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Side 3 

1 (Åben) Temadrøftelse, Status på anlægsprojektet om synlighed og kendskab på 
kulturområdet 
Offentlig titel   
Sags ID: EMN-2019-02744 

 

Resumé 

I Gentofte Kommunes kulturpolitik, Sammen om Kulturen, fremgår det, at et godt kulturliv er et 
synligt og tilgængeligt kulturliv. Under opgaveudvalgets arbejde med Sammen om Kulturen blev 
det tydeligt, at borgerne efterspørger større synlighed og tilgængelighed af kulturtilbud i 
kommunen. Derfor har Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid på baggrund af de anlægsmidler, der 
blev frigivet i januar 2019, arbejdet for at tilgængeliggøre kulturtilbuddene i kommunen, dels ved at 
optimere eksisterende synlighedsindsatser, dels ved at iværksætte en kvalitativ 
antropologisk/etnologisk undersøgelse af borgernes kulturvaner i hverdagen. Undersøgelsen skal 
kvalificere de konkrete indsatser, der skal sikre en mere synligt og tilgængeligt kulturtilbud i 
Gentofte. På mødet vil projektgruppen give en status på projektet og redegøre for metoder og plan 
for implementering.  

 
Baggrund 

Sammen om Kulturen, Gentoftes nye kulturpolitik, blev udarbejdet af et opgaveudvalg og vedtaget 
af Kommunalbestyrelsen i juni 2018. Politikken hviler på en proces, hvor mange hundrede borgere 
gav deres input, og i den proces blev det klart, at borgerne i høj grad manglede kendskab til 
Gentoftes brede vifte af kulturelle muligheder, både de aktiviteter, som kommunen er afsender på, 
og de mange aktører, der tilbyder kulturoplevelser for borgerne. På den baggrund og på baggrund 
af budgetaftalen 2019-2020 har Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid med projektet Synligt og 
tilgængeligt kulturtilbud siden februar 2019 arbejdet på at optimere eksisterende 
synlighedsindsatser og på at iværksætte en undersøgelse, der skal kvalificere og målrette 
kommende indsatser.  
 
Eksisterende tiltag, der er optimeret:  

 Udvikling af en overblikskalender på gentofte.dk/kalender 

 Relancering af Kulturklub Gentofte i et optimeret nyhedsbrevsformat, der giver bredere 
overblik til alle interesserede borgere 

 Prøvehandling på Kultur & Festdages grafiske udtryk som led i processen frem imod en ny 
grafik for kommunens samlede udtryk 

 
Undersøgelse af borgernes kulturforbrug i hverdagen  
For at kunne imødekomme borgernes efterspørgsel arbejder Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid 
for at indhente dybdegående viden om borgernes vaner i forhold til lokale kulturtilbud. Det sker 
med en antropologisk/etnologisk undersøgelse, der inddrager en bred brugergruppe af 
kulturtilbuddene i Gentofte Kommune såvel som ikke-brugere. I undersøgelsen, der er primært 
kvalitativ og interviewbaseret, spørges ind til borgernes kulturelle forbrug, tilvalg, fravalg og de 
barrierer, de oplever i forhold til kulturtilbuddene.  
 
På baggrund af den nye viden kan Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid dels udvikle arbejdet med 
synlighed, så den efterlever borgernes behov, dels kan den nye viden kaste lys på de nuværende 
kulturtilbud og udstille udviklingsretninger, så de rammer endnu bredere. Det grundlæggende 
spørgsmål i projektet er således:  
 
Hvordan formidler vi kulturtilbud til borgere, så vi skaber mulighed for, at kultur er en del af 
hverdagen?  
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Det er afgørende for Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid, at den opnåede viden peger på nye 
handlinger og initiativer, der kan afprøves, så borgerne oplever større synlighed af Gentoftes 
kulturtilbud og dermed en øget tilgængelighed.  

 
 

Indstilling 

Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller  
 
Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget:  
 
At udvalget drøfter projekt Synligt og tilgængeligt kulturtilbud. 
 
Tidligere beslutninger: 
 
Beslutninger: 
Drøftet. 
 
Bilag 

  
. 
 
 

2 (Åben) Gentofte-ordningen  
Offentlig titel   
Sags ID: EMN-2018-04841 

 

Resumé 

Gentofte-ordningen er Gentofte Kommunes tilskudsordning til foreninger med medlemmer under 
25 år. Ordningen trådte i kraft den 1. januar 2002. Ordningen blev drøftet med henblik på revision 
på Folkeoplysningsudvalgets møde d. 31.10.2018 og 12.12.2018 og fremlægges her til endelig 
beslutning. 

 
Baggrund 

Gentofte-ordningen blev vedtaget i Kultur- og Fritidsudvalget den 7. november 2001 med virke pr. 
1.1. 2002.  
 
Herefter er en ændring af den øvre grænse for tilskud til lederuddannelse vedtaget i 
Folkeoplysningsudvalget den 8. december 2009 pkt. 5 og en ændring af den øvre grænse for 
udbetaling af medlemstilskud vedtaget i Kultur- og Fritidsudvalget den 9. marts 2011 pkt. 2.  
 
Ordningen blev drøftet med henblik på revision på Folkeoplysningsudvalgets møde d. 31. oktober 
2018 pkt. 7 og den 12. december 2018 pkt. 4. Behandlingen af punktet blev på 
Folkeoplysningsudvalgets møde d. 10. april 2019 pkt. 9 udsat, og ordningen fremlægges her til 
endelig beslutning. 
 
Ordningen fremlægges til beslutning. 
 
Følgende ændringer foreslås: 
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1) Tilhørsforhold for foreninger i gruppe 1 og gruppe 2 præciseres. 
 

2) Der opstilles krav om at foreninger, der skal godkendes som folkeoplysende foreninger i 
Gentofte Kommune, skal medsende retvisende budget. 

 
Ordningen er desuden blevet skærpet sprogligt. 
 
På foranledning af Folkeoplysningsudvalget er såvel forslaget om ny Gentofte-ordning (bilag 1), 
den nugældende Gentofte-ordning (bilag 2), samt en dokument, hvor ændringerne fra nugældende 
ordning til forslag til ny Gentofte-ordning fremgår direkte (bilag 3).  
 

Indstilling 

Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller 
 
Til Folkeoplysningsudvalget, Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og 
Kommunalbestyrelsen: 
 
At revideret forslag til Gentofte-ordningen vedtages. 

 
Tidligere beslutninger: 
Udvalg: Folkeoplysningsudvalget 
 Dato: 18-06-2019 

 

Anbefales til Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og 
Kommunalbestyrelsen. 
 

 
Beslutninger: 
Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. 
 
Bilag 

1. Bilag 1 – Forslag til ny Gentofte-ordning (3019330 - EMN-2018-04841) 

2. Bilag 2 - Nuværende Gentofte-ordning (2984737 - EMN-2018-04841) 

3. Bilag 3 – Sammenligning af nuværende Gentofte-ordning og forslag til ny Gentofte-ordning 

(2984739 - EMN-2018-04841) 

 
 

3 (Åben) Vedtagelse af facilitetsstrategi 
Offentlig titel   
Sags ID: EMN-2018-02601 

 

Resumé 

Udkast til facilitetsstrategi fremlægges til endelig godkendelse. 

 
Baggrund 

Procesplanen for udvikling af en facilitetsstrategi blev forelagt og taget til efterretning på Kultur-, 
Unge- og Fritidsudvalgets møde den 11. september 2018, pkt. 3. Herefter blev der den 21. 
november på Gentofte Rådhus afholdt et seminar, hvor brugerne kom med ønsker til strategiens 
indhold. Et første udkast til facilitetsstrategien samt et idékatalog med brugernes ideer til konkrete 
indsatser blev drøftet i Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget på mødet den 30. januar 2019 pkt. 1, 
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hvorefter strategien blev sendt i høring hos brugerne. Høringssvar blev efterfølgende drøftet på 
Kultur-, Unge- og Fritidsudvalgets møde den 1. maj 2019 pkt. 5, hvor der blandt andet blev ønsket 
en handleplan for strategien.  
 
Udkast til facilitetsstrategi (bilag 1), idékatalog (bilag 2) samt handleplan for strategiens første 
periode (bilag 3) er vedlagt som bilag.  
 

Indstilling 

Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller  
 
Til Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 
 
At Facilitetsstrategien vedtages. 

 
Tidligere beslutninger: 
Udvalg: Økonomiudvalget 
 Dato: 16-08-2019 

 

Økonomiudvalget den 16. august 2019 
 
Anbefales til Kommunalbestyrelsen. 
 

 
Beslutninger: 
Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. 
 
Bilag 

1. Facilitetsstrategi, endeligt udkast (3008530 - EMN-2018-02601) 

2. Facilitetsstrategi, idékatalog (3008534 - EMN-2018-02601) 

3. Facilitetsstrategi, handleplan (3010735 - EMN-2018-02601) 

 
 

4 (Åben) Beslutning af succeskriterier for Unges Frie Tid 
Offentlig titel   
Sags ID: EMN-2019-02452 

 

Resumé 

Forslag til succeskriterier for Unges Frie Tid (UFT) fremlægges til beslutning i Kultur, Unge- og 
Fritidsudvalget.  

Succeskriterierne tager afsæt i beslutningsgrundlaget for udvikling og organisering af 
tilbud i unges frie tid, som det blev fremlagt for Kommunalbestyrelsen den 24. september 
2018 pkt. 13, i EN UNG POLITIK og i den samtalesalon som blev faciliteret mellem Kultur-, 
Unge- og Fritidsudvalget og en gruppe unge i den primære målgruppe ved mødet den 1. 
maj 2019 pkt. 1. 
 

 
Baggrund 

Kommunalbestyrelsen vedtog d. 24. september 2018 pkt.13 Forslag til udvikling af tilbud i Unges 
Frie Tid (UFT). Med UFT er det ambitionen at skabe relevante, sammenhængende og synlige 

https://gp.gentofte.dk/cases/SAM1/SAM-2015-00362/Dokumenter/2018/Referat%20fra%20m%C3%B8de%20i%20Kommunalbestyrelsen%20den%2024.%20september%202019%20-%20%C3%A5ben.pdf
https://gp.gentofte.dk/cases/SAM1/SAM-2015-00395/Dokumenter/Referat%20af%20m%C3%B8de%20i%20Kultur-,%20Unge-%20og%20Fritidsudvalget%20den%201.%20maj%202019.pdf
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tilbud for unge, hvor omdrejningspunktet er: At få øje på alle unge, at ville noget med unge og at 
styrke ungeinvolvering og medbestemmelse. 
 
Frem mod november 2022 arbejder Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid på at kunne indfri 
succeskriterier for UFT. Succeskriterierne kobler sig til effektmålene for EN UNG POLITIK.    
 
Unge kan mestre deres eget liv 
Unge får den nødvendige opbakning 
Unge kan håndtere tvivl og forventningspres 
Unge træffer bevidste valg om uddannelse og arbejdsliv 
Unge i sårbare positioner får særlig opbakning og støtte 
Unge deltager i flere og bedre fællesskaber med plads til forskellighed 
Unge udviser god og respektfuld adfærd i fysiske og virtuelle fællesskaber 
Unge engagerer sig og oplever, at bliver lyttet til og gør en forskel 
 
Succeskriterierne forholder sig til de fem indsatser, der blev beskrevet i Forslag til udvikling af 
tilbud i UFT. Succeskriterierne vejes op imod data indsamlet både kvantitativt og kvalitativt både 
blandt medarbejdere, brugere og ikke-brugere. 
 

Skolesamarbejde 
Medarbejderne i Unges Frie tid deltager aktivt i konkrete samarbejder med skolerne i 
Gentofte og arbejder på tværs af de unges fysiske og digitale arenaer.  
Unge i udskolingen oplever, at Unges Frie Tid bidrager positivt til deres trivsel og 
motivation i både skole- og fritidsliv. 
  
Målgruppen 
Unge oplever, at Unges Frie Tid skaber mangfoldige, uforpligtende og inkluderende frirum, 
hvor man kan mødes om fælles interesser men samtidig lave, hvad man vil. 
Unge oplever, at initiativer og tilbud som understøtter unges trivsel er tilgængeligt. Det 
gælder eksempelvis Headspace Gentofte.  
Unges Frie Tid tiltrækker unge fra hele kommunen og i hele aldersspektret.  
Unge i Gentofte Kommune kender medarbejderne fra Unges Frie Tid fra matrikelløse 
initiativer og opsøgende arbejde. 
 
Medarbejderrollen 
Unge oplever, at der er voksne til rådighed, når de har behov for det, og at medarbejderen 
møder dem i øjenhøjde. 
Unge oplever, at medarbejderne vil dem og understøtter unges egne initiativer. 
Unge oplever, at medarbejderne involverer dem i beslutninger omkring Unges Frie Tid. 
 
Kendskab og kommunikation 
Unges kendskab til ungemiljøerne og unges muligheder for at indgå i fællesskaber 
generelt er øget markant blandt alle unge i målgruppen. 
Kendskabet til Unges Frie Tid og ungemiljøerne i Byens Hus og i Vangede udbredes først 
og fremmest fra ung til ung (digitalt/mundtligt).   
Kendskabet til Unges Frie Tid skabes gennem en nytænkende og konsistent 
kommunikationsindsats gennem personlige møder, events og via relevante medier og 
platforme.  
Unge oplever ungemiljøerne og de matrikelløse aktiviteter som relevante og attraktive. 
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Styrket samarbejde og partnerskaber;  
Allerede eksisterende fællesskaber (organiserede såvel som formelt uorganiserede) kobler 
sig til Byens Hus gennem konkrete initiativer, nye fællesskaber, events eller brug af 
faciliteter.    
Unges Frie Tid har styrket samarbejdet med SSP, boligsociale medarbejdere og det lokale 
kultur- og foreningsliv som afsæt for arbejdet med unge i udsatte positioner og lokalt 
forankrede aktiviteter i særlige geografiske områder. 
 
Politisk afrapportering af fremdrift og resultater 
Resultaterne af omlægningen af tilbuddet i unges frie tid evalueres samlet medio 2022, 
hvor Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget modtager evalueringen og drøfter resultaterne på 
mødet i november. Evalueringen målrettes alle unge i målgruppen og vægter derfor både 
brugernes og ikkebrugernes perspektiv på tilbuddet og deres kendskab til og muligheder 
for at indgå i fællesskaber i deres frie tid. Børn, Skole, Kultur, Unge og Fritid udvikler et 
evalueringsdesign. Evalueringen sammenholdes med resultaterne af den 
spørgeskemaundersøgelse, de interviews og fremmødestatistikker, der blev foretaget i 
2017 som en del af beslutningsgrundlaget for omlægningen.     
Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget modtager løbende opfølgning på fremdrift og 
delresultater som en del af kvartalsrapporten herunder fremmødestatistikker, aktiviteter og 
arrangementers karakter og deltagelse o.lign. Ligesom tilbuddet vil indgå i den toårige 
statusrapport for EN UNG POLITIK.  
 

Indstilling 

Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller 
 
Til Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget: 
 
At udvalget træffer beslutning om succeskriterierne for Unges Frie Tid 
 
Tidligere beslutninger: 
 
Beslutninger: 
Succeskriterierne blev godkendt. 
 
Bilag 

1. Bilag - Beslutning om succeskriterier for Unges Frie Tid (2961767 - EMN-2019-02452) 

 
 

5 (Åben) Filiorum - opsigelse af samarbejdsaftale  
Offentlig titel   
Sags ID: EMN-2019-02745 

 

Resumé 

Filiorum ønsker at trække sig ud af samarbejdsaftalen med Gentofte Kommune om formidling af 
teater for børn og unge gældende fra 1. april 2018 til 30. juni 2020.  

 
Baggrund 
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Den 23. marts 2018 indgik Gentofte Kommune og Filiorum en samarbejdsaftale om formidling af 
teater for børn og unge gældende fra 1. april 2018 til 30. juni 2020.  
 

Samarbejdsaftalen blev udfærdiget på baggrund af budgetaftalen 2017/2018, hvori 
forlagspartierne valgte at prioritere børnekulturen højt og anbefalede et partnerskab med en 
relevant aktør ”med henblik på at give Gentoftes børn flere kvalitative muligheder for at møde 
scenekunst i hverdagen”. I budgetaftalen blev det gjort klart, at tilbuddet skulle rettes mod 
dagtilbud, skoler og til børn i deres fritid.  
 
Siden indgåelsen af samarbejdsaftalen har Filiorum leveret pædagogiske og kunstneriske 
relevante forestillinger og kunstneriske laboratorier, undervisnings- og læringsaktiviteter til 

dagtilbud og skoler i overensstemmelse med aftalen. Filiorum udarbejdede en evaluering af sit 
arbejde i maj 2019.  
 
Det er Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritids vurdering at Filiorum gennem sine stærke 
teaterpædagogiske formater og kompetenceudviklende forløb har skabt en nysgerrighed, spontan 
glæde og et mod hos både børn, pædagoger og lærere til at bruge teateroplevelser som et 
væsentligt instrument til både personlige og fælles dannelsesprocesser og som supplement til 
såvel faglige som sociale mål i dagtilbud og skole.  
 
Kommunen yder tilskud til Filiorum på kr. 337.500 pr. sæson i samarbejdsperioden. Dette beløb 
omfatter tilskud til refusionsberettigede aktiviteter, herunder indkøb af forestillinger (ca. kr. 
225.000) samt tilskud til udvikling og afholdelse af lærings- og kompetenceopbyggende aktiviteter 
(uanset om disse omkostninger er refusionsberettigede) (ca. kr. 112.500). Den samlede udgift for 
samarbejdet med Filiorum i den planlagte to-årsperiode andrager 1.000.000 kr., hvoraf 500.000 kr. 
tilbagebetales som refusion fra Slots- og Kulturstyrelsen. Indsatsen finansieres gennem bevillinger 
fra Kulturpuljen i Gentofte Kommune.  
 
Tilskuddet for resten af samarbejdsaftaleperioden ville have været udbetalt i halvårlige rater forud. 
Således ville Filiorum have modtaget kr. 168.750 i juli 2019 og 168.750 i januar 2020.  
 
Filiorum har allerede planlagt tre forestillinger for perioden ultimo september 2019 – medio marts 
2020. Den ene af de tre forestillinger understøtter indsatsen Bedre sundhed for unge. Derfor 
forankres forestillingen i regi af denne indsats. De to øvrige planlagte forestillinger forankres i 
Kultur og Oplevelser i et format, der ikke omfatter de understøttende dramapædagogiske forløb, 
som ellers har kendetegnet Filiorum. Den samlede tilpassede indsats vil i 2019/2020 andrage ca. 
230.000 kroner der forslagsvis søges i Kulturpuljen. 
 
Både Gentofte Kino, Bellevue Teatret og Meridiano Teatret har udvist interesse for at overtage 
partnerskabet som relevant aktør med henblik på at give Gentoftes børn flere kvalitative 
muligheder for at møde scenekunst i hverdagen. Børn og skole, Kultur, Unge og Fritid vil se på 
forskellige scenarier i forhold til, hvordan opgaven kan løses i fremtiden.  
 
 
 

 

Indstilling 

Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller 
 
Til Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget:  
 
At udvalget tager orienteringen om Filiorums opsigelse af samarbejdsaftalen til efterretning. 

https://gp.gentofte.dk/OmGentofteKommune/PolitiskeUdvalg/pp/ppdok/Samarbejdsaftale%20Filiorum%202018-2020.pdf
http://www.gentofte.dk/da/Indflydelse-,-a-,-politik/Gentofte-Plan/Budget/Budget-2017
https://gp.gentofte.dk/OmGentofteKommune/PolitiskeUdvalg/pp/ppdok/Evaluering%20af%20Filiorum%20maj%202019.pdf
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Tidligere beslutninger: 
 
Beslutninger: 
Orienteringen blev taget til efterretning. 
 
Bilag 

  
. 
 
 

6 (Åben) Orientering om tværkommunale samarbejder på Kultur-, Unge- og 
Fritidsudvalgets område 
Offentlig titel   
Sags ID: EMN-2019-03137 

 

Resumé 

Der gives på mødet en kort orientering om de tværkommunale samarbejder, som findes 
Kultur-, Unge- og Fritidsudvalgets område.  
 
Baggrund 

Gentofte Kommune indgår i forskellige tværkommunale samarbejder, når det giver værdi for 
borgerne og når fælles kommunale interesser skal fremmes. For at give udvalget et overblik over, 
hvilke tværkommunale samarbejder, der findes på udvalgets område, er udarbejdet en oversigt 
med en kort beskrivelse af de tværkommunale samarbejder på udvalgets område. På mødet gives 
en kort orientering om samarbejderne. Forvaltningen vil løbende orientere udvalget om aktuelle 
samarbejder. 
 

Indstilling 

Det indstilles  
 
Til Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget: 
 
 At orienteringen tages til efterretning. 

 
Tidligere beslutninger: 
 
Beslutninger: 
Orienteringen blev taget til efterretning. 
 
Bilag 

1. Bilag KUF - Oversigt over tværkommunalesamarbejder april 2019 (3013588 - EMN-2019-

03137) 

 
 

7 (Åben) Status på psykiatriprojekter 
Offentlig titel   
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Sags ID: EMN-2019-02912 

 

Resumé 

Børneudvalget orienteres om to Satspuljeprojekter, som Gentofte Kommune i 2018 fik midler til fra 
Sundhedsstyrelsen, nemlig ”Fælles tværsektoriel handleplan og styrket tværsektorielt samarbejde i 
Region Hovedstaden” og ”Styrket tidlig indsats for børn og unge i psykisk mistrivsel”. Projekterne 
løber til hhv. ultimo 2020 og ultimo 2021. De har indtil videre været i en afdækningsfase og efter 
sommerferien vil prøvehandlinger blive igangsat. 
 
Baggrund 

Fælles tværsektoriel handleplan og styrket tværsektorielt samarbejde i Region  
 
Gentofte er sammen med, Gladsaxe og Frederiksberg kommuner gået sammen Børne- og 
Ungdomspsykiatrisk Center (BUC) i Region Hovedstaden om dette projekt. Projektet tager 
udgangspunkt i implementering af anbefalingerne fra Sundhedsstyrelsens Forløbsprogrammer for 
børn og unge med psykiske lidelser hhv. angst/depression, ADHD og spiseforstyrrelser. Formålet 
er at skabe mere sammenhængende og koordinerende forløb på tværs af sektorer og 
forvaltningsområder således, at børnene, de unge og familierne oplever en mere 
sammenhængende indsats, når de har et forløb i både den regionale psykiatri og i kommunen.  

 
Projektet forløber planmæssigt. Der har været en afdækningsfase som peger på udfordringer i 
overgangen mellem psykiatri og kommune samt viser behov for vidensdeling på tværs. Fra 
september 2019 til juli 2020 afprøves forbedringer i forhold til netværksmøder, kontaktpersoner i 
begge sektorer og en fælles plan for barnet. Der planægges fælles kompetenceudvikling 2020. 
 
Efter endt projektperiode forventes at børn, unge og familier oplever en mere sammenhængende 
indsats, når de har et forløb i både den regionale psykiatri og i kommunen. 
 
Styrket tidlig indsats for børn og unge i psykisk mistrivsel  
Gentofte er gået sammen med Gladsaxe, Lyngby-Taarbæk, København, Frederiksberg, Bornholm, 
og Høje Tåstrup, og Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, Region Hovedstaden om at udvikle 
kommunale indsatser til børn og unge i psykisk mistrivsel. Derudover udvikles en fælles 
koordineret tilgang på tværs af Region og kommuner. 
 
Projektet forløber planmæssigt. Der er to spor i projektet:  
 
1. Der har været en afdæknings- og udviklingsfase i forhold til indsatser til de fire mest 

almindelige former for psykiske helbredsproblemer blandt børn og unge.  

 Tidlige tegn på ADHD (børnehave- og indskolingsbørn) 

 Emotionelle problemer (6-17 år) 

 Selvskadende adfærd (10-17 år) 

 Tegn på Spiseforstyrrelser (10-17 år) 
 
Indsatserne bygger på foreliggende evidens på områderne. Der har været fokus på at udvikle 
indsatser, som opkvalificerer såvel fagprofessionelle, eksempelvis lærere, pædagoger og 
sundhedsplejere, som forældre. Der bliver både udviklet netværksindsatser og samtaler af 
korttidsterapeutisk karakter samt planlagt såkaldt psykoedukation.  
 
Projektets indsatser vil blive afprøvet som pilotprojekter i efteråret 2019 på udvalgte skoler og 
dagtilbud, med henblik på justering og efterfølgende implementering bredere i Gentofte Kommune. 
Der planlægges kompetenceudvikling i psykologgruppen for at kunne varetage de specifikke nye 
indsatser.  
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Efter endt projektperiode forventer vi at have udviklet og afprøvet konkrete indsatser til tidligere 
hjælp for børn og unge i psykiske mistrivsel. 
 
2. Udvikling af en fælles koordineret tilgang. 
Arbejdet er i en udviklingsfase med fokus på at afdække eksisterende tilbud og indsatser samt at 
beskrive dem i en såkaldt indsatstrappe. Der bliver ligeledes udviklet en fælles helhedsorienteret 
visitationsproces til indsatserne.  
 
Når afdækningsfasen er gennemført, udvikles ”den koordinerede fælles funktion”, for at sikre at det 
er børn og unge sendes det rette sted hen, i tæt samarbejde mellem BUC og kommunerne.  
 
Efter endt projektperiode forventer vi at børn og unge med psykisk mistrivsel får rette behandling 
på rette sted.     
 

Indstilling 

Børn, Skole og Kultur, Unge og Fritid indstiller 
 
Til Skoleudvalget, Børneudvalget og Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget: 
 
At orienteringen tages til efterretning. 
 

 
Tidligere beslutninger: 
Udvalg: Skoleudvalget 
 Dato: 12-08-2019 

 

Orienteringen blev taget til efterretning. 
 

Udvalg: Børneudvalget 
 Dato: 13-08-2019 

 

Orienteringen blev taget til efterretning. 
 

 
Beslutninger: 
Orienteringen blev taget til efterretning. 
 
Bilag 

1. Ansøgningsskema_forløbsprogrammer_05.04.18 (3034133 - EMN-2019-02912) 

2. Ansøgningsskema_18.05.18, styrket indsats for børn og unge i psykisk mistrivsel (3034131 

- EMN-2019-02912) 

 
 

8 (Åben) Kvartalsrapportering Kultur,- Unge- og Fritidsudvalget 2. kvartal 2019 
Offentlig titel   
Sags ID: EMN-2019-02451 

 

Resumé 
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Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget gives en Kvartalsrapportering for Kultur, Unge og Fritid 2. kvartal 
2019 (bilag 1), budgetændringer (bilag 2) og opfølgning på opgaveudvalg (bilag 3).  

 
Baggrund 

I 2. kvartal 2019 har der i Kultur, Unge og Fritid været særligt fokus på: 
 

 Det landsdækkende børnelitterære projekt Fang fortællingen, som har bidraget til at skabe 
større læselyst blandt børn. 

 Festivalen Kultur & Festdage med bl.a. fællesspisning. 

 Musikcamp PigeBEAT i Musikbunkeren er et – blandt flere – tiltag, der skal bidrage til, at et 
større antal kvinder benytter Musikbunkeren.  

 Samskabelsesproces af nye ungemiljøer i Byens Hus. 

 Kildeskovshallens 50 års jubilæum. 

 Hockey og leg i børnehaverne. 

 Kom og vær med aktiviteter som skal motivere borgere til fysisk aktivitet på en anderledes 
måde 
 

 

Indstilling 

Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid Indstiller 
 
Til Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget: 
 
At tage Kvartalsrapporteringen for 2. kvartal 2019 til efterretning. 
 
Tidligere beslutninger: 
 
Beslutninger: 
Kvartalsrapporteringen blev taget til efterretning.  
Jeanne Toxværd (Ø) stemte imod, idet ”Det er uholdbart at få udleveret dokumenter vedr. 
økonomi på et udvalgsmøde, som kun afholdes hver 3.måned – dette især set i lyset af at 
det sker midt i en budgetplanlægningsperiode og må betragtes som begrænsninger i 
muligheden for at kunne udføre sit politiske arbejde.” 
 
Jeanne Toxværd (Ø) begærede sagen indbragt til afgørelse i Kommunalbestyrelsen. 
 
Bilag 

1. Bilag 1 Kvartalsrapport Kultur, Unge og Fritidsudvalget 2. kvartal 2019 (3015876 - EMN-

2019-02451) 

2. Bilag 2 Kvartalsrapport Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget 2. kvartal 2019 Budgetændringer 

(3084438 - EMN-2019-02451) 

3. Bilag 3 Kvartalsrapport Kultur, unge og fritidsudvalget 2. kvartal 2019 Opfølgning på 

afsluttede Opgaveudvalg (2999893 - EMN-2019-02451) 

 
 

9 (Åben) Mødeplan 2020 for Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget 
Offentlig titel   
Sags ID: EMN-2019-02318 
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Resumé 

Mødeplan for Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget indstilles til udvalgets godkendelse. 

 
Baggrund 

Der er udarbejdet et forslag til mødeplan for Kommunalbestyrelsen for 2020. 
Mødeplanen for de stående udvalg og Økonomiudvalget behandles af de respektive udvalg. 
 
Der er generelt ikke planlagt møder i dagene før påske, i skolernes vinter-, sommer- og 
efterårsferie samt i dagene op til jul. 
 

Indstilling 

Det indstilles 
 
Til Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget: 
 
At mødeplanen for 2020 vedtages. 

 
Tidligere beslutninger: 
 
Beslutninger: 
Mødeplanen blev vedtaget. 
 
Bilag 

1. Mødeplan 2020 med noter  (2946783 - EMN-2019-02318) 

 
 

10 (Åben) Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne 
Offentlig titel   
Sags ID: EMN-2019-00201 

 

Resumé 

Udvalget orienteres om begivenheder, kommende møder og arrangementer relateret til området 
kultur, unge og fritid. 

 
Baggrund 

 

 Meridiano Teatret  
Meridiano Teatret fraflytter pr. 1. juli 2019 produktionslokalerne på Sandtoften 10C  grundet 
økonomi. Teatret tilkendegiver, at et tæt samarbejde med Gentofte Kommune og egnede 
lokaler vil gøre det muligt for dem at flytte tilbage til kommunen. Teatret tilkendegiver også, 
at de gennem de seneste år har udviklet sig fra at være et turnéteater til at være et fast 
forankret teater, blandt andet med det formål at nære lokale samarbejder. Meridiano Teater 
har et ønske om, at deres produktion af teaterforestillinger til børn, unge og voksne samt de 
mange sideaktiviteter omkring bl.a. workshop-og undervisningsarbejde med børn og unge 
igen kan få base i Gentofte Kommune. 
 
 

 En sammenhængende kommunal ungeindsats i Gentofte  
Folketinget indgik i efteråret 2017 ’Aftale om bedre veje til uddannelse eller job’, som blandt 
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andet indeholder en forpligtelse til at etablere en sammenhængende ungeindsats på tværs 
af uddannelses-, beskæftigelses- og socialindsatsen for unge under 25 år uden en 
ungdomsuddannelse. Kommunerne får det fulde ansvar for at gøre alle unge under 25 år 
parate til at gennemføre en ungdomsuddannelse eller komme i beskæftigelse. Formålet er 
at forenkle og styrke indsatsen over for de unge, der ikke tager den direkte vej efter 
grundskolen.  
 

Den 1. august 2019 træder Gentofte Kommunes sammenhængende kommunale 
ungeindsats i værk. I Gentofte Kommune har vi én fælles indsats for unge mellem 14 og 
25 år uden en ungdomsuddannelse i Gentofte. Indgangen til den fælles kommunale indsats 
sker gennem UU Gentofte, Børn og familie eller Ungecenter Gentofte.  
 
Gennem indsatsen får den unge råd og vejledning om job og uddannelse, og får hjælp til at 
få udarbejdet en uddannelsesplan. Uddannelsesplanen er individuelt tilrettelagt til den unge 
og gør det muligt for alle i kommunen at arbejde sammen om at hjælpe den unge til 
uddannelse eller beskæftigelse. Den unge får tilknyttet en fast kontaktperson. 
Kontaktpersonen hjælper den unge med at realisere sin uddannelsesplan og er bindeleddet 
mellem vejledningen og andre kommunale indsatser. 
 
 

 KL om fremtidens folkebiblioteker 

KL har udgivet en række nye bibliotekspolitiske synspunkter i publikationen ” KL om 
fremtidens folkebiblioteker”. Her fokuseres blandt andet på læsning, at det digitale 
bibliotek skal styrkes, at biblioteket er et vigtigt mødested, samt at bibliotekerne skal indgå i 
samarbejder med især skoler og borgerservice. KL’s bibliotekspolitiske synspunkter 
indeholder også en række debatspørgsmål, som den lokale debat kan tage udgangspunkt i. 
Senere på året vil KL offentliggøre et mere omfattende kommunalpolitisk debatoplæg 
omkring fremtidens folkebiblioteker med fakta og gode eksempler. 
 
 

 Gentofte Centralbibliotek 
Slots- og Kulturstyrelsen har besluttet at forlænge de nuværende 4-årige rammeaftaler for 
centralbiblioteksvirksomheden med et år, så den nuværende aftale også er gældende i 
2020.  Den et-årige forlængelse har givet mulighed for en længere og mere inddragende 
proces frem mod de kommende fire-årige rammeaftaler (2021-2024).  
 
Slots- og Kulturstyrelsen har sammen med centralbibliotekerne igangsat to tiltag pt.; hhv. 
en behovsanalyse af materialeoverbygningen samt en dialogrunde med bibliotekslederne i 
de seks centralbiblioteksregioner. Behovsanalysen konkluderer, at folkebibliotekernes har 
et stort behov for centralbibliotekerne. Folkebibliotekerne sætter stor pris på 
centralbibliotekernes services. Konkret er der stor tilfredshed med Gentoftes 
centralbiblioteksfunktion.  
 
Centralbibliotekerne løfter essentielle opgaver i forbindelse med materialeoverbygningen, 
som folkebibliotekerne ikke kan undvære. Uden centralbibliotekerne ville folkebibliotekerne 
ikke være i stand til at servicere borgerne på samme høje niveau som i dag. Det gælder 
både den analoge og digitale materialeoverbygning. 
 

 KarriereKanonen 2019 - To bands fra Musikbunkeren er blandt de 3 vindere af finalen 
på Smukfest 
I 2019 har to bands fra Musikbunkeren vundet Karrierekanonen - Høker og Angående mig 
 

https://www.gentofte.dk/da/Borger/Ung/Kommunal-ungeindsats
https://www.gentofte.dk/da/Borger/Ung/Kommunal-ungeindsats
https://www.kl.dk/media/19787/fremtidens-folkebiblioteker.pdf
https://www.kl.dk/media/19787/fremtidens-folkebiblioteker.pdf
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KarriereKanonen har eksisteret siden 2002. De første år skød KarriereKanonen en række 
navne ud i æteren på P4 og P3, som mange stadig kender i dag, fx Magtens Korridorer, 
Rasmus Nøhr, Marie Key og Tue West. 
Konceptet har ændret sig gennem årene, og musikken behøver ikke længere være på 
dansk. Men det unikke ved KarriereKanonen er stadig, at en håndfuld af de bedste nye 
kunstnere får et kraftigt skub ud over scenekanten og hjælpes på vej til en vedvarende 
karriere. 
 
Hvert forår udvælger KarriereKanonens jury 12 navne, som de tror på, har talentet til at 
blive skudt ud af kanonen. De 12 udvalgte kommer igennem et mindre udviklingsforløb, 
hvor der bl.a. er fokus på sangskrivning, liveperformance og PR, inden alle 12 spiller på 
SPOT Festival i Aarhus. Efter SPOT bliver otte udvalgt til at fortsætte i forløbet og spille til 
finalen på Smukfest i Skanderborg. Til sidst bliver der udråbt tre vindere, som hver får et 
unikt og skræddersyet talentforløb hos Bandakademiet, deres egen koncert på Smukfest 
året efter og radio-rotation på P3 eller P6 BEAT, når musikken er klar til det. 
 
I 2018 vandt Tobias Albert fra Musikbunkeren Karrierekanonen. 
 
 

 Årsplan Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget 4. kvartal 2019 - 3. kvartal 2020 
Årsplanen for Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget giver udvalgets medlemmer mulighed for 
løbende at prioritere emner til behandling. 

 
Årsplanen viser forventede sager til behandling på udvalgets kommende fire møder.  

 
Årsplanens formål er at være med til at sikre:  

o At udvalget når gennem sit ressortområde på et vist niveau i løbet af et år 
o At der kan koordineres på tværs af udvalgene 
o At de øvrige kommunalbestyrelsesmedlemmer, som ikke sidder i udvalget, har 

indblik i, hvad der forventes drøftet på udvalgsmøderne 
 

Årsplanen opdateres hvert kvartal.  
Se bilag Årsplan Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget 4. kvartal 2019 - 3. kvartal 2020.  

 
Senest opdaterede version gøres tilgængelig på Politikerportalen efter udvalgets 
behandling af den. 

 

Indstilling 

Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller 
 
Til Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget: 
 
At orienteringen tages til efterretning. 

 
Tidligere beslutninger: 
 
Beslutninger: 
Orienteringen blev taget til efterretning. 
 
Bilag 

1. Årsplan Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget 4. kvartal 2019 - 3. kvartal 2020 (3016227 - EMN-

2019-00201) 
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