.  

• 91,2 % baseret på elevindskrivningen (elevtakst).  

• 2,4 % (7,6 mio. kr.) til socioøkonomisk korrektion - byggende på data fra Danmarks Statistik. 

Den socioøkonomiske korrektion skal bl.a. bidrage til at sikre lige vilkår – lige muligheder for den enkelte skole. Den 

socioøkonomiske korrektion anvender de samme principper og data, som igennem flere år har været anvendt officielt til 

at korrigere 9. klasses afgangskarakterer, så karaktererne kan sammenlignes på tværs af skoler. Afgangskarakterer 

korrigeret for socioøkonomi bliver forelagt udvalget i Kvalitetsrapporten til februar 2020. 

Den socioøkonomiske korrektion 

Forskning har skabt evidens for, at børn af forældre, der opfylder mindst tre ud af seks såkaldte belastningskriterier, har 

en større sandsynlighed for at være udfordrede med ekstraudgifter for skolerne til følge. De seks kriterier er: 

• Barn af enlige forældre. 

• Herkomst (indvandrer eller efterkommer af). 

• Uddannelsesniveau (10. klasse - grundskolen). 

• Tilknytning til arbejdsmarkedet (Arbejdsløs). 

• Indkomstniveau (Samlede indkomstniveau for familien er under eller lig 10 %-percentilen for familier i 

kommunen).  

• Andel af indkomsterstattende ydelser (mere end 30 % af familiens indkomst er fra overførselsindkomst). 
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Data fra Danmarks Statistik er opgjort i antal elever pr. skole. Gentofte Kommune får ikke oplyst, hvilke unikke elever der 

opfylder belastningskriterierne.   

Tabel 4 Socioøkonomisk korrektion fordelt på skolerne fra 2017 og 2018 med effekt i 2019   

    
Kilde:  Danmark Statistik oktober 2018 

 

Ovenstående tabel viser, at der samlet set i 2017 var 379 elever, der opfyldte minimum tre af de seks belastningskriterier. 

Hver af de 379 elever udløser en ekstra budgettildeling til deres skole på 20.000 kr. Det svarer cirka til halv elevtakst. 

Samlet repræsenterer de 379 elever i 2017 en budgettildeling på 7,58 mio. kr. De 379 elever udgjorde 5 % (defineret som 

udfordringsandelen) af det samlede antal elever i folkeskolerne.  

Nye data fra 2018 viser, at 355 elever opfylder minimum tre af de seks belastningskriterier, og dermed falder den socio- 

økonomiske korrektion til 7,1 mio. kr., svarende til en udfordringsandel på 4,8 %. I 2018 er der derfor en mindreudgift på 

480.000 kr. Da den samlede budgettildeling ikke berøres heraf, tilbageføres beløbet til skolerne gennem en teknisk 

beregnet højere elevtakst, som er lagt til grund for beløbet i kolonne Beløbet tilbageføres via elevtakst i tus. Kr. Effekten 

heraf indarbejdes i skolernes budget i regnskabsåret 2019.  

Tabellen viser, at der f.eks. på Gentofte Skole er et stort fald fra 26 elever i 2017 til 16 elever i 2018. Otte ud af de 26 

elever i 2017 gik i 9. klasse. De er i 2018 erstattet af nye 0. klasser, hvor ingen elever opfylder tre eller flere af de seks 

belastningskriterier.  

I 2018 er data fra Danmarks Statistik udvidet til også at omfatte skoleelever uden for folkeskolerne. Tallene viser, at 

udfordringsandelen er 3,2 % på privatskolerne, 7,8 % på Søgårdsskolen og 17,6 % vedrørende VITO. 

 

Digital dannelse i indskolingen 

På skoleudvalgsmødet den 20. august 2018 stillede Skoleudvalget spørgsmål om, hvordan skolerne arbejder med Digital 

dannelse i indskolingen. Indsatsen Digital dannelse fremgår af skolernes antimobbestrategier, trivselshandleplaner og 

lignende. Antimobbestrategierne - herunder Digital dannelse - blev bl.a. drøftet på skolechefens dialogmøder med 

skolerne i skoleåret i 2017/18. På møde i Platform for Strategisk Skoleledelse (PSS) i august 2018 blev Digital dannelse i 

indskolingen også drøftet. Konklusionen fra mødet var, at indsatsområdet Digital dannelse gælder fra 0.-9. klasse på 

samtlige skoler, og indsatsen tilpasses det enkelte klassetrin. 

Elever, der 

opfylder min.

 3 kriterier

Korrektion i 

tus. Kr.

Elever, der 

opfylder min. 

3 kriterier

Korrektion i 

tus. Kr.

Bakkegårdsskolen 68 1.360 63 1.260 -100 47 -53

Dyssegårdsskolen 15 300 14 280 -20 46 26

Gentofte Skole 26 520 16 320 -200 48 -152

Hellerup Skole 48 960 49 980 20 40 60

Maglegårdsskolen 23 460 23 460 0 45 45

Munkegårdsskolen 32 640 32 640 0 39 39

Ordrup Skole 38 760 38 760 0 51 51

Skovgårdsskolen 26 520 21 420 -100 49 -51

Skovshoved Skole 40 800 39 780 -20 41 21

Tjørnegårdsskolen 48 960 47 940 -20 41 21

Tranegårdskolen 15 300 13 260 -40 33 -7

I alt 379 7.580 355 7.100 -480 480 0

Endelig effekt i 

tus. Kr. i 

regnskabsåret 

2019

2017 2018
Forskel i tildeling 

2017 vs. 2018 i 

tus. Kr

Beløbet tilbage- 

føres via elevtakst 

i tus. Kr.
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Skolerne bruger forskellige metoder og materialer, som læner sig op af det øvrige trivselsarbejdet på skolen og i 

klasserne. I følgende afsnit gives eksempler på, hvordan nogle af skolerne arbejder. 

På Tjørnegårdsskolen fokuseres der overordnet på udvikling fra at være it-kompetent til at blive digitalt dannet. Eleverne 

skal på den måde lære at færdes i det digitale - med kritisk sans og med de voksne som ansvarshavende på denne 

læringsproces. På alle forældremøder vedtages spilleregler vedrørende den digitale kommunikation. Skovgårdsskolen 

arbejder forebyggende med mobning - herunder digital mobning - med f.eks. Fri for Mobberi og åbne forældremøder 

med Medierådet og Red Barnet. Skolen følger i øvrigt de seks råd mod internetmobning og inddrager herunder 

Sikkerchat.dk. På Bakkegårdsskolen omhandler undervisningen og dialogen etik og moral på nettet som en integreret del 

af trivselsarbejdet. På Maglegårdsskolen er fokus i undervisningen at digital dannelse + digitale færdigheder = digital 

kompetence. Et sidste eksempel er Munkegårdsskolen, som arbejder med digital dannelse på årgangene - blandt andet i 

fordybelsesuger. Skolen samarbejder med Center for Digital Dannelse, som holder foredrag for skolens elever, personale 

og forældre. Derudover vejleder skolens Læring-, kontakt- og trivselsvejleder (LKT-vejledere) klasserne i brugen af sociale 

medier. 

 

Henvendelser om mobning 

På baggrund af lovændringerne i sommeren 2017 i lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø, bliver der i 

kvartalsrapporten redegjort for antal henvendelser om mobning og dertilhørende handleplaner. Ved sager af særlig grov 

karakter orienteres Skoleudvalget om klagen umiddelbart efter denne er modtaget i forvaltningen.  

Der har i 3. kvartal 2018 været én henvendelse, og skolens handleplan er efterfølgende modtaget i Børn og Skole. 

Handleplanen er udarbejdet i samarbejde mellem forældre, lærere og skolens ledelse. Den indeholder bl.a. samtaler med 

alle elever i klassen samt hjemmebesøg hos nogle elever. Familien har nu valgt, at barnet skifter til anden skole, men de 

udtrykker tilfredshed med samarbejdet om forløbet. 

 

Unges Frie Tid 

Efter Kommunalbestyrelsens beslutning vedrørende udviklingen og organiseringen af Unges Frie Tid har 

omdrejningspunktet været, hvordan medarbejdere, ledere og administration i fællesskab kan arbejde for at udvikle de 

bedste organisatoriske rammer og betingelser for medarbejderne – samtidig med at der skabes et nærværende og 

målrettet pædagogisk ungemiljø i Gentofte.   
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ØKONOMISK STATUS  

 

I det korrigerede budget er indarbejdet de godkendte tillægsbevillinger fra økonomisk rapportering pr. 31. marts 2018 og 

30. juni 2018.  

I økonomisk rapportering for 3. kvartal søges om netto 0,7 mio. kr.: 

• Gentofte Kommune oplever på samme måde som alle andre kommuner, at mange af de elever, der modtager 

specialundervisning, har større udfordringer i dag end for blot få år siden. En række elever kræver betydelige 

ekstra ressourcer (ressourcer udover det taksten kan rumme) for at få undervisningssituationen til at fungere 

med den forudsatte kvalitet. Samlet set er merudgifterne aktuelt på 2,0 mio. kr.   

• Ekstraordinære udgifter til opstarten af gruppeordningen på Maglegårdsskolen fra 1. august 2018 på 1,0 mio. kr.  

• Mindreudgift på 2,3 mio. kr. grundet 102 færre elever i folkeskoler og 96 færre indmeldte i GFO fra skoleåret 

2018/19 begyndelse. Den økonomiske effekt er beregnet for perioden august – december. 

Der forventes et genbevillingsniveau på 1,5 mio. kr., hvilket er 2,5 mio. kr. lavere end ved rapporteringen pr. 30. juni. 

Reduktionen kan primært henføres til et lidt mindre overskud på skolerne samt et øget forbrug under puljen til 

kursusudgifter til lærere og pædagoger, der er finansieret af statsmidler. Dermed neutraliseres de foregående års store 

mindreforbrug.   

Hertil kommer teknisk omplacering på 1,1 mio. kr. vedrørende centrale løn- og barselspuljer samt udgifter til flygtninge på 

2,1 mio. kr.  

 

ANLÆGSUDGIFTER  

 

 

De samlede anlægsudgifter forventes at udgøre 15,0 mio. kr. svarende til et mindreforbrug på 1,6 mio. kr. 

 

 

  Skoleudvalget - driftsudgifterne
4 6 7 9

Oprindeligt budget Korrigeret budget Forbrug pr. 30.09.2018 Forventet regnskab

Serviceudgifter 41420 694,7 732,3 581,8 734,6

Overførselsudgifter 414205 0,9 0,9 0,3 0,5

###

Samlede driftsudgifter 695,5 733,1 582,2 735,1

Afvigelse i forhold til korrigeret budget i millioner

Afvigelse i procent i forhold til korrigeret budget

2,0

0,3%

Skoleudvalget

Oprindeligt budget Korrigeret budget Forbrug pr. 30.09.2018 Forventet regnskab

Samlede anlægsudgifter anlægsudgifter 8,1 16,6 9,4 15,0
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Gentofte Kommune

Budgetændringer - Skole
Beløb angivet i millioner - Negative tal forbedrer økonomien - positive forværrer den.

Skole og Fritid

Oprindeligt budget 695,5

Dato Ændringstype Udgiftstype Emne Beløbsændring

03-04-2018 Genbevilling Service 3,5

31-03-2018 Teknisk omplacering Service 32,4

31-03-2018 Teknisk omplacering Service -0,5

30-06-2018 Tillægsbevilling Service -1,2

30-06-2018 Teknisk omplacering Service 0,5

30-06-2018 Teknisk omplacering Service 2,0

30-06-2018 Tillægsbevilling Service
2,5

30-06-2018 Tillægsbevilling Service
-1,5

30-06-2018 Tillægsbevilling Service -0,1

Korrigeret budget 733,1

Ansøgte tillægsbevillinger

Dato Ændringstype Udgiftstype Emne Beløbsændring

30-09-2018 Tillægsbevilling Service 2,0

30-09-2018 Tillægsbevilling Service -1,5

30-09-2018 Tillægsbevilling Service -0,8

30-09-2018 Tillægsbevilling Service 1,0

30-09-2018 Teknisk omplacering Service 2,1

30-09-2018 Teknisk omplacering Service 0,6

30-09-2018 Tillægsbevilling Overførsler -0,4

30-09-2018 Teknisk omplacering Overførsler 0,5

30-09-2018 Tillægsbevilling Overførsler Budgetomplaceringer, mellemkommunale betalinger 0,0

Forventede afvigelser

Dato Ændringstype Udgiftstype Emne Beløbsændring

30-06-2018 Afvigelse Service -1,5

Forventet regnskab 735,1

Udgift til flygtninge 2. halvår

Udgift til pension i den lønfri del af barslen

Mindreforbrug, der er omfattet af genbevillingsregler

Erhvervsgrunduddannelse, færre elever

Budgetomplacering, lønbudget

Specialundervisning, mere udfordrede elever 

Flytning af Ungdomsskolen til Skoleområdet

Moderniserings og effektiviseringsprogram samt digitalisering

Konsekvenser af KL's ændrede pris- og lønskøn for 2017 og 2018 

Udgift til pension i den lønfri del af barslen

Udgift til flygtninge for 1. halvår

Privatskoleelever, primært grundet takst 837 tkr højere end budgetteret

Private skolefritidsordninger, primært grundet takst 1.876 tus. kr. lavere 

end budgetteret

Færre elever på efterskoler og produktionsskoler

Opstart af gruppeordning Maglegårdsskolen

Demografibudget GFO færre indmeldte

24. oktober 2018

Budgetudvikling

Genbevilling fra 2017 til 2018

Oversigten herunder angiver årets vedtagne og eventuelle ansøgte ændringer til det oprindelige budget under bevillingsområdet. 

Datoangivelsen for tillægsbevillinger er fastsat efter den kvartalsrapportering, som ændringen er behandlet i, mens datoerne for genbevillinger, 

pris- og lønregulering og tekniske omplaceringer er fastsat efter behandlingsdatoen. Beløb under 50.000 kr. angives som 0,0 mio. kr.

Demografibudget Skole, færre elever

1 af 1
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Bilag 1

Ændret tekst markeret med gult i højre kollone oprindelig tekst kan ses i venstre kolonne

Nuværende tekst Forslag til ændring markeret med gult

Bilag B 

Skolestruktur og optagelsesregler

Bilag B 

Skolestruktur og optagelsesregler

Indledning 

Bilag B er godkendt af Børne- og Skoleudvalget den 15. maj 2017.  

I forbindelse med frikommuneordningen gennemfører Gentofte 
Kommune fra 1. januar 2014 til 1. august 2019 et forsøg med 
sammenlægning af skoledistrikter. 

Således at der under forsøget er et samlet skoledistrikt for alle 
kommunale grundskoler i Gentofte Kommune. Vedtægt for styrelsen 
af Gentofte Kommunes folkeskolevæsen bilag B og C er i 
forsøgsperioden ændret, så de understøtter forsøget.

Indledning 

Bilag B er godkendt af Børne- og Skoleudvalget den 15. maj 2017.  

I forbindelse med frikommuneordningen gennemfører Gentofte 
Kommune fra 1. januar 2014 til 1. august 2019 et forsøg med 
sammenlægning af skoledistrikter. 

Således at der under forsøget er et samlet skoledistrikt for alle 
kommunale grundskoler i Gentofte Kommune. Vedtægt for styrelsen 
af Gentofte Kommunes folkeskolevæsen bilag B og C er i 
forsøgsperioden ændret, så de understøtter forsøget.
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Nuværende tekst Forslag til ændring markeret med gult

Stk. 1. Skolestruktur

Gentofte Kommunes skolevæsen består af elleve kommunale 
grundskoler, en specialskole Søgårdsskolen og Ungdomsskolen. 

Alle grundskoler har 0. klasse til og med 9. klasse. Ni skoler har 3 
spor, og to skoler (Tranegårdskolen og Munkegårdsskolen) har 2 
spor. I forbindelse med den årlige klassedannelse vurderes det af 
Børn og Skole på baggrund af børnetallet, om der på enkelte skoler 
skal oprettes ekstra klasser.

Gentofte Kommunes fritidsordninger (GFO’er) er et pædagogisk 
fritidstilbud for børn fra 0. klasse til og med 3. klassetrin. Gentofte 
Kommune garanterer plads i en GFO for børn fra 0. klasse til og med 
3. klassetrin. 
Søgårdsskolen har 0. klasse til og med 10. klasse og et samlet 
fritidstilbud fra 0. -10. klasse. 

Alle øvrige 10. klasser er samlet i 10. klassecentret, der er organiseret 
ved Ungdomsskolen.

Undervisning af tosprogede elever i dansk som andetsprog gives i 
fornødent omfang på distriktsskolerne for 0. klasse – 7. klasse og på 
Ungdomsskolen for 8. – 10. klasse. 
Alle børn og unge mellem 10 og 18 år i Gentofte Kommune tilbydes 
fritidstilbud i sammenhæng med og forlængelse af skoledagen. 
Fritidstilbuddene for børnene i 4.- 6. klasse tilbydes på den enkelte 
skole i skolens tilknyttede fritidscenter. For unge fra 7. klasse til 18 
år gives tilbud i Ung Fritid, der omfatter aktiviteter i hele kommunen.

Stk. 1. Skolestruktur

Gentofte Kommunes skolevæsen består af elleve kommunale 
grundskoler, en specialskole Søgårdsskolen og Ungdomsskolen. 

Alle grundskoler har fra 0. klasse til og med 9. klasse. Ni skoler har 
som udgangspunkt 3 spor, og to skoler (Tranegårdskolen og 
Munkegårdsskolen) har som udgangspunkt 2 spor. I forbindelse med 
den årlige klassedannelse vurderes det af Børn og Skole på baggrund 
af børnetallet, hvor mange klasser der oprettes på den enkelte skole.

Gentofte Kommunes fritidsordninger (GFO’er) er et pædagogisk 
fritidstilbud for børn fra 0. klasse til og med 3. klassetrin. Gentofte 
Kommune garanterer plads i en GFO for børn fra 0. klasse til og med 
3. klassetrin. 
Søgårdsskolen har 0. klasse til og med 10. klasse og et samlet 
fritidstilbud fra 0. -10. klasse. 

Alle øvrige 10. klasser er samlet i 10. klassecentret, der er organiseret 
ved Ungdomsskolen.

Undervisning af tosprogede elever i dansk som andetsprog gives i 
fornødent omfang på distriktsskolerne for 0. klasse – 7. klasse og på 
Ungdomsskolen for 8. – 10. klasse. 
Alle børn og unge mellem 10 og 18 år i Gentofte Kommune tilbydes 
fritidstilbud i sammenhæng med og forlængelse af skoledagen. 
Fritidstilbuddene for børnene i 4.- 6. klasse tilbydes på den enkelte 
skole i skolens tilknyttede fritidscenter. For unge fra 7. klasse til 18 
år gives tilbud i Ung Fritid, der omfatter aktiviteter i hele kommunen.

Der er ikke yderligere ændringsforslag til Bilag b. Resten af teksten er indsat herunder til orientering:
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Stk. 2. Skolestartsalder - 0. klasse er obligatorisk

Undervisningspligten indtræder den 1. august i det år, barnet fylder 6 år. 
Børn, der fylder 5 år inden 1. oktober, kan optages i 0. klasse samme år, hvis det antages, at barnet kan følge undervisningen i 0. klasse og 
følge klassen videre igennem skolesystemet. En beslutning om tidlig skolestart træffes af skolens leder i samråd med forældrene. 
Hvis forældrene ønsker at udsætte skolestarten for deres barn, skal de sammen med lederen af en af folkeskolerne udfylde et 
ansøgningsskema. Ansøgningsskemaet findes på skolerne og på Gentofte Kommunes hjemmeside www.gentofte.dk

Stk. 3. Regler og procedurer for indskrivningen til 0. klasserne

Informationsmateriale 

Forældre til børn, der skal starte i 0. klasse det følgende år, modtager i slutningen af året før informationsmateriale om skolestart. 
Kommunen informerer ligeledes offentligt. Det betyder, at alle er informerede om fristen for rettidig indskrivning og praktiske oplysninger 
vedr. indskrivningen.

Indskrivning af børn i 0. klasse
Forældrene skal ved indskrivningen vælge den skole, de ønsker deres barn optaget på. Indskrivningen skal foregå i den på forhånd fastlagte 
periode.

Hvis denne tidsfrist for indmeldelse ikke overholdes, kan det pågældende barn i sin yderste konsekvens miste retten til at få en plads på en 
skole indenfor 2,5 km og på samme skole som eventuelle ældre søskende. Men kommunen har pligt til at tilbyde en anden skoleplads til 
barnet.

Frit skolevalg
Forældrene kan søge deres barn optaget på den af kommunens elleve skoler, de ønsker. Optagelse på en skole vil være betinget af, at der er 
plads på den ønskede skole. Børn, der ikke får opfyldt deres ønske om optagelse på en skole, får i stedet en plads på en skole med ledige 
pladser med udgangspunkt i afstand til skolen.

Børn der skal optages
Alle børn, der bor i Gentofte Kommune, har ret til optagelse på en af skolerne i kommunen. 

Hvis forældrene har delt forældremyndighed, og børnene bor på skift på to adresser i Gentofte Kommune, kan forældrene vælge hvilken 
adresse, der benyttes ved skoleindskrivningen i forbindelse med opgørelse af afstand mellem bopæl og ønsket skole. Hvis forældre med 
delt forældremyndighed ønsker at anvende adressen hos den forælder, hos hvem barnet ikke har folkeregisteradresse, skal dette oplyses til 
Børn og Skole i forbindelse med skoleindskrivning.
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Hvis der i indskrivningsperioden kan forevises gyldig købs- eller lejekontrakt på en bolig som bevis for tilflytning til Gentofte Kommune, 
kan barnet optages efter samme regler som børn, der allerede bor i kommunen. 
Hvis der ikke foretages en faktisk indflytning på adressen, kan det pågældende barn i yderste konsekvens miste retten til at få en plads på 
den skole, hvor der er givet tilsagn om optagelse.

Søskendegaranti 
Børn med bopæl i Gentofte Kommune, der ved tidspunktet for indskrivning i 0. klasse har ældre søskende på en skole, er garanteret 
optagelse på den pågældende skole. Som søskende betragtes biologiske hel- og halvsøskende, uanset om de har samme 
folkeregisteradresse. Som søskende betragtes endvidere sammenbragte børn, der har folkeregister på samme adresse. Søskendegarantien 
for ikke biologiske søskende er kun gældende såfremt forældrene har anmodet om dette i forbindelse med indskrivningen. 
Søskendegarantien gælder kun ved indskrivning til 0. klasse.

Fordelingen af pladser 
Fordelingen af børn ved indskrivningen til 0. klasse skal understøtte, dels at flest mulig får en skole, de har ønsket, dels at den samlede 
skolevej bliver kortest mulig.

Ved indskrivningen skal forældrene ønske 1-3 skoler. Der er ikke garanti for at få en ønsket skole, men fordelingen sker med udgangspunkt 
i, at flest muligt får en ønsket skole. 

Fordelingen sker dermed dels med udgangspunkt i den enkelte families ønsker, dels i det overordnede hensyn til nærhed, dels med hensyn 
til, at skolevejen samlet set skal være kortest mulig.

Fordelingen af pladser på skolen:
Hvis der ved fordelingen er skoler, som flere har ønsket, end der er kapacitet til på skolen, fordeles pladserne, indtil antallet passer, efter 
følgende trin:

1. Der tildeles plads til søskende.
2. Børn, der ikke har den ønskede skole som deres nærmeste skole, sorteres fra.
3. Hvis der fortsat er flere børn, end der er plads til på den specifikke skole, frasorteres herefter de børn, der har kortest vej til en alternativ 
skole. Der frasorteres på denne måde, indtil antallet af børn passer med kapaciteten på den specifikke skole. 

Tildeling af plads til det enkelte barn:
Hvis der ved indskrivningen sker prioritering af en skole, der ligger længere fra bopælen end 2,5 km og der kan opnås plads på denne 
skole, træder 2,5 km kriteriet ikke i kraft. 
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Fordelingen af børn til skolerne sker ud fra følgende principper: 

1. Børn omfattet af søskendegarantien tildeles pladser først, hvis det ønskes

2. Herefter tildeles pladser til børn efter deres 1. ønske

Hvis ikke det er muligt at tilbyde alle deres 1. ønske, fordeles pladserne på de enkelte skoler med udgangspunkt i afstand mellem bopæl og 
skole. De børn, der bor tættest på skolen, optages først. Se dog 2,5 km kriteriet nedenfor og Fordelingen af pladser på skolen ovenfor. For 
de børn, der ikke kan optages på deres 1. ønske, udgår 1. ønsket, og deres 2. ønske træder i stedet. Hvis der kun er angivet et ønske, og der 
ikke kan tildeles plads på denne skole, tildeles plads på en anden skole inden for 2,5 km fra bopælen. 

Søskendegarantien er også gældende på 2. ønske.

Hvis det ikke er muligt at tilbyde alle deres 2. ønske, fordeles pladserne på de enkelte skoler med udgangspunkt i afstand mellem bopæl og 
skole. De børn, der bor tættest på skolen, optages først. Se dog 2,5 km kriteriet nedenfor. 

For de børn, der ikke kan optages på deres 2. ønske, træder et eventuelt 3. ønske i stedet. Hvis det ikke er muligt at tilbyde plads på 3. 
ønske, tilbydes der plads på en skole med ledige pladser med udgangspunkt i afstand mellem bopæl og skole.

I særlige tilfælde kan skolechefen træffe afgørelse om at dispensere for regler og procedurer ved skoleindskrivningen for at indskrive et 
socialt udsat barn, som har ekstraordinært behov for at fastholde et eksisterende netværk omkring barnet. Barnet vil i dette tilfælde 
indskrives på den skole, hvor netværket bedst fastholdes.

Ved fordelingen af børn tages der hensyn til, at der i enkelte geografiske områder i Gentofte Kommune kun ligger en eller to skoler 
indenfor en afstand af 2,5 km. Hvis der i fordelingen opstår den situation, at et barn ikke kan optages på den nærmeste skole eller en skole, 
der er ønsket, på baggrund af fordelingsprincipperne og derfor kun kan optages på en skole der er mere end 2,5 km fra elevens bopæl, så 
træder 2,5 km kriteriet i kraft.

2,5 km kriteriet: 

Hvis:
 Det ikke er muligt at tilbyde en ønsket skole med udgangspunkt i søskendegaranti eller nærhed

 Der er længere end 2,5 km til en skole med ledig kapacitet 

Så: 
 Dispenseres der på en skole indenfor 2,5 km fra bopælen 
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 Hvis muligt dispenseres der på en ønsket skole 

Der dispenseres frem for den, hvis bopæl er tættest på en anden skole med ledig kapacitet.

Besked om optagelse
Når Børn og Skole har truffet beslutning om antallet af 0. klasser, der oprettes på den enkelte skole, og fordelingen er endelig, modtager 
forældrene en besked, om hvilken skole deres barn er optaget på. Datoen for denne besked gælder som en bindende dato for optagelse.

Alle ønsker om skoleskift behandles fra denne dato efter nedenstående regler og procedurer for skoleskift. Hvis forældrene efterfølgende 
flytter til en anden adresse, har de stadigvæk krav på at få pladsen. Dette gælder også, hvis de flytter til en anden kommune inden 
skolestarten. 

Hvis forældrene både har indmeldt deres barn på en af kommunes 11 grundskoler og samtidig på en privat grundskole, skal de senest 1. 
maj tilkendegive, om de fortsat ønsker pladsen i kommunens skole.

Stk. 4. Beslutning om klassestørrelser ved oprettelse af klasser

Børne- og Skoleudvalget træffer beslutning om klassestørrelser. 

I Gentofte Kommune dannes klasser med maksimalt 25 børn i hver klasse. Undtaget herfor er Munkegårdsskolen og Tranegårdskolen, hvor 
der på grund af de fysiske rammer dannes klasser med maksimalt 24 børn i hver klasse. Børn og Skole kan i helt særlige tilfælde og med 
specifikke begrundelser dispensere for dette og oprette klasser med mere end 25 eller 24 børn.

Stk. 5. Maksimal klassestørrelse og sammenlægning af klasser

Den maksimale klassekvotient er 25. Elevtallet kan på skoler med tre spor overstige 25 i forbindelse med tilflytninger og dispensationer for 
skoleskift. Elevtallet må dog ikke ved skoleårets start overstige 28 børn pr klasse. 

Skolens leder kan i samråd med Børn og Skole beslutte at sammenlægge klasser, såfremt dette kan ske uden at overstige 25 børn pr klasse. 
I særlige tilfælde kan Børn og Skole dispensere, således at der kan sammenlægges til klasser med højere elevtal, dog maksimalt 28 elever 
pr. klasse. 

Bortset fra i særlige tilfælde bør der altid ske sammenlægning af klasser i følgende situationer: 
 Når elevtallet på et klassetrin, der har to spor, falder til 24 børn eller derunder, lægges klasserne sammen til én klasse. 
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 Når elevtallet på et klassetrin, der har 3 spor, falder til 48 eller derunder, lægges klasserne sammen til to klasser. 

 Når elevtallet på et klassetrin, der har 4 spor, falder til 72 eller derunder, lægges klasserne sammen til 3 klasser.

Lukning for optag af elever på enkelte klassetrin
Ved særlige forhold kan Børn og Skole beslutte at ”lukke” klassetrinet for indskrivning af yderligere elever. 

Beslutningen skal offentliggøres på kommunens og skolens hjemmeside.

Stk. 6. Etablering af og optagelse til særlige tematiske forløb

Børne- og Skoleudvalget kan beslutte at oprette særlige tematiske forløb, der afspejler en efterspørgsel eller interesse for særlige emner og 
områder blandt eleverne.

Et eksempel på et tematisk forløb er de femårige udskolings- og gymnasieforløb for børn i 8.-9. klasse og gymnasiet.

Optagelse
De tematiske forløb har særligt optag ud over de ellers gældende regler – enten i eksisterende eller nyoprettede klasser. 

Børne- og Skoleudvalget fastsætter optagelsesregler og -procedurer i overensstemmelse med folkeskoleloven for det enkelte tematiske 
forløb.
Elever, som indskrives på et tematisk forløb i en nyoprettet klasse, gennemfører et skoleskift, hvad enten de skifter fra en klasse på den 
pågældende folkeskoleskole eller fra en anden skole, idet deres hidtidige indskrivning ophører med optagelsen på det tematiske forløb. 

Ved optagelsen til de tematiske forløb indskrives først elever med bopæl i Gentofte Kommune, derefter optages elever fra andre kommuner 
såfremt reglerne for frit skolevalg er opfyldt jf. stk.8.

Beslutning om klassestørrelser
De tematiske forløb følger de overordnede rammer for maksimale klassestørrelser fastsat af Gentofte Kommune.
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Stk. 6.1. Femårige udskolings- og gymnasieforløb

De femårige udskolings- og gymnasieforløb i Gentofte Kommune er særlige klasser/hold, hvor der er iværksat et samarbejde med et 
gymnasium. Til disse formål oprettes enten nye klasser, eller der optages elever i eksisterende klasser på kommunens folkeskoler. Alle 
Gentofte Kommunes elever kan efter 7. klasse søge om optagelse til et eller flere af de femårige udskolings- og gymnasieforløb.

Optagelsesregler
Hvis der er flere ansøgere til et forløb end pladser, fordeles pladserne ved lodtrækning. Ansøgere, som ikke bliver optaget på et ønsket 
forløb, kan bede om at blive skrevet på en venteliste. Ansøgernes placering på ventelisten bliver ligeledes afgjort ved lodtrækning. 

Ansøgninger, som modtages senere end den fastsatte ansøgningsfrist, men før skolestart, vil blive behandlet, men ansøgerne vil blive 
skrevet nederst på en evt. venteliste i indkomne rækkefølge. 

Efter skolestart vil optag ske efter gældende regler for skoleskift og tilflytning. For de tematiske forløb gælder det dog, at der ved skoleskift 
og tilflytning kan ske optag op til 25 elever pr klasse.

Klassestørrelser
Ved oprettelse af nye klasser til de femårige udskolings- og gymnasieforløb oprettes der klasser med mindst 21 og maksimalt 25 elever. 
Ved optagelse til de femårige udskolings- og gymnasieforløb i eksisterende klasser optages op til 25 elever.

Ved optag i eksisterende klasser på en skole skal det forud for optagelsesprocessen fastslås og offentliggøres, hvor mange pladser, der er til 
fordeling. 

Antallet af pladser afhænger af to faktorer, dels hvor mange elever, der kan deltage på de hold, der er særlige for det femårige udskolings-
og gymnasieforløb, og dels hvor mange elever, der i forvejen er på klassetrinnet.

Stk. 7. Idrætsklasser for talenter jævnfør folkeskolelovens § 25, stk. 4

Udover de tematiske forløb har Gentofte Kommune særlige idrætsklasser for talenter jævnfør folkeskolelovens § 25, stk. 4 om oprettelse af 
særlige eliteidrætsklasser på 7.-10. klassetrin. 

Forløbet er rettet mod idrætstalenter, som spiller i de bedste rækker inden for deres årgang. Talenterne samles på Bakkegårdsskolen. På 
forløbet er undervisningen suppleret med morgentræning to gange om ugen og afsluttes med Folkeskolens Afgangsprøve.

Optagelsesregler
Talenterne vurderes og udvælges på baggrund af følgende:
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• Skriftlig ansøgning med udtalelser fra ansøgernes skole og idrætsklub på ansøgningstidspunktet. Ansøgningsskema findes på skolens 

og kommunens hjemmeside.
• Fysisk screening af ansøgerne foretaget af fysisk morgentræner.

• Skoleinterview med ansøgere, forældre, skole og forvaltning.

Gentofte Kommunes elitekoordinator og den skole, som udbyder eliteforløbet, træffer i fællesskab beslutning om optagelse. 

Ansøgere modtager besked om optagelse eller afslag i februar eller marts det år, hvor talentforløbene udbydes. 

Hvis der er flere ansøgere, som opfylder de opstillede krav, end der er pladser, kan ansøgere, som ikke bliver tilbudt plads, bede om at blive 
skrevet på en venteliste.

Klassestørrelser
Der indskrives op til 25 elever pr. klasse i de eksisterende 7-klasser på skolen. Opstår der ledige pladser efter forløbets start, kan der 
optages yderligere elever op til grænsen på 25 elever efter samme optagelsesregler eller fra ventelisten.

Stk. 8. Regler og procedurer for skoleskift, tilflytning, orlov og udstationering

Fravalg af kommunens grundskoler 
Hvis forældrene én gang har fravalgt kommunens grundskoler og indskrevet barnet i en privatskole, har barnet ikke krav på optagelse på en 
bestemt skole ved et eventuelt senere skoleskift. 
Men kommunen har pligt til at tilbyde en skoleplads til barnet.

Optagelse af børn ved skoleskift og børn der én gang har valgt kommunens grundskoler fra 
Der kan foretages skoleskift til klasser på alle skoler i kommunen, hvor børnetallet er lavere end 23 i gennemsnit på klassetrinnet. 
Skolelederen bestemmer i hvilken, klasse barnet skal optages. 
I helt særlige tilfælde kan skolelederen i samråd med skolechefen fravige denne regel, når dette er bedst for barnet.

Optagelse af børn fra andre kommuner efter ordning for frit skolevalg
Hvis det ikke er muligt at opfylde alle ønsker om optagelse på en skole, optages først børn med bopæl i Gentofte Kommune. 

Herefter kan børn fra andre kommuner optages, men kun i klasser, hvor børnetallet i gennemsnit på klassetrinnet er lavere end 23. 
Skolelederen bestemmer i hvilken klasse, barnet skal optages. De resterende pladser er reserveret tilflyttere. 
I helt særlige tilfælde kan skolelederen i samråd med skolechefen fravige denne regel, når dette er bedst for barnet.
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Hvis det ikke er muligt at opfylde alle ønsker om optagelse af børn fra andre kommuner, optages først de børn, der har ældre søskende på 
skolen. Herefter optages de nærmest boende.

Bopælsflytning 
Et barn, der flytter fra kommunen – eller flytter internt i kommunen - har ret til at fortsætte sin skolegang på den hidtidige skole. 

Hvis et barn flytter til kommunen – eller flytter internt i kommunen - har barnet ret til en plads på en af skolerne. Der kan frit vælges 
mellem de skoler, hvor gennemsnittet på klassetrinnet er lavere end 25. Hvis alle skoler har klassekvotienter over 25, tilbydes der plads på 
en skole med 3 spor. Det tilstræbes, at søskende der flytter til kommunen, tildeles plads på samme skole, hvis det ønskes.

Ved tilflytning til Gentofte Kommune kan der foretages indskrivning på skolen op til 6 måneder før faktisk indflytning. Indskrivningen kan 
ske med udgangspunkt i en gyldig købs- eller lejekontrakt. Reglerne for indskrivning i forbindelse med tilflytning er gældende i op til tre 
måneder efter faktisk indflytningsdato.

Orlov 
Der kan ansøges om orlov for en elev i op til 6 måneder. Orloven kan ikke forlænges udover de 6 måneder. Der kan ikke ansøges om orlov 
i forbindelse med skoleskift. Der kan ikke ansøges om orlov i forbindelse med permanent bopælsflytning til en anden kommune. 

Der skal indgås aftale om hjemmeundervisning, hvis eleven ikke indskrives i et andet undervisningstilbud under orloven. 

Ansøgningen skal ske inden elevens orlov begynder. Ved godkendt ansøgning vil der ske en spærring af pladsen i 
elevadministrationssystemet. Dermed gives der garanti for, at der efter endt orlov er plads på samme skole.

Udstationering 
I forbindelse med udstationering placeres barnet ved tilbageflytning fra udstationeringen efter samme regler som ved bopælsflytning. 

I enkelte tilfælde kan der søges dispensation for denne regel, når dette er bedst for barnet. 

En udstationering defineres som en tjenesterejse af længere varighed. Der er tale om udstationering, når en tjenesterejse indebærer et 
ophold på samme sted af mindst 28 dages varighed, og der overnattes på udstationeringsstedet. Hvis der rejses til det midlertidige 
tjenestested hver dag, foreligger der således ikke en udstationering.
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Bilag 2

Ændret tekst markeret med gult i højre kollone oprindelig tekst kan ses i venstre kolonne 

Bilag C 

Undervisningens ordning og omfang

Bilag C 

Undervisningens ordning og omfang

Stk. 1. Principper for ressourcetildeling 

I Gentofte Kommune tildeles skolerne ressourcer efter en 
ressourceallokeringsmodel. 75 % af de samlede ressourcer tildeles 
efter den enkelte skoles antal elever. De sidste 25 % af de samlede 
ressourcer er en såkaldt fast del. De enkelte skolers ramme til 
rengøring og administration er indeholdt i den faste del. Den 
resterende faste del fordeles ligeligt mellem de 11 skoler. 

Specialundervisningsmidler i folkeskoleregi fordeles efter samme 
principper. (Kompetencecentre indgår ikke i modellen, de er placeret 
centralt).

Direktøren for Børn og Skole er bemyndiget til at justere 
ressourceallokeringen inden for budgetrammen.

Søgårdsskolens ressourcer fastsættes efter aftale med Direktøren for 
Børn og Skole.

Stk. 1. Principper for ressourcetildeling 

I Gentofte Kommune tildeles skolernes ressourcer efter en 
ressourceallokeringsmodel for skoleområdet.

Skolernes budget består af et mindre grundbudget til dækning af 
basisudgifter til viceskoleleder, administration og læringsledelse og 
til værtsskolerne for kompetencecentrene. Som en socioøkonomisk 
korrektion tildeles et beløb pr. ”elev med tillæg”, som opgøres med 
udgangspunkt i et udtræk fra Danmarks Statistik. Den resterende del 
af budgettet tildeles efter en elevtakst. 

Udenfor modellen er der afsat en pulje til indslusningstillæg til 
skoler, der inkluderer elever fra fx specialskoler eller ViTo 
velkomstklassen.

De enkelte skolers budget til rengøring er fastsat på baggrund af 
forbruget i tre regnskabsår. 

Specialundervisningsmidler i folkeskoleregi er integreret i 
ressourceallokeringsmodellen og fordeles efter de samme principper. 
Kompetencecentre og gruppeordninger indgår ikke i modellen.

Direktøren for området er bemyndiget til at justere 
ressourceallokeringen inden for budgetrammen.

Søgårdsskolens inkl. GFO og tilbuddet Tyveren basisbudget 
fastsættes efter aftale med Direktøren for området. 
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Stk. 2. Skolernes anvendelse af ressourcer 

Det er op til den enkelte skoles skolebestyrelse og skoleledelse at 
fordele de allokerede ressourcer.

Stk. 2. Skolernes anvendelse af ressourcer 

Det er op til den enkelte skoles skolebestyrelse og skoleledelse at 
fordele de allokerede ressourcer.

Stk. 3. Valgfag

Eleverne på 7 - 9 klassetrin skal vælge minimum ét valgfag svarende 
til et omfang af 80 lektioner pr. skoleår.

Valgfagsundervisningen sker på tværs af alle folkeskoler i 
kommunen og i samarbejde med ungdomsskolen på tværs af 7 - 9 
klassetrin. Principper for valgfagsundervisning på tværs af alle 
folkeskoler i Gentofte Kommune forelægges skolebestyrelserne til 
godkendelse. 

Valgfagene er en del af elevernes samlede skoletid, men kan 
gennemføres som f.eks. camps i weekender eller skoleferier.

Undervisningen kan foregå på folkeskoler, fritidscentre, 
Ungdomsskolen, kulturskolerne, bibliotekerne eller andre 
kommunale/private institutioner.

Stk. 3. Valgfag 

Eleverne på 7. – 9. klassetrin skal vælge minimum ét valgfag 
svarende til et omfang af mindst 120 undervisningstimer årligt.

Valgfagene er en del af elevernes samlede skoletid, og kan 
gennemføres som f.eks. camps i weekender eller særlige 
valgfagsdage/uger.

Undervisningen kan foregå på folkeskoler, fritidscentre, 
Ungdomsskolen, kulturskolerne, bibliotekerne eller andre 
kommunale/private institutioner/virksomheder.

Stk. 4. Obligatoriske emner 

I undervisningen i grundskolen indgår følgende obligatoriske emner:

Færdselslære. 

Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab.

Uddannelses-, erhvervs- og arbejdsmarkedsorientering.

Undervisningen i uddannelses-, erhvervs- og 
arbejdsmarkedsorientering skal tilrettelægges i samarbejde med 
Ungdommens Uddannelsesvejledning.

Stk. 4. Obligatoriske emner 

I undervisningen i grundskolen indgår følgende obligatoriske emner:

Færdselslære. 

Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab.

Uddannelse og job. Undervisningen i uddannelse og job skal 
tilrettelægges i samarbejde med skole- og ungdomsvejledning.

Stk. 5. Læseplaner

Undervisningsministeriets vejledende læseplaner og beskrivelser af 

Stk. 5. Læseplaner
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udviklingen i undervisningen frem mod trinmål for folkeskolens fag 
og emner følges. Undervisningsministeriets vejledende læseplaner og beskrivelser af 

udviklingen i undervisningen frem mod trinmål for folkeskolens fag 
og emner følges. 

Stk. 6. Konfirmationsforberedelse

Konfirmationsforberedelse finder sted i vinterhalvåret i det skoleår,
hvor eleverne går i 8. klasse. 

Stk. 6. Konfirmationsforberedelse

Konfirmationsforberedelse finder sted i vinterhalvåret i det skoleår, 
hvor eleverne går i 8. klasse. 

Stk. 7. Modersmålsundervisning

Iflg. Folkeskoleloven § 5 stk. 7 og Bekendtgørelse nr. 618 af 22. juli 
2002 tilbydes modersmålsundervisning af børn fra medlemsstater i 
Den Europæiske Union, fra lande, som er omfattet af aftalen om Det 
Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, samt fra Færøerne og 
Grønland. Har der meldt sig mindst 12 elever til 
modersmålsundervisning i samme sprog, og kan der tilknyttes en 
kvalificeret lærer, gennemføres undervisningen i Gentofte Kommune. 
I andre tilfælde kan kommunen henvise eleverne til undervisning i 
andre kommuner.

Stk. 7. Modersmålsundervisning

Iflg. Folkeskoleloven § 5 stk. 6 og bekendtgørelse 689 af 20. juni 
2014 tilbydes modersmålsundervisning af børn fra medlemsstater i 
Den Europæiske Union, fra lande, som er omfattet af aftalen om Det 
Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, samt fra Færøerne og 
Grønland. Har der meldt sig mindst 12 elever til 
modersmålsundervisning i samme sprog, og kan der tilknyttes en 
kvalificeret lærer, gennemføres undervisningen i Gentofte Kommune. 
I andre tilfælde kan kommunen henvise eleverne til undervisning i 
andre kommuner.

Stk. 8. Ferieplan

Ferieplan for Gentofte Kommunes skolevæsen fastlægges for et til to 
år ad gangen. Ferieplanen fastlægges af Børn og Skole og forelægges 
skolebestyrelserne til godkendelse. Den enkelte skoles 
skolebestyrelse kan foretage ændringer, indenfor de udmeldte 
rammer, fastsat af Børne- og Skoleudvalget. Jf. § 1 stk. 3. afsnit c. 
Ferieplanen lægges på skolernes hjemmesider og på Gentofte 
Kommunes hjemmeside.

Stk. 8. Ferieplan

Ferieplan for Gentofte Kommunes skolevæsen fastlægges for et til to 
år ad gangen. Ferieplanen fastlægges af Børn og Skole og forelægges 
skolebestyrelserne til godkendelse. Den enkelte skoles 
skolebestyrelse kan foretage ændringer, indenfor de udmeldte 
rammer, fastsat af Børne- og Skoleudvalget. Jf. § 1 stk. 3. afsnit c. 
Ferieplanen lægges på skolernes hjemmesider og på Gentofte 
Kommunes hjemmeside. 
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Skolestartere i 2019 fordelt på skoledistrikter fra 2012
- Opgjort pr. 11. oktober 2018.
- Et barn kunne ikke tildeles et distrikt, da dette pt. ikke bor i Gentofte Kommune (Statsudsendt). 

8 Folkeskoler
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Bilag 4 - Høringssvar fra skolebestyrelserne vedr. ændring af bilag B i Vedtægt 
for styrelsen af Gentofte Kommunes skolevæsen 

Oversigt over høringssvar: 

Skole Resume af høringssvar

Bakkegårdsskolen Bakkegårdsskolens bestyrelsen har ingen bemærkninger til forslaget.

Dyssegårdsskolen Dyssegårdsskolens bestyrelse har ingen bemærkninger til forslaget. 

Gentofte Skole Afventer svar

Hellerup Skole Hellerup Skoles bestyrelse tilslutter sig forslaget. 

Skolebestyrelsen ønsker dog en drøftelse af, hvorvidt søskendebørn og 
børn fra nærområdet fra Københavns Kommune kan indgå i beslutningen 
om antallet af klasser på Hellerup Skole.

Maglegårdsskolen Afventer svar

Munkegårdsskolen Munkegårdsskolens bestyrelse har ingen bemærkninger til forslaget. 

Ordrup Skole Ordrup Skoles bestyrelse godkender korrektionen men pointerer, at 
forældrenes ønsker generelt bør prioriteres højest i forhold til valg af 
skole.

Skovgårdsskolen Skovgårdsskolens bestyrelse har et ønske om en mere omfattende proces 
vedr. forskellige modeller for kapacitetstilpasning, i stil med processen 
vedr. den nye ressourceallokeringsmodel. 

Skovshoved Skole Skovshoved Skoles bestyrelse tilslutter sig forslaget. 

Tjørnegårdsskolen Tjørnegårdsskolens bestyrelse anerkender, at det forventede fald i antallet 
af skolestartere i de kommende år vil medføre et behov for at antallet af 
spor kan reguleres i nedadgående retning og støtter op om, at der som 
udgangspunkt kun oprettes hele klasser. 

Det er dog centralt for skolebestyrelsen, at det ikke er den eller de samme 
skoler, der ofte rammes af nedgående regulering.

Skolebestyrelsen på Tjørnegårdsskolen anbefaler således en tilpasning af 
den foreslåede ændring af Vedtægt for styrelsen af Gentofte Kommunes 
folkeskolevæsen, som tager højde for ovenstående. 

Tranegårdsskolen Afventer svar



Høringsmateriale – sendt til skolebestyrelserne d. 7. september 2018

Høring af skolebestyrelser vedr. korrektion af Vedtægt for styrelsen af Gentofte Kommunes 
folkeskolevæsen som følge af ændringer i børnetallet.

Kære skolebestyrelse

Vi sender hermed en mindre korrektion af ’Vedtægt for styrelsen af Gentofte Kommunes 
folkeskolevæsen’ til høring. Høringsfristen er onsdag d. 24. oktober. Høringssvar bedes sendt til 
bornogskole@gentofte.dk. Der bliver mulighed for at stille spørgsmål til nedenstående på 
fællesmødet torsdag d. 13. september. 

Høring: 

Gentofte Kommune har i mange år haft mange børn til indskrivning i skolerne. I år har der dog 
været et fald på 7,4 % i antallet af børn til indskrivning sammenlignet med skoleindskrivningen 
sidste år (2017/18). 

Prognoserne for de kommende år tyder på et yderligere fald i antallet af skolestartere og herefter en 
stagnation på det nye lavere niveau. 

Derfor drøftede Skoleudvalget på deres møde i august mulige overordnede principper for tilpasning 
af kapaciteten på skoleområdet. Skoleudvalget pegede på, at der ved skoleindskrivning 2019 skal 
samles erfaringer med en model, hvor der udmeldes antal spor for hver enkelt skole inden 
indskrivningen på baggrund af befolkningsprognosen, og at det efter indskrivningen, på baggrund af 
forældrenes ønsker, vurderes, om der skal ske en justering. Skoleudvalget understregede, at den 
styrende faktor for tilpasning af kapaciteten skal være forældretilfredshed (frit valg) med blik for en 
stabil økonomi for skolerne.

Nedenfor fremgår forslag til korrektion af styrelsesvedtægten, hvor der tages der højde for, at 
antallet af spor på skolerne gøres mere fleksibelt. Børn og Skole foreslår endvidere følgende proces 
ved indskrivningen til skolestart 2019:

1. Medio november vurderes antallet af skolestartere og deres geografiske fordeling med 
udgangspunkt i befolkningsprognosen. 

2. Det meddeles skolerne, hvor mange 0. klasser der forventes oprettet på skolen. Dette 
kommunikeres også til forældrene til de kommende skolebørn i indskrivningsmaterialet.

3. Når indskrivningsperioden afsluttes medio januar, og fordelingen af børnene igangsættes, 
vurderes det, om der skal justeres på det udmeldte antal 0. klasser pr skole. 

4. Der oprettes som udgangspunkt kun hele klasser, således at den enkelte skoles økonomi ikke 
påvirkes negativt. 

5. Efter endt fordeling og kommunikation med forældrene til de kommende skolebørn 
evalueres processen. 

Børn og Skole beder skolebestyrelsen afgive høringssvar i forhold til korrektionen i ’Vedtægt for 
styrelsen af Gentofte Kommunes folkeskolevæsen’. Skolebestyrelsen er også velkommen til at 
kommentere den foreslåede proces for tilpasning af antal 0. klasser.

mailto:bornogskole@gentofte.dk


Nuværende tekst fra bilag b stk. 1, afsnit 2 Forslag til korrektion af bilag b stk. 1, afsnit 2

Alle grundskoler har 0. klasse til og med 9. 
klasse. Ni skoler har 3 spor, og to skoler 
(Tranegårdskolen og Munkegårdsskolen) har 2 
spor. I forbindelse med den årlige klassedannelse 
vurderes det af Børn og Skole på baggrund af 
børnetallet, om der på enkelte skoler skal oprettes 
ekstra klasser.

Alle grundskoler har fra 0. klasse til og med 9. 
klasse. Ni skoler har som udgangspunkt 3 
spor, og to skoler (Tranegårdskolen og 
Munkegårdsskolen) har som udgangspunkt 2 
spor. I forbindelse med den årlige 
klassedannelse vurderes det af Børn og Skole 
på baggrund af børnetallet, hvor mange klasser 
der oprettes på den enkelte skole.

Høringssvar fra Bakkegårdsskolen: 

Afventer svar

Høringssvar fra Dyssegårdsskolen:

Dyssegårdsskolens bestyrelse behandlede høringen på deres møde den 1.10.2018.

Bestyrelsen havde ingen bemærkninger til forslaget om korrektion for kapacitetstilpasning i 
vedtægten for styrelsen af Gentofte kommunes skoler.

Høringssvar fra Gentofte Skole

Afventer svar

Høringssvar fra Hellerup Skole d. 23. oktober 2018

Skolebestyrelsen på Hellerup Skole er enig i ændringen af vedtægten af styrelsen af Gentofte 
Kommunes folkeskolevæsen. 

Skolebestyrelsen ønsker en drøftelse af, hvorvidt søskendebørn og børn fra nærområdet fra 
Københavns Kommune kan indgå i beslutningen om antallet af klasser på Hellerup Skole.

Baggrunden for dette er Hellerup Skoles beliggenhed, der betyder, at 21 % eller 133 af skolens 
elever bor i Københavns Kommune dags dato. Derfor kan antallet af skolestartere fra København 
være afgørende for om Hellerup Skole skal have 2 eller 3 klasser på 0. årgang. 

Beslutningen om at medregne børn fra andre kommuner, skal tage hensyn til at klasserne skal være 
både pædagogisk og økonomisk bæredygtige. 

Høringssvar fra Maglegårdsskolen

Afventer svar



Høringssvar fra Munkegårdsskolen d. 25.10.2018: 

Denne er behandlet og skolebestyrelsen havde ingen kommentarer.

Høringssvar fra Ordrup Skole d. 24.10.2018: 

På vegne af Skolebestyrelsen på Ordrup Skole kommer hermed høringssvar ang. mindre korrektion 
af ’Vedtægt for styrelsen af Gentofte Kommunes folkeskolevæsen’ bilag b stk. 1, afsnit 2.

Bestyrelsen på Ordrup Skole har på et møde d. 20. september 2018 drøftet korrektion af ’Vedtægt 
for styrelsen af Gentofte Kommunes folkeskolevæsen’ bilag b stk. 1, afsnit 2. Bestyrelsen 
godkender korrektionen men pointerer, at forældrenes ønsker generelt bør prioriteres højest i 
forhold til valg af skole.

Høringssvar fra Skovgårdsskolen

Der er et ønske i bestyrelsen om at få længere tid til at få lavet et høringssvar, fordi det vil være
værdifuldt at høre, hvad de andre skoler mener om modellerne.

Uanset modelvalg vil valget påvirke hele skolevæsenet, derfor er det vigtigt at lægge op til et
samarbejde mellem skolerne om valg af model.
Formandsmødet og PSS kunne være gode platforme at diskutere løsninger – evt. et samlet møde
mellem disse – ligesom ved udarbejdelse af allokeringsmodellen.

Høringssvar fra Skovshoved Skole d. 10. september, 2018: 

Skolebestyrelsen ved Skovshoved Skole tilslutter sig forslaget til korrektion af ’Vedtægt for 
styrelsen af Gentofte Kommunes skolevæsen’.

Høringssvar fra Tjørnegårdsskolen d. 24.10.2018: 

Tjørnegårdsskolens skolebestyrelse skal hermed afgive høringssvar angående den påtænkte ændring
af Vedtægt for styrelsen af Gentofte Kommunes folkeskolevæsen, bilag B, stk. 1, afsnit 2.

Tjørnegårdsskolens skolebestyrelse anerkender, at det forventede fald i antallet af skolestartere i de
kommende år vil medføre et behov for at antallet af spor kan reguleres også i nedadgående retning.

Skolebestyrelsen støtter op om, at der som udgangspunkt kun oprettes hele klasser, idet skolernes
økonomi ellers belastes uhensigtsmæssigt.

Imidlertid er det centralt for skolebestyrelsen, at ændringen af styrelsesvedtægten ikke benyttes til
over tid - direkte eller indirekte - at ændre en eller flere skoler fra at være 3-sporede til at være 2-
sporede.



For at undgå dette er det centralt, at det ikke er den eller de samme skoler, der ofte rammes af
nedgående regulering.

En de facto ændring af en eller flere skoler fra 3-sporede til 2-sporede vil forudsætte massive
tilpasninger på de pågældende skoler, herunder på personalesiden. En sådan ændring må derfor
efter skolebestyrelsens opfattelse ikke kunne gennemføres uden en transparent og offentlig politisk
proces.

For skoleåret 2018/2019 blev der på Tjørnegårdsskolen kun oprettet 2 0. klasser mod sædvanligt 3.
Uanset at Tjørnegårdsskolen valgte at acceptere forvaltningens anmodning om denne reduktion, er
det en situation skolen meget nødig vil stå i igen i fremtiden. Det skyldes, at en reduktion af antallet
af spor ikke blot påvirker det pågældende trin og de læringsmæssige tiltag, der finder sted på tværs
af årgangene, men også har betydning for optagelsesgrundlaget i de kommende år og for skolens
rolle i lokalsamfundet.

Når en kommende elev, der som følge af et lavere antal spor, ikke optages på f.eks.
Tjørnegårdsskolen, vil det - udover det åbenbare i et spor mindre - betyde, at denne elevs yngre
søskende med største sandsynlighed ligeledes heller ikke kommer på Tjørnegårdsskolen alene af
praktiske hensyn fra forældrenes side. Allerede af den grund rækker påvirkningen for skolen ved at
et spor ikke oprettes udover det pågældende spor. Et lavere antal spor i skoleåret 2018/2019 vil
dermed medføre et forventet lavere antal søgende elever til skolen i de kommende skoleår end
ellers.

Nok så væsentligt er det, at det, at nogle elever i bestemte kvarterer af Gentofte Kommune, der
typisk har gået på f.eks. Tjørnegårdsskolen, kommer på andre skoler, som følge af færre spor,
betyder, at Tjørnegårdsskolen ikke længere bliver det naturlige valg for familier i området. Det
betyder, at skolen over tid risikerer at miste den nære relation til lokalmiljøet og den rolle i
lokalsamfundet, der også er blandt folkeskolens forcer.

I forlængelse af ovenstående anbefaler Skolebestyrelsen på Tjørnegårdsskolen således en mindre
tilpasning af den foreslåede ændring af Vedtægt for styrelsen af Gentofte Kommunes
folkeskolevæsen. Forslag til ændringer er fremhævet med gul.

Nuværende tekst fra bilag b stk. 1, afsnit 2 Forslag til korrektion af bilag b stk. 1, afsnit 2

Alle grundskoler har 0. klasse til og med 9. 
klasse. Ni skoler har 3 spor, og to skoler 
(Tranegårdskolen og Munkegårdsskolen) har 2 
spor. I forbindelse med den årlige klassedannelse 
vurderes det af Børn og Skole på baggrund af 
børnetallet, om der på enkelte skoler skal oprettes 
ekstra klasser.

Alle grundskoler har fra 0. klasse til og med 9. 
klasse. Ni skoler har som udgangspunkt 3 
spor, og to skoler (Tranegårdskolen og 
Munkegårdsskolen) har som udgangspunkt 2 
spor. I forbindelse med den årlige 
klassedannelse vurderes det af Børn og Skole 
på baggrund af børnetallet om der er behov 
for at ændre på antallet af , hvor mange
klasser der oprettes på den enkelte skole. 
Oprettelsen sker med udgangspunkt i 
ovenstående princip.



Med venlig hilsen
Forældrerepræsentanterne i Skolebestyrelsen på Tjørnegårdsskolen

Høringssvar fra Tranegårdsskolen

Afventer svar
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Indledning
Kommunalbestyrelserne i Gentofte, Gladsaxe, Herlev, Lyngby-Taarbæk, Søllerød og 
Værløse kommuner indgik med virkning fra den 1. august 2004 aftale om etablering 
af et fælles kommunalt Ungdommens Uddannelsesvejledningscenter med henblik på 
vejledning om valg af uddannelse og erhverv i henhold til kapitel 1 og 2 i lov nr. 298 
af 30. april 2003 om vejledning om valg af uddannelse og erhverv, jf. lovens § 8, stk. 
1 og § 60 i lov om kommunernes styrelse.

Ændring
Som et resultat af kommunalreformen pr. 2007 er den tidligere Søllerød Kommune og 
tidligere Værløse Kommune udtrådt af samarbejdet, hvorfor nærværende aftale er 
revideret og tilpasset denne ændring.

Formål og navn

§ 1
Fællesskabets navn er ”Ungdommens Uddannelsesvejledningscenter, UU-Nord, for 
Gentofte, Gladsaxe, Herlev og Lyngby-Taarbæk kommuner”.

Stk. 2
§ 60 fællesskabet UU-Nord hæfter for de forpligtelser UU-Nord påtager sig overfor 
kunder, leverandører og personale. Medlemskommunerne i UU-Nord hæfter direkte og 
solidarisk for alle de forpligtelser, som § 60 fællesskabet UU-Nord pådrager sig. 

Stk. 3
UU-Nord er beliggende i Lyngby-Taarbæk kommune og har hjemsted der.
Fællesskabets adresse er Rustenborgvej 3, 2800 Kgs. Lyngby.

§ 2
Kommunalbestyrelserne i Gentofte, Gladsaxe, Herlev og Lyngby-Taarbæk kommuner 
overfører til UU-Nord de opgaver, der påhviler kommunalbestyrelsen i henhold til lov 
nr. 298 af 30. april 2003 om vejledning om valg af uddannelse og erhverv, til 
bestyrelsen for UU-Nord, jf. lovens § 8, stk. 1 og § 60 i lov om kommunernes 
styrelse.

Formålet med driften af UU-Nord er:

 At drive en enhed, der på et højt fagligt niveau kan vejlede om valg af 
uddannelse og erhverv.

 At drive en enhed, som især fokuserer på, at unge med særlige behov for 
vejledning modtager vejledning om uddannelse og erhverv.

 At drive en enhed, hvor vejledningen er sektoruafhængig.
 At drive en enhed, der etablerer nye former for vejledning.
 At drive en enhed, der er effektiv og fleksibel.
 At den personlige betjening af borgerne fortsat kan ske i de deltagende 

kommuner på tilfredsstillende måde.
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Ledelsen og dens virksomhed

§ 3
UU-Nord tildeles hvert år, ved de deltagende kommuners budgetbehandling et 
budget, som samlet set er en rammebevilling. Inden for den tildelte ramme skal alle 
UU-Nords udgifter afholdes efter bestyrelsens nærmere retningslinjer.

Stk. 2
UU-Nord er en selvstændig forvaltningsvirksomhed, hvis overordnede ledelse 
varetages af en bestyrelse. Bestyrelsen består af én forvaltningschef fra hver af de 
deltagende kommuner. Hver kommune udpeger desuden en suppleant for 
forvaltningschefen.

Stk. 3
Bestyrelsen har det overordnede ansvar. Bestyrelsen godkender budget, målsætning, 
rammer og retningslinier.

Stk. 4
Bestyrelsen modtager ikke honorar.

Stk. 5
Lederen af UU-Nord, jf. § 6, kan deltage som observatør i bestyrelsen med taleret, 
men uden stemmeret. Lederen er sekretær for bestyrelsen.

Stk. 6
Bestyrelsen vælger en formand og en næstformand. Valget gælder for en 
kommunalbestyrelsesperiode. 

Stk. 7
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

§ 4
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når den er fuldtallig.

Stk. 2
Beslutninger træffes ved stemmeflertal. 

§ 5
Bestyrelsen holder møder efter formandens bestemmelse, eller når et medlem ønsker 
det. Der afholdes minimum et møde pr. kvartal.

Stk. 2
Formanden indkalder til møderne med angivelse af dagsorden. Indkaldelse skal så vidt 
muligt ske med 2 ugers varsel. Ethvert medlem af bestyrelsen har ret til efter 
forudgående meddelelse til formanden at få en sag på dagsordenen. Meddelelse 
herom indeholdende beskrivelse af sagens indhold skal fremsendes til formanden 
senest 3 uger før afholdelse af møde.
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Stk. 3
Der afholdes møde i april mellem UU-Nords bestyrelse og de deltagende kommuners 
borgmestre eller en af borgmestrene udpeget udvalgsformand. På disse møder drøftes 
UU-Nords arbejde i det afsluttede år. De konkrete resultater opnået i forhold til de 
opstillede mål og indsatsområder forelægges. På møderne drøftes UU-Nords 
overordnede målsætning, politik, økonomi og strategi m.v. set i lyset af de nationale 
mål for vejledning, samt specielle fokuspunkter det følgende år.

Beretning for UU-Nords arbejde tilstilles en gang årligt kommunalbestyrelserne.

Lederen i UU-Nord

§ 6
Lederen af UU-Nord ansættes og afskediges af bestyrelsen. 

Stk. 2
Løn- og øvrige ansættelsesforhold for lederen skal godkendes af Lønningsnævnet, jf. 
§ 67 stk. 1 i Lov om kommuners styrelse.

Stk. 3
Lederen forestår den øverste daglige ledelse af UU-Nord inden for rammerne af de af 
bestyrelsen vedtagne budgetter, planer, retningslinier og målsætninger.

Stk. 4
Lederen er forpligtet til at holde bestyrelsen underrettet om alle sager af betydning for 
UU-Nord, herunder forelægge kvartalsvise økonomi- og aktivitetsrapporter, stille 
forslag til ændringer i aktiviteter/budgetter/mål m.v. som er nødvendige for, at de 
vedtagne rammer kan overholdes. Lederen forelægger hvert år senest 1. april 
revideret regnskab for det foregående år med bemærkninger og senest 1. august 
forslag til budget for det kommende år for bestyrelsen til godkendelse.

Stk. 5
Lederen ansætter og afskediger personalet ved UU-Nord. Personale, som er 
tjenestemandsansatte, afskediges dog af bestyrelsen. Lederen af UU-Nord forhandler 
og indgår konkrete aftaler om løn- og ansættelsesforhold efter retningslinier fastsat af 
bestyrelsen.

Medarbejdere i UU-Nord

§ 7
Medarbejdere, som UU-Nord beskæftiger, ansættes af UU-Nord. Medarbejderne 
ansættes i henhold til gældende overenskomster. 

Stk. 2
Løn- og øvrige ansættelsesforhold for medarbejderne skal godkendes af 
Lønningsnævnet, jf. § 67 stk. 1 i Lov om kommuners styrelse.
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Stk. 3
Ved ændring af UU-Nords opgaver og/eller ved ændring i antallet af de deltagende 
kommuner jf. §§ 13 og 14, vil personaleressourcerne blive tilpasset.

Stk. 4
Samarbejdsforholdene og sikkerhedsarbejdet i UU-Nord fastsættes i særlig MED-
aftale, som forelægges bestyrelsen til godkendelse.

Stk. 5
Medarbejderne har ret til at vælge tillidsrepræsentant efter gældende regler.

Opgaver og kompetencer

§ 8
Kommunalbestyrelsen i de deltagende kommuner overfører samtlige de opgaver, der 
påhviler kommunalbestyrelserne som vejledningsmyndighed i henhold til lov nr. 298 
af 30. april 2003 om vejledning om valg af uddannelse og erhverv ændret ved lov nr. 
523 af 24. juni 2005 § 20, lov nr. 314 af 19. april 2006, lov nr. 559 af 6. juni 2007 § 
1 samt lovbekendtgørelse nr. 770 af 27. juni 2007, til bestyrelsen for UU-Nord.
Kommunalbestyrelserne kan i øvrigt i henhold til anden lovgivning overdrage opgaver 
vedr. vejledning om valg af uddannelse og erhverv til bestyrelsen for UU-Nord. Aftaler 
om yderligere kompetenceoverførsel skal godkendes af tilsynsmyndigheden samt 
optages som bilag til indeværende aftale om drift af UU-Nord.

Stk. 2
De deltagende kommuner indgår aftale om niveauet for den vejledning omfattet af lov 
nr. 298 af 30. april 2003 om vejledning om valg af uddannelse og erhverv, som alle 
de deltagende kommuner er forpligtet til at lade UU-Nord udføre (basisydelsen).
Uddannelses- og erhvervsvejledning i grundskolen varetages ensartet over for 
modtagere af vejledning i de deltagende kommuner.

Stk. 3
Den enkelte deltagende kommune kan lade UU-Nord udføre opgaver omfattet af lov 
nr. 298 af 30. april 2003 om vejledning om valg af uddannelse og erhverv, der ligger 
over det niveau, som er aftalt i medfør af stk. 2 (tilkøb).

Stk. 4
Aftaler i henhold til stk. 3 fastlægges ved indgåelse af en kontrakt mellem UU-Nords 
bestyrelse og aftalepartneren. Bestyrelsen kan bemyndige lederen til på bestyrelsens 
vegne, at indgå kontrakter med en samlet bruttoværdi som fastsættes af bestyrelsen.
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Driftsudgifter

§ 9
De deltagende kommuner betaler en andel af UU-Nords fælles driftsudgifter i forhold 
til det gennemsnitlige antal af 7 til 16-årige, baseret på de seneste 3 år i de enkelte 
kommuner opgjort efter tal fra Danmarks Statistik, statistikbanken. 
De fælles driftsudgifter dækker basisydelsen, ledelse, administration, husleje m.v.

Stk. 2
Tilkøb, jf. § 8, stk. 3, betales af den enkelte deltagende kommune efter nærmere 
beregning.

Stk. 3
Betalingsterminer for driftstilskud, jf. stk. 1 og 2, fastsættes til kvartalsvis forud, 
henholdsvis 1. januar, 1. april, 1. juli og 1. oktober.

Budget, regnskab og revision

§ 10
Lederen udarbejder hvert år inden udgangen af 2. kvartal budget for det kommende 
kalenderår indenfor den ved § 3 stk.1 fastlagte ramme og budgetoverslag for en 
flerårig periode i overensstemmelse med reglerne i den kommunale styrelseslov.
Budget og budgetoverslag godkendes af bestyrelsen.

§ 11
Lederen udarbejder inden udgangen af 1. kvartal årsregnskab for UU-Nord. 
Regnskabsåret er kalenderåret.

Regnskabet udarbejdes og aflægges i overensstemmelse med reglerne i den 
kommunale styrelseslov. Regnskabet med revisionsbemærkninger forelægges 
bestyrelsen til godkendelse, jf. § 6, stk. 3. 

Stk. 2
Regnskabet med revisionsbemærkninger og de afgørelser, der er truffet i forbindelse 
hermed, sendes til de deltagende kommunalbestyrelser og Statsforvaltningen, 
Hovedstaden.

Regnskabet med revisionsbemærkninger fremlægges tilgængeligt for offentligheden 
på UU-Nords hjemmeside.

§ 12
Bestyrelsen for UU-Nord udpeger en revisor, som skal godkendes af 
Statsforvaltningen, Hovedstaden. Revisorvalg finder sted efter valg til 
kommunalbestyrelsen.

Stk. 2
Afskedigelse af revisoren kræver tilsynsmyndighedens godkendelse. 
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Udtræden af § 60 fællesskabet UU-Nord

§ 13
Udtræden af UU-Nord kan ske til en 1. januar med mindst 12 måneders varsel, jf. dog 
§ 17, stk. 5.
Varsel om udtrædelse skal samtidigt skriftligt meddeles kommunalbestyrelserne i de 
øvrige deltagende kommuner.

Stk. 2
På udtrædelsestidspunktet forpligter den udtrædende kommune sig til:

A. 
at betale forholdsmæssig andel af eventuelle skyldige kreditorer i henhold til 
årsopgørelse.

B. 
at betale forholdsmæssig andel af anlægsudgifter vedrørende IT, inventar og lignende
der er godkendt tidligere end 1-årsdagen for udtrædelsestidspunktet, og hvorpå 
fællesskabet foretager afskrivninger. Beløbet beregnes som den udtrædendes
forholdsmæssige andel af anlægsudgifternes bogførte værdi på opsigelsestidspunktets 
og frem til anlægsudgifterne er fuldt afskrevet.

Stk. 3
Den del af de afskrivningsberettigede aktiver der overflyttes fysisk til den udtrædende 
kommune modregnes i den forholdsmæssige betaling jf. § 13 stk. 2 B. 

Stk. 4
Den udtrædende kommune har pligt til at overtage det antal medarbejdere, der i UU-
Nord på opsigelsestidspunktet arbejder med vejledningsopgaver i den udtrædende 
kommunes geografiske område. Overtagelsen skal følge principperne i Lov om 
virksomhedsoverdragelse. 

Antal medarbejdere, der skal overføres til en udtrædende kommune udregnes på 
baggrund af den udtrædende kommunes årlige økonomiske bidrag til UU-Nord 
fratrukket det forholdsmæssige bidrag til UU-Nords fællesomkostninger. Restbeløbet 
divideres herefter med den gennemsnitlige årsløn for en vejleder i UU-Nord og 
afrundes til hele årsværk.

Stk. 5
Ved meddelelse om udtrædelse udarbejder UU-Nords revisor et afslutningsregnskab til 
brug for selskabsdelingen samt en åbningsbalance til brug for den fortsatte drift af 
UU-Nord. Omkostningerne til dette betales af den udtrædende kommune.

Stk. 6
Den udtrædende kommune har krav på en forholdsmæssig andel af den opsparede 
formue, gældende fra kommunens indtrædelsestidspunkt i fællesskabet, dog 
fratrukket omkostninger jf. § 13 stk. 2 og stk. 4.      
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Indtræden i § 60 fællesskabet UU-Nord

§ 14
Kommunalbestyrelserne i de deltagende kommuner kan beslutte at optage andre 
kommuner i UU-Nord. Beslutning om optagelse af andre kommuner kræver enighed 
blandt kommunalbestyrelserne i de deltagende kommuner og forudsætter indgåelse af 
en ny aftale, jf. § 18.

Stk. 2
En indtrædende kommune i fællesskabet skal særskilt ved indtrædelsesdatoen 
indbetale relevante etableringsomkostninger efter nærmere aftale.

Opløsning af § 60 selskabet UU-Nord

§ 15
Kommunalbestyrelserne i de deltagende kommuner kan, dersom alle deltagere er 
enige herom, beslutte at opløse UU-Nord. I tillæg til en sådan beslutning indgås særlig
afviklingsaftale jf. § 19.

Stk. 3
Alle udgifter i forbindelse med ophævelse af UU-Nord fordeles efter samme 
fordelingsnøgle som nævnt i § 9, stk. 1. 

Stk. 4
Eventuel formue i UU-Nord vil ved ophævelse blive fordelt efter samme 
fordelingsnøgle som nævnt i § 9, stk. 1.

Ændring af aftalen

§ 16
Enhver af de deltagende kommuner samt bestyrelsesmedlemmer kan stille forslag til 
ændring af aftalen. Såfremt forslaget vedtages af bestyrelsen, skal forslaget 
godkendes af de deltagende kommuners kommunalbestyrelser. I forbindelse med 
godkendelsen skal ikrafttrædelsestidspunktet også godkendes.

Stk. 2
Ændringer skal, forinden de kan træde i kraft, godkendes af tilsynsmyndigheden, jf. 
lov om kommunernes styrelse § 60, stk. 1.

Tvister

§ 17
Tvister vedrørende fortolkningen af aftalen kan for så videt angår kommunalretlige 
forhold indbringes for tilsynsmyndigheden.
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Stk. 2
Tvister vedrørende nærværende aftale, skal som udgangspunkt løses ved forhandling 
mellem partnerne. I mangel af enighed skal tvisten, såfremt spørgsmålet ikke kan 
henføres under stk. 1, afgøres endeligt ved voldgift.

Stk. 3
Hver part udpeger en voldgiftsmand, og voldgiftsmændene udpeger i forening en 
opmand. I tilfælde af uenighed om udpegning af en opmand, udpeges denne af 
præsidenten for Østre Landsret. Gensidig meddelelse om valg af voldgiftsmænd skal 
ske senest en måned efter at begæring om voldgift er fremsat.

Stk. 4
Voldgiftsretten fastsætter selv sin procedure og træffer afgørelse om fastsættelse og 
fordeling af de omkostninger, der er forbundet med voldgiftssagen. I øvrigt henvises 
til lov om voldgift.

Stk. 5
Såfremt en voldgiftskendelse er gået en af de deltagende kommuner imod, kan 
kommunen udtræde med 6 måneders varsel til en 1. januar, 1. april, 1. juli eller 1. 
oktober og i øvrigt efter vilkår, som fastsat i § 13, stk. 2 - 4.

Godkendelse og øvrige bestemmelser

§ 18
Nærværende aftale er godkendt af tilsynsmyndigheden, jf. lov om kommunernes 
styrelse § 60 stk. 1.

Stk. 2
Ændringer i aftalen skal godkendes af de deltagende kommunalbestyrelser og af 
tilsynsmyndigheden.

§ 19
Tilsynsmyndigheden skal godkende vilkårene for ophævelse af fællesskabet UU-Nord
og tilsynsmyndigheden kan fastsætte vilkårene for ophævelsen i tilfælde af uenighed 
mellem de deltagende kommuner, jf. lov om kommunernes styrelse § 60, stk. 3.

Stk. 2
Tilsynsmyndigheden kan efter anmodning fra en deltagende kommune ophæve 
samarbejdet, når tilsynsmyndigheden finder rimelig grund dertil, jf. lov om 
kommunernes styrelse § 60, stk. 2.

§ 20
Beslutninger om optagelse af lån, påtagelse af garantiforpligtelse, køb af fast ejendom
m.v. skal ske i overensstemmelse med de regler, som Velfærdsministeren har fastsat 
herom i medfør af den kommunale styrelseslov.
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§ 21
Aftalen træder i kraft den 1. august 2007, samtidig er ”Aftale om etablering” fra 2004 
ophævet.

Godkendt af de deltagende kommuner.

Dato
For Gentofte kommune

Borgmester Direktør for skole og fritid
Hans Toft Frank E. Andersen

Dato
For Gladsaxe kommune

Borgmester Børne- og kulturdirektør
Karin Søjberg Holst Klaus Nørskov

Dato
For Herlev kommune

Borgmester Børne- og kulturdirektør
Kjeld Hansen Flemming Olsen

Dato
For Lyngby-Taarbæk kommune

Borgmester Vicedirektør
Rolf Aagaard-Svendsen René Rasmussen
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