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1 (Åben) Ændret organisering af Dagplejen i Gentofte Kommune
 
Sags ID: EMN-2016-06256

Resumé
Børn og Skole orienterer om status på arbejdet med omlægningen af Dagplejen og indstiller til 
Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at vedtage model 5, der 
sikrer den besluttede besparelse på 1 mio. kr. i 2018. Samtidig giver det mulighed for i 2018 at 
fortsætte forhandlingerne med Dagplejens bestyrelse om at udmønte den besluttede yderligere 
besparelse på 1 mio. kr. for 2019 på grundlag af viden om udviklingen i 2017 og de første 
erfaringer med den nye model i 2018.

I bilagene til punktet gives et indblik i de modeller, der har været drøftet med Dagplejens 
bestyrelsen samt fakta om Dagplejen i Gentofte Kommune. 

Baggrund
Kommunalbestyrelsen besluttede den 10. oktober 2016, at gennemføre en besparelse på den 
kommunale dagpleje på 1 mio. kr. i 2018 og 2 mio. kr. i efterfølgende budgetår. 
Forligsteksten har følgende ordlyd:

 ”-der gennemføres en besparelse på 1. mio. kr. 2018 og en årlig besparelse på 2. mio. kr. fra 
2019, idet der indledes drøftelser med Dagplejens bestyrelse med henblik på at afklare 
muligheden for en kommunal dagpleje, der økonomisk og kvalitetsmæssigt ligger på samme 
niveau som den øvrige del af børneområdet”. 

På baggrund af beslutningen i Kommunalbestyrelsen har Dagtilbuds ledelse og 
Økonomiafdelingen afholdt seks møder med Dagplejens bestyrelse med henblik på, at afklare 
muligheden for at etablere en Dagpleje under disse præmisser. 

Dagtilbud og Økonomi har fremlagt to modeller til en ændret organisering af Dagplejen, og 
Dagplejens bestyrelse har ligeledes fremlagt to modeller. Parterne har ikke kunne opnå enighed 
om disse fire løsningsmodeller. Modellerne er alle præsenteret i bilag 1.  Udfordringen har blandt 
andet ligget i en divergerende tilgang til beregningsmetoden, men også i måden at anskue 
kvaliteten. 

Da der skal findes en løsning nu for at sikre besparelsen på 1 mio. kr. i 2018, foreslår Børn og 
Skole en alternativ model, der kan sikre besparelsen og som samtidig giver et års ekstra data 
omkring Dagplejen og dermed en yderligere indsigt, der kan have betydning for den videre proces i 
forhold til beslutningen om en yderligere besparelse. Forhandlingerne kan så genoptages i 2018. 
Denne løsning er i bilag 1 præsenteret som model 5.

Dagplejens bestyrelse er på et møde den 2. maj 2017 blevet præsenteret for model 5, som de 
bakker op om. Bestyrelsen er endvidere blevet orienteret om, at det i forbindelse med 
budgetforhandlingerne 2018 vil blive politisk behandlet, hvorvidt man fremover ønsker at lade 
forældre, der har børn i Dagplejen, betale en takst der afspejler de reelle udgifter. Taksten for 
dagpleje og daginstitutioner er i dag ens, selvom en plads i Dagplejen reelt er dyrere end en 
vuggestueplads.

På baggrund af ovenstående foreslår Børn og Skole følgende løsning - model 5. Modeller er 
kendetegnet ved: 



Side 4

- At ’administrationen’ - de medarbejdere, der er pædagogisk uddannede og i dag arbejder 
ud fra rådhuset - flytter til gæstehuset Villa Bagatelle.

- Antallet af medarbejdere i Villa Bagatelle og i ’administrationen’ reduceres.
- At alle dagplejere fremover normeres til at have fire børn. 
- Der laves en tættere og mere manuel kapacitetsstyring af Dagplejen

Det bemærkes, at foruden de tidligere nævnte fordele - at modellen giver et års ekstra data og 
dermed en yderligere indsigt - kan denne model gennemføres med en begrænset ændring af 
organiseringen. 

Dagplejerne såvel som dagplejepædagogerne er den 3. maj 2017 blevet orienteret om forslaget. 
Dagplejernes og dagplejepædagogernes faglige organisation, LFS, er orienteret ved møde den 8. 
maj 2017. 

Bilag 2 indeholder en beskrivelse af dagplejens nuværende organisering, økonomiske oplysninger, 
samt oplysninger om udviklingen i antallet af børn i Dagplejen. 

Indstilling
Børn og Skole indstiller 

Til Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 

At model 5, der sikrer en besparelse på 1 mio. kr. i 2018, vedtages.

Tidligere beslutninger:
.

Bilag
1. Bilag 1. notat vedr. ændret organsiering af Dagplejen (1823332 - EMN-2016-06256)
2. Bilag 2. Fakta om Dagplejen (1814579 - EMN-2016-06256)

2 (Åben) Kvartalsrapport Børne- og Skoleudvalget maj måned
 
Sags ID: EMN-2017-00482

Resumé
Børne- og Skoleudvalget gives en Kvartalsrapportering for Børn og Skole for 1. kvartal 2017.

Baggrund
I første kvartal 2017 har der i Børn og Skole været særligt fokus på:

 Gennemføre Forældretilfredshedsundersøgelsen på skoleområdet

 Gennemføre skoleindskrivning for skoleåret 2017/18

 Konsolidere, kvalitetssikre og effektivisere driften i Børn og Familie
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 Fortsat kvalitetsudvikle indsatser i Sundhedsplejen

 Udarbejde Sundhedsplan for Tandplejen 2017-2022

 Etablere Advisory Board på skoleområdet

 Fortsat udvikle og implementere En Times Motion

Indstilling
Børn og Skole indstiller

Til Børne- og Skoleudvalget:

At tage Kvartalsrapporteringen for 1. kvartal 2017 til efterretning.

Tidligere beslutninger:
.

Bilag
1. Bilag 1 Kvartalsrapport Børne- og Skoleudvalget maj 2017 (1829918 - EMN-2017-00482)
2. Bilag 2 - Budgetændringer Børne- og Skoleudvalget maj 2017 (1828868 - EMN-2017-
00482)

3 (Åben) Ny ressourceallokeringsmodel til skolerne
 
Sags ID: EMN-2017-00753

Resumé
Børn og Skole indstiller til Børne- og Skoleudvalget at orienteringen om kommissorium for 
udarbejdelsen af en ny ressourceallokeringsmodel til skolerne tages til efterretning. 

Baggrund
Den nuværende ressourceallokeringsmodel er fra 2012 og har været fuldt indfaset siden 2014. 
Ved implementeringen i 2012 blev det besluttet, at modellen skulle evalueres efter 5 år.

Meget er ændret siden den nuværende model trådte i kraft - skolereform, ny ledelsesstruktur, den 
sammenhængende læringsdag osv. Antallet af to-sprogede elever er også ændret især for nogle 
skoler, ligesom det fortsatte arbejde med inklusionsopgaven stiller nye krav. Endelig har den 
nuværende model vist sig, at have nogle iboende uhensigtsmæssigheder, som betyder, at der er 
opstået uens vilkår for skolernes økonomi. Derfor har Børn og Skole igangsat en proces for 
udarbejdelse af ny ressourceallokeringsmodel.

Arbejdet med en ny ressourceallokeringsmodel har været drøftet både i skolelederkredsen og på 
dialogmøde for skolebestyrelsesformand. Der er bred enighed om, at der bør findes en ny model, 
og at især ønsket om ensartede vilkår, bør være bærende for arbejdet. 
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Det forventes at en ny ressourceallokeringsmodel kan sendes til politisk behandling første kvartal 
2018 med henblik på implementering i 2018/19. 

Indstilling
Børn og Skole indstiller

Til Børne- og Skoleudvalget: 

At orienteringen om udarbejdelsen af en ny ressourceallokeringsmodel til skolerne tages til 
efterretning.

Tidligere beslutninger:
.

Bilag

4 (Åben) Ændring af bilag B til Vedtægt for styrelsen af Gentofte Kommunes 
folkeskolevæsen
 
Sags ID: EMN-2017-02082

Resumé
Børn og Skole har gennemgået bilag B i vedtægt for styrelsen af Gentofte Kommunes 
folkeskolevæsen og foreslår på denne baggrund en række ændringer. Den primære ændring 
omhandler optagelse til de femårige udskolingsforløb og optaget af eliteidrætselever på 
Bakkegårdsskolen. Derudover foreslås en række mindre justeringer og ændring af rækkefølgen af 
afsnit i stk. 3, 4 og 5. 

Baggrund
Som opfølgning på tidligere beslutninger i Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget af 9. oktober 2008 om 
organisering af Elitekommune-projektet og herunder etablering af eliteidrætsklasser 
(dagsordenpunkt 1) samt i Børne- og Skoleudvalget af 14. november 2016 om femårige 
udskolings- og gymnasieforløb i skoleåret 2017-18 (dagsordenpunkt 5), indstiller Børn og Skole, at 
der i Vedtægt for Styrelsen af Gentofte Kommunes folkeskolevæsen tilføjes to nye stk.: stk. 6. 
”Etablering af og optagelse til særlige tematiske forløb” og stk. 7. ”Idrætsklasser for talenter 
jævnfør folkeskolelovens § 25, stk. 4.” I de foreslåede stk. 6 og 7 beskrive de formelle rammer for 
og regler vedrørende optagelse til særlige tematiske forløb – herunder de femårige udskolings- og 
gymnasieforløb – samt for idrætsklasser for talenter. 

I forbindelse med gennemgangen af den gældende vedtægt er desuden identificeret en række 
uhensigtsmæssigheder i opdelingen af afsnit, som de foreslåede ændringer ligeledes søger at 
rette op på med en række mindre justeringer i stk. 3, 4 og 5. 

Børn og Skole gennemgår i bilag 1 de foreslåede ændringer.

Indstilling
Børn og Skole indstiller

Til Børne- og Skoleudvalget:
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At de foreslåede ændringer til Bilag B ”Skolestruktur og optagelsesregler” vedtages. 

Tidligere beslutninger:
.

Bilag
1. Bilag 1 Oversigt over ændringer i bilag B til Vedtægt for styrelsen af Gentofte Kommunes 
folkeskolevæsen (1815949 - EMN-2017-02082)

5 (Åben) Orientering om Børne- og Socialministeriets decisionsskrivelse 2015
 
Sags ID: EMN-2017-02197

Resumé
Gentofte Kommune har modtaget en decisionsskrivelse fra Børne- og Socialministeriet vedrørende 
kommunens revisionsberetning for regnskabsåret 2015 på områder med statsrefusion.

Baggrund
Ankestyrelsen har på vegne af Børne- og Socialministeriet gennemgået de dele af kommunens 
revisionsberetning, der vedrører ydelser og tilskud inden for ministeriets område. Gennemgangen 
har givet anledning til bemærkninger i forhold til Servicelovens §176 – særligt dyre enkeltsager.

På det specialiserede børne- og ungeområde finder ministeriet det kritisabelt, at der er fundet fejl i 
ni af de 12 gennemgåede sager. I august 2016 påbegyndte Børn og Familie en 3-årig 
udviklingsplan, som har til formål at skabe tilfredsstillende kvalitet i sagsarbejdet. Arbejdet 
vedrørende dette skrider frem som planlagt.

På det specialiserede voksenområde bemærker ministeriet, at der er fundet fejl i to sager i forhold 
til handleplaner. Ministeriet finder det tilfredsstillende, at fejlene er rettet, og at revisionen vurderer, 
at området som helhed er varetaget hensigtsmæssigt og efter reglerne. 

På begge områder kvitterer ministeriet for kommunens indsatser for at rette op på fejlene.

Ministeriets henvendelse fremgår af bilag 1.

Indstilling
Børn og Skole samt Social & Sundhed indstiller

Til Børne- og Skoleudvalget og Socialudvalget:

At orienteringen tages til efterretning.

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Socialudvalget Dato: 03-05-2017
Taget til efterretning.
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Bilag
1. Børne- og Socialministeriets decisionsskrivelse 2015 - Gentofte Kommune (1814610 - EMN-
2017-02197)

6 (Åben) Opfølgning på helhedsvurdering af børn og unges kompetencer 2016
 
Sags ID: EMN-2017-00812

Resumé
Børn og Skole foreslår, at muligheder for at arbejde med de 6-9 åriges trivsel samt pigernes 
sundhed sker på grundlag af i de almindelige trivsels- og sundhedsindsatser og følges via de årlige 
målinger. Det betyder, at en vurdering af behov for evt. nye indsatser forelægges Børne- og 
Skoleudvalget på augustmødet 2017.

Baggrund
Børne- og Skoleudvalget drøftede på sit møde den 6. februar 2017 helhedsvurdering af børn og 
unges kompetencer 2017. Her tog man helhedsvurderingen til efterretning og besluttede samtidigt, 
at emnerne ”6-9 åriges trivsel” samt ”pigernes sundhed” skulle tages op på næste ordinære møde i 
Børne- og Skoleudvalget, den 15. maj 2017, når udfaldet af behandlingen af punktet ”Borgerrettet 
forebyggelse - prioritering af strategiske målsætninger for 2017 og 2018” var kendt.

På fællesmødet den 27. februar 2017 besluttede Børne- og Skoleudvalget, Socialudvalget og 
Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget i forbindelse med behandling af dette punkt (”Borgerrettet 
forebyggelse - prioritering af strategiske målsætninger for 2017 og 2018”) at udpege fire 
strategiske målsætninger for arbejdet med den borgerrettede forebyggelse, nemlig 1) Bevægelse 
hele livet, 2) Sund livsstil, 3) Borgere med særlige sundhedsudfordringer samt 4) Nye veje til 
borgerrettet forebyggelse.

De to emner, ”6-9 åriges trivsel” samt ”pigernes sundhed”, falder ikke umiddelbart ind under nogle 
af de fire strategiske målsætninger. Derfor foreslår Børn og Skole, at disse emner behandles i den 
almindelige sundheds- og trivselsindsats i skolerne, og at udviklingen følges via de årlige målinger 
(Den Nationale Trivselsmåling og Skolesundhed.dk. Tal fra disse målinger vil indgå i 
kvartalsrapporten for august 2017, hvor en vurdering af behov for evt. nye indsatser også vil blive 
forelagt udvalget.

Indstilling
Børn og Skole indstiller

Til Børne- og Skoleudvalget:

At, udviklingen i ”6-9 åriges trivsel” samt ”pigernes sundhed” følges via de almindelige målinger, 
der indgår i kvartalsrapporterne, og behandles på udvalgets møde i august 2017. 

Tidligere beslutninger:
.

Bilag
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7 (Åben) Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne
 
Sags ID: EMN-2017-00286

Resumé
Udvalget orienteres om emner af relevans for området Børn og Skole.

Baggrund
 Skovens Børn og Galaksen sammenlægges i 2017

I forbindelse med at lederen af institutionen Skovens Børn har valgt at gå på pension er 
muligheden for en sammenlægning med et andet dagtilbud drøftet med bestyrelsen. Denne 
drøftelse har bestyrelsen for Skovens Børn taget positivt imod og arbejdet videre med 
sammen med Børn og Skole. Det har nu resulteret i gensidige positive tilkendegivelser for 
en sammenlægning mellem Skovens Børn og Galaksen, idet Galaksens leder og 
bestyrelse også ønsker en sammenlægning. 

Skovens Børn er en skovbørnehave med tre afdelinger i hhv. Charlottenlund og 
Klampenborg (bl.a. Ordrup Hus). Galaksen er et større integreret dagtilbud i 
Charlottenlund. Begge dagtilbud er kommunale. 

Formålet med sammenlægningen er at styrke Skovens Børns bæredygtighed - bl.a. i lyset 
af, at institutionen (der er normeret til 81 børn) for få år siden var ramt af et markant fald tal 
i antallet af børn, hvilket var svært at håndtere. Institutions sårbarhed fremgår også af, at 
institutionen er gået ud af 2016 med et større underskud, der tilbagebetales over 2 år. 
Formålet med sammenlægningen er også at sikre a) yderligere inspiration og faglig 
udvikling i de to dagtilbud, der har hver deres profil, b) et stærkt ledelsesteam og c) et mere 
alsidigt tilbud til børnene

 Status på synlig læring ansøgning AP Møller
 
AP Møller Fonden har ønsket at der bliver gennemført en evaluering af fase 1 i synlig 
læring, før der bliver taget stilling til ansøgningen. Derfor har 3K ikke fået svar på 
ansøgningen endnu.

 BUPL undersøgelse om daginstitution

BUPL udsendte primo april resultatet af en undersøgelse om alenetid på daginstitutioner. 
Ifølge Undersøgelsen har 75% af de pædagoger i Nordsjælland, der har besvaret 
undersøgelsen, oplyst, at de ofte står alene med hele børnegrupper – i gennemsnit 17 børn 
i ca. en time -  og 40% har svaret, at de det seneste år havde oplevet situationer, der var 
uforsvarlige eller decideret farlige mens de var alene med børnene. I et analysenotat, der 
alene omfatter Gentofte Kommune er de tilsvarende tal 69% og 46%. 

Da tallene på ingen måde stemmer overens med det billede af hverdagen på kommunens 
daginstitutioner, som Dagtilbud har, er alle ledere blevet bedt om at svarer på spørgsmål i 
forhold til alenetid og uforsvarlige eller farlige situationer. 37 af kommunens 50 
daginstitutionsledere har svaret, og ingen har kunne bekræfte det billede, som BUPL’s 
undersøgelse giver.
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Efterfølgende er BUPL’s undersøgelsen drøftet med alle ledere, som er anmodet om at 
tage en dialog med medarbejdere, så der sikres viden om, hvad der ligger bag de 
oplevelser, som mange pædagoger giver udtryk for.

 Invitation til partnerskab om udvikling af kvalitet i dagtilbud

Kommunalbestyrelsens medlemmer blev den 10. april orienteret om, at KL har fremsendt 
invitation til partnerskab om udvikling af kvalitet i dagtilbud. 

Formålet med partnerskabet er at understøtte den lokale proces fra ord og intention om 
øget kvalitet til konkret lokalt forankret handling i læringsmiljøerne og den faglige ledelse. 
Børn og Skole har vurderet, at man allerede er langt med den lokale forankring af arbejdet 
med høj kvalitet i dagtilbud og i øvrigt har et velfungerende samarbejde i regi af 4K om 
netop samme emne. Man har derfor takket nej til invitationen.

På Børne- og Skoleudvalgets møde den 14. august 2017 præsenteres 4K samarbejdet om 
høj kvalitet i dagtilbud.

Læs regeringens udspil på dagtilbudsområdet: Stærke dagtilbud – alle børn skal med i 
fællesskabet.

Indstilling
Børn og Skole indstiller 

Til Børne- og Skoleudvalget: 

At orienteringen tages til efterretning. 

Tidligere beslutninger:
.

Bilag

8 (Lukket) Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne

http://socialministeriet.dk/publikationer/2017/apr/staerke-dagtilbud-alle-boern-skal-med-i-faellesskabet/
http://socialministeriet.dk/publikationer/2017/apr/staerke-dagtilbud-alle-boern-skal-med-i-faellesskabet/
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