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1 (Åben) Godkendelse af ny driftsoverenskomst for selvejende daginstitutioner
 
Sags ID: EMN-2015-10056

Resumé
På Børne- og Skoleudvalgets ekstraordinære møde den 30. november 2015 samt på 
Kommunalbestyrelsens møde den 14. december 2015 blev udkast til ny 
driftsoverenskomst mellem de selvejende daginstitutioner og Gentofte Kommune forelagt 
til drøftelse af de principielle uenigheder, der var fremkommet under høringen fra de 
selvejende institutioner samt øvrige interessenter. På Kommunalbestyrelsens møde blev 
Børne- og Skoleudvalgets beslutning fastholdt.
Efter en endelig kommentering hos interessenterne forelægges udkastet til ny 
standarddriftsoverenskomst til godkendelse.

Baggrund
Udkast til en ny driftsoverenskomst mellem selvejende daginstitutioner og Gentofte 
Kommune forelægges nu med henblik på godkendelse. Børn og Skole vil med forslaget 
sikre, at ordlyden og indholdet er tidssvarende, og at der er tale om en 
standarddriftsoverenskomst, som er gældende for alle selvejende daginstitutioner.
Den ny driftsoverenskomst har været gennem tre høringsrunder. I april 2015 blev en 
mindre kreds af selvejende daginstitutioner samt udvalgte paraplyorganisationer – 
herunder Gentofte Børnevenner - og de faglige organisationer indbudt til et møde om det 
første udkast. Ultimo juni 2015 blev et nyt udkast sendt til høring til alle parter, og der blev 
afholdt et høringsmøde for alle interesserede i september 2015. 
Herefter blev de principielle uenigheder politisk behandlet, og et revideret udkast har været 
til endelig skriftlig kommentering/høring blandt alle interessenter i januar 2016.
Driftsoverenskomsten svarer på mange punkter til den driftsoverenskomst, der er i 
ministeriets Vejledning om Dagtilbud mv. samt til de driftsoverenskomster, som Gentofte 
Kommune for nyligt har indgået på special- og voksenområdet.
I forbindelse med den endelige kommentering har Gentofte Børnevenner samt seks 
institutioner under Gentofte Børnevenner afgivet bemærkninger. Der er tale om en række 
bemærkninger, som også har været rejst tidligere samt nye forslag til ændringer i teksten.
Bemærkningerne omhandler særligt de selvejende institutioners deltagelse i MED-
organisationen, pligten til at følge Gentofte Kommunes personalepolitikker og ledernes 
deltagelse i lederudvikling. Det anføres blandt andet, at institutionerne får begrænset 
deres arbejdsgiverrolle ved at skulle følge Gentofte Kommunes personalepolitik og være 
med i MED-organisationen. 
I bilag 1 er Børn og Skoles bemærkninger efter de seneste kommentarer fra januar 2016.
Børn og Skole har på baggrund af bemærkningerne foretaget mindre ændringer i udkastet. 
Det drejer sig om en præcisering af, at det er børneområdets udvikling, de selvejende 
institutioner indgår i, og at budgetændringer skal ske med 3 måneders varsel.
Efter Børne- og Skoleudvalgets godkendelse af driftsoverenskomsten vil den blive sendt til 
de respektive institutioners bestyrelser til underskrift med henblik på, at den nye 
driftsoverenskomst afløser de nuværende driftsoverenskomster.
Udkast til den ny standarddriftsoverenskomst er vedlagt som bilag 2. Endvidere er vedlagt 
Gentofte Børnevenners brev af 20. januar 2016 som bilag 3.
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For fremadrettet at sikre, at driftsoverenskomsten er opdateret, indstiller Børn og Skole at 
ændringer til driftsoverenskomsten, som følge af lovændringer eller politiske beslutninger 
truffet i Gentofte Kommune, kan indarbejdes af Børn og Skole uden politisk forelæggelse.

Indstilling
Børn og Skole indstiller:

Til Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At forslaget til en ny standarddriftsoverenskomst godkendes.
2. At kompetencen til løbende at tilpasse driftsoverenskomsten til gældende lovgivning 

og som konsekvens af politiske beslutninger i Gentofte Kommune delegeres til Børn 
og Skole

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Pkt. 1: Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.
Jeanne Toxværd (Ø) stemte imod med begrundelsen, at Enhedslisten ikke kan godkende 
forvaltningens forslag til Standardoverenskomst med udgangspunkt i høringssvaret fra Gentofte 
Børnevenner.
Poul V Jensen (I) stemte imod, idet bestyrelserne for de selvejende institutioner fratages den 
ledelse og det ansvar, de er valgt til, hvilket høringssvar fra Gentofte Børnevenner tydeligt 
bekræfter, er problematisk.

Pkt. 2: Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen
Jeanne Toxværd (Ø) stemte imod med begrundelsen, at Enhedslisten finder det yderst 
bekymrende, at forvaltningen ikke skal forelægge ”tilpasninger” i driftsoverenskomsten for det 
politiske niveau. Disse tilpasninger kan have store konsekvenser for daginstitutionerne, og det bør 
have politisk bevågenhed. 
Poul V Jensen (I) stemte imod.

Bilag
1. Bilag 1 - Børn og Skoles bemærkninger efter de seneste kommentarer fra januar 2016 
(1027344 - EMN-2015-10056)
2. Bilag 2 - Udkast til driftsoverenskomst (1027347 - EMN-2015-10056)
3. Bilag 3 - Brev fra Gentofte Børnevenner af den 20. januar 2016 (1027348 - EMN-2015-
10056)

2 (Åben) Afklaring af fortsat behov for lovdispensationer for Frikommuneforsøg
 
Sags ID: EMN-2015-14188

Resumé
Børn og Skole forelægger evalueringer af frikommuneforsøg på børne- og skoleområdet til 
orientering med henblik på drøftelser og afklaring af, om der skal arbejdes for permanente 
lovændringer eller fortsatte lovdispensationer.
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Baggrund
Frikommuneforsøgene har til formål at bidrage til forenkling af statslige regler og få erfaringer med 
nye løsninger, der samlet understøtter en bedre og mere effektiv lokal styring. 
Kommunalbestyrelsen blev den 15. december 2014, punkt 13, forelagt en status for Gentofte 
Kommunes frikommuneforsøg. Heraf fremgår det, at Gentofte Kommune siden 1. januar 2012 har 
været frikommune sammen med Gladsaxe Kommune. Siden har Børne- og Skoleudvalget den 9. 
november 2015, pkt. 6, godkendt en videreførelse af de 5-årige udskolings- og gymnasieforløb, der 
er en del af et fælles frikommuneforsøg med Gladsaxe Kommune om udskolings- og 
ungdomsuddannelsesforløb. Nedenfor ses de frikommuneforsøg, som er blevet evalueret henover 
det sidste halve år.

Forsøg Forsøgskommune

5-årige udskolings- og gymnasieforløb (STX). (Gennemført af 
Gentofte Kommune)

Gentofte og 
Gladsaxe

5-årigt udskolings- og erhvervsuddannelsesforløb (EUD). 
(Gennemført af Gladsaxe Kommune). Evaluering foreligger til 
sommer og udarbejdes af Gladsaxe Kommune. 

Gladsaxe og 
Gentofte

Semesteropdelt afgangsprøve (9. klassesprøven over op til 2 år for 
elever med særlige behov)

Gentofte

Ét samlet skoledistrikt Gentofte

Fælles pædagogiske lærerplan for dagtilbuddene Gentofte

Informeret samtykke til sundhedsplejens sundhedssamtaler og 
undersøgelser på skoler  (kopiforsøg Fredensborg)

Gentofte

Informeret samtykke til tandbehandlinger - tandplejen 
(kopiforsøg Fredensborg)

Gladsaxe og 
Gentofte

Evalueringerne er vedlagt som bilag (for den særligt interesserede) sammen med et andet bilag, 
der giver et kort resume af evalueringen og indstilling om fortsat lovdispensation eller anbefaling af 
permanent lovændring.

Den videre proces for de nuværende frikommuneforsøg
De enkelte forsøg kan fortsætte til udgangen af juni 2017, så forsøgene kan fortsætte indtil der 
formentlig er truffet beslutning i Folketinget om lovændringer i tråd med frikommunernes 
anbefalinger. For at dette kan lade sig gøre modtager ministerierne de respektive 
frikommuneevalueringer i maj 2016, henover sommeren laver Rambøll en samlet evaluering af 
frikommuneforsøget for alle de udvalgte frikommuner og deres forsøg.

For Gentofte Kommune er processen efter behandlingen i Børne- og Skoleudvalget i dag, at der i 
forlængelse af udvalgets beslutninger laves kommunikationsplaner og gode historier for de 
frikommuneforsøg, vi ønsker lovændringer for, evalueringerne og anbefalingerne til fortsatte 
lovændringer drøftes i den politiske referencegruppe med Gladsaxe Kommune. Herefter sendes 
evalueringer med følgebrev til ministerierne sidst i april 2016. I maj 2016 modtager 
Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen en orientering om evalueringsrapporterne.
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For Børn og Skole anbefales lovændringer for alle de evaluerede frikommuneforsøg. 
Baggrunden for disse anbefalinger er bl.a. disse

- en bedre forebyggende sundhedsindsats for børn og unge samt mindre 
administration for tandplejen og sundhedsplejen, Derfor anbefales en ændring af 
Sundhedslovens Kapitel 5. Gladsaxe Kommune forventer også at anbefale en 
lovændring for tandplejen. Sundhedsplejen i Gladsaxe har ikke gennemført 
forsøget.

- øget valgfrihed for unge i udskolingen mellem Gentofte og Gladsaxes tilbud i 
udskolingen med de 5-årige forløb. I de 5-årige udskolings- og gymnasieforløb er 
lovdispensationerne kun i begrænset omfang anvendt, mens de i højere grad har 
været anvendt i de 5-årige udskolings- og erhvervsuddannelsesforløb i Gladsaxe. 
For fortsat at kunne tilbyde forløbene for elever fra både Gentofte og Gladsaxe 
Kommuner anbefales dispensation/ændring af § 36, stk. 3 i Folkeskoleloven. 
Gladsaxe Kommune ønsker også denne lovændring. I forhold til øvrige 
lovændringer håndterer Gladsaxe det ved at flytte forløbet over i regi af 
Ungdomsskolen, hvor lovgrundlaget giver mulighed for dette forløb. Endvidere har 
Gladsaxe overvejelser om etablering af et merkantilt udskolings- og 
ungdomsuddannelsesforløb.

- Bedre muligheder for at få en fuld 9. klasses prøve for elever med særlige behov 
(indenfor de 4 bundne prøvefag og de to udtræksfag, der tilsammen indebærer 10 
prøvediscipliner fordelt på skriftlige og mundtlige prøver). Muligheden har i 
forsøgsperioden været anvendt af Søgårsskolen. På sigt kunne man også forestille 
den anvendt for elever på 9. klassesniveau i Ungdomsskolen for elever på 
rejseholdet eller i Kvisten og på Hjortholm Kostskole i deres skoletilbud. Derfor 
anbefales lovændring af § 14 i Folkeskoleloven.

- Lidt højere tilfredshed for forældre i forbindelse med skoleindskrivning og bedre 
ressourceudnyttelse for kommunen og skolerne i forbindelse med skoleindskrivning 
i et fælles skoledistrikt. Derfor anbefales ændring af folkeskolelovens § 36, stk. 2.

- Bedre dialog med forældre og mere fokus på kvalitet på dagtilbudsområdet med 
den fælles kommunale læreplan. Derfor anbefales ændring i § 8, stk. 2 i 
Dagtilbudsloven.

Der vurderes ikke at være udfordringer for borgernes retsstilling ved de nuværende 
frikommuneforsøg, som gør lovændringer problematiske.

Efter Børne- og Skoleudvalgets beslutning den 8. februar vil evalueringerne blive 
kvalificeret yderligere.

Nyt frikommuneforsøg fra 2016 til 2019
Regeringen og KL har aftalt at igangsætte et nyt frikommuneforsøg fra 2016 – 2019, hvor 
udvalgte kommuner får vidtgående muligheder for at afprøve nye måder at varetage de 
kommunale opgaver på. For at fremme fælles ideudvikling og videndeling skal 
kommunerne som noget nyt ansøge sammen i kommunale netværk om at lave forsøg 
inden for et fælles tema. Alle frikommuner i et netværk gennemfører dog ikke 
nødvendigvis de samme forsøg. Der forventes oprettet 5-7 netværk med deltagelse af op 
til 6 kommuner. Ansøgningsfristen er 1. maj. De udvalgte netværk vil herefter formulere de 
mere konkrete frikommuneforsøg efterfølgende.
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Eksempler på temaer kunne være:
- Mere sammenhængende indsatser på tværs af sektorområder
- Bedre styring af det specialiserede socialområde for børn og unge
- Mere valgfrihed og selvbestemmelse for borgerne, fx fritvalgsbeviser og lokalråd 

mv.

Udfordringsretten
Hvis en enkelt institution i en kommune ønsker at udfordre en statslig regel kan denne 
bruge Udfordringsretten. Der er overvejelser om at anvende denne mulighed for det 
samarbejde, der er etableret mellem Naturbørnehaven Skovhuset og Skovgårdsskolen. 
Formålet skulle være at få mulighed for at optage børn fra børnehaven på 
Skovgårdsskolen uanset afstand til skolen og fælles økonomi for de to institutioner 
gennem en sammenlægning. Dette er ikke muligt i dag via Dagtilbuds- og folkeskoleloven.

Indstilling
Børn og Skole indstiller

Til Børne- og Skoleudvalget:

1. At der arbejdes for lovændring eller fortsat lovdispensation for Sundhedslovens kapitel 5 for 
almindelige tandbehandlinger, sundhedssamtaler og undersøgelser på skoler for 
henholdsvis Tandplejen og Sundhedsplejen.

2. At der arbejdes for lovændring eller fortsat lovdispensation for dagtilbudslovens § 8, stk. 2, 
så Gentofte Kommune fortsat kan have en fælles pædagogisk læreplan for dagtilbuddene i 
kommunen.

3. At der arbejdes for permanent lovændring af regler for skoleindskrivning (§ 36, stk. 2), så 
det fremover bliver muligt for den enkelte kommune at vælge om man vil lave 
skoleindskrivning via et fælles skoledistrikt for hele kommunen eller lokale skoledistrikter for 
hver skole..

4. At der for de femårige udskolings- og ungdomsuddannelsesforløb arbejdes for fortsat 
mulighed for optag af elever fra Gladsaxe Kommune – og vice versa til deres EUD-forløb 
for elever fra Gentofte Kommune gennem ændring af Folkeskolelovens § 36, stk. 3..

5. At der arbejdes for fortsat mulighed for at tage 9. klasses prøven over op til 2 skoleår for 
elever med særlige behov gennem ændring af Folkeskolelovens § 14.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Pkt. 1: Vedtaget.
Pkt. 2: Vedtaget.
Jeanne Toxværd (Ø) stemte imod med begrundelsen, at Enhedslisten er grundlæggende 
mod de strukturerede måleparametre, som børn præsenteres for i dagtilbud. 

Pkt. 3: Vedtaget.



Side 8

Pkt. 4: Udsat. Behandles på mødet den 14. marts i Børne- og Skoleudvalget. 
Pkt. 5: Vedtaget.
Poul V Jensen (I) undlod at stemme.

Bilag
1. Resumeer af de evaluerede frikommuneforsøg (1008260 - EMN-2015-14188)
2. Evaluering af informeret samtyrkke til tandbehandlinger i Tandplejen (1012005 - EMN-
2015-14188)
3. Evaluering af informeret samtyrkke til sundhedsplejens almindelige samtaler og 
undersøgelser (1011995 - EMN-2015-14188)
4. Evaluering af de 5-årige udskolings- og gymnasieforløb (1011986 - EMN-2015-14188)
5. Evaluering af fælles pædagogisk læreplan for dagtilbudsområdet (1011981 - EMN-2015-
14188)
6. Evaluering af Semesteropdelt afgangprøve (9. klassesprøven over op til to år) (1011991 - 
EMN-2015-14188)
7. Evaluering - oprettelse af et skoledistrikt  (1024665 - EMN-2015-10801)

3 (Åben) Opfølgning på de tre opgaveudvalg i Børn og Skole
 
Sags ID: EMN-2015-12615

Resumé
På Børn og Skoles opgaveområde blev der umiddelbart efter sommerferien 2015 etableret de tre 
opgaveudvalg for hhv. ”Børn – Kvalitet – Struktur på dagtilbudsområdet”, ”Strategi for fællesskaber 
for børn og unge” samt ”Folkeskolereformen i Gentofte”.
I de vedlagte bilag 1-3 gives en kort status på udvalgenes arbejde hidtil.

Baggrund
Hvert udvalg har afholdt tre til fire møder og har dermed både stiftet bekendtskab med flere emner 
på fagområderne samt gjort sig erfaringer med arbejdsformen.

Hvor ”Børn – Kvalitet – Struktur på dagtilbudsområdet” har haft lejlighed til at drøfte helt konkrete 
sagsspørgsmål i forbindelse med Bæredygtig struktur på dagtilbudsområdet, har de to øvrige 
udvalg indtil videre i højere grad drøftet strategier og mere overordnede temaer på deres 
respektive møder.

Det er generelt den foreløbige vurdering, at udvalgene arbejder bedst ved at have et eller to emner 
på dagsordenen ad gangen, så tiden til drøftelse på tværs blandt deltagerne er tilstrækkelig.

Indstilling
Børn og Skole indstiller

Til Børne- og Skoleudvalget:

At orienteringen tages til efterretning.

Tidligere beslutninger:
.
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Beslutninger:
Taget til efterretning.

Bilag
1. Bilag 1 - Status for Opgaveudvalget Børn - Kvalitet - Struktur på dagtilbudsområdet februar 
2016 (1014171 - EMN-2015-12615)
2. Bilag 2 - Status for Opgaveudvalg Strategi for fællesskaber for børn og unge februar 2016 
(1014176 - EMN-2015-12615)
3. Bilag 3 - Status for Opgaveudvalg skolereformen i Gentofte februar 2016 (1014183 - EMN-
2015-12615)

4 (Åben) Orientering om arbejdet med skolereformen, februar 2016
 
Sags ID: EMN-2015-01546

Resumé
Efter ønske fra Børne- og Skoleudvalget gives der en skriftlig orientering om den løbende status 
vedrørende implementering af Folkeskolereformen.

Baggrund
Skolerne i Gentofte Kommunes arbejder fortsat målrettet med implementering af de 
mange elementer i Folkeskolereformen med fokus på at skabe en mere varieret, fagligt 
udfordrende og motiverende skoledag, der understøtter målene:

 Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 
 Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater. 
 Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for professionel viden 

og praksis. 
Tre prioriterede og strategiske indsatsområder udgør arbejdet med Folkeskolereformen på tværs 
af skolerne i Gentofte med fokus på henholdsvis Synlig Læring, Fællesskaber og Åben Skole. 

Der gives en skriftlig orientering vedrørende nedenstående elementer i forlængelse af 
folkeskolereformsarbejdet. Der vil desuden være en mundtlig orientering og drøftelse af MIT 
Campus og udskoling på tværs af skolerne på baggrund af den fælles temadag d. 6. februar. 

 Den skriftlige status på arbejdet med Folkeskolereformen (bilag 1) sætter fokus på følgende 
elementer:

o Status på ny ledelsesstruktur og sammenhængende læringsdag
o Status på brugen af MinUddannelse
o Status på Kompetenceudviklingsstrategien 
o Orientering om bevilling til kompetenceudvikling af skolepædagoger
o Orientering om Pit-Stop med fokus på Synlig Læring
o Status på indretning af læringsmiljøer
o Status på Åben Skole med fokus på ’Skolen i Virkeligheden’ og Haver til 

Maver i Gentofte
o Samlet overblik over ansøgninger til A.P. Møller Fonden
o Forsøg med konfirmationsforberedelse som understøttende undervisning
o Sygefravær og nyansættelser
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En række af disse elementer uddybes yderligere i bilag 2-6: 
 Notat om ny ledelsesstruktur og sammenhængende læringsdag – midtvejsevaluering (bilag 

2)
 Notat om status på brugen af MinUddannelse – resultater og fremdrift (bilag 3)
 Opsamling på inspirationsstande ved Pit-Stop om Synlig læring (bilag 4). (Dette bilag kan 

anvendes som inspiration i forbindelse med politisk 4K møde d. 24. februar)
 Indretning, læringsmiljøer og forberedelsespladser – økonomi og fotos (bilag 5)
 Ansøgning og godkendelse af rammeforsøg konfirmationsforberedelse (bilag 6)

Indstilling
Børn og Skole indstiller 

Til Børne- og Skoleudvalget: 

1. At orienteringen om status ift. Skolereformen tages til efterretning.
2. At godkendelse af forsøg med konfirmationsforberedelse som understøttende undervisning 

drøftes.
3. At arbejdet med MIT Campus og udskoling på tværs af skolerne drøftes. 

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Pkt. 1: Taget til efterretning.

Pkt. 2: Drøftet og godkendt.
Jeanne Toxværd (Ø) stemte imod med begrundelsen, at Enhedslisten mener, at 
konfirmationsforberedelse bør ligge uden for skoletiden. 

Pkt. 3: Udsat. Punktet behandles på mødet den 14. marts i Børne- og Skoleudvalget.

Bilag
1. Bilag 1 Statusnotat folkeskolereformen 8. feb 2016 (1018581 - EMN-2015-01546)
2. Bilag 2 Notat om ny ledelsesstruktur og sammenhængende læringsdag – midtvejsevaluering  
(1012619 - EMN-2015-01546)
3. Bilag 3 MinUddannelse - resultater og fremdrift (1023434 - EMN-2015-01546)
4. Bilag 4 Fælles pit-stop om Synlig Læring (1020924 - EMN-2015-01546)
5. Bilag 5 Indreting af læringsmiljøer og forberedelsespladser, økonomi og disponering 
(1012669 - EMN-2015-01546)
6. Bilag 6 UVM ansøgning og godkendelse af rammeforsøg konfirmationsforberedelse 
(1024776 - EMN-2015-01546)
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5 (Åben) Samarbejde mellem Gentofte og Frederiksberg Kommuner om tilbud til 
unge flygtninge m.fl. med særlige behov
 
Sags ID: EMN-2016-00621

Resumé
Det indstilles, at der i samarbejde med Frederiksberg Kommune etableres et fælles tilbud til 
gruppen af unge flygtning (14-18 år), hvis udfordringer er af en sådan karakter, at de ikke kan 
indgå i Gentofte Kommunes almindelige tilbud (typisk velkomstklasse på Ungdomsskolen) med 
henblik på udslusning i en almindelig folkeskole/ ungdomsuddannelse. Tilbuddet etableres på en 
folkeskole i Frederiksberg Kommune (Lollandsvej 40A, 2000 Frederiksberg). Tilbuddet forventes 
efter opstartsåret 2016 at koste ca. 2,7 mio. kr. om året og finansieres dels med et grundbeløb delt 
ligelige mellem de to kommuner, dels med takstbetaling pr. elev (ca. 250.000 kr.) under 
forudsætning, at begge kommuner indskriver 3-6 elever hver. I Gentofte Kommune finansieres 
tilbuddet inden for Børn og Skoles samlede ramme.

Baggrund
Gentofte og Frederiksberg Kommune oplever begge et behov for at finde eller etablere det mest 
hensigtsmæssige tilbud til gruppen af 14-18-årige (evt. ældre) flygtninge, som i disse år kommer til 
kommunerne. Oplevelsen er, at der er et antal unge, som ikke kan indgå i kommunernes 
etablerede tilbud (velkomst-/modtageklasser/basisundervisning) med henblik på udslusning til 
almene folkeskoleklasser, idet deres udfordringer er af en sådan karakter og sådant omfang, at der 
er behov for en særlig indsats, herunder en behandlingsindsats.

Gentofte og Frederiksberg Kommune køber pt. pladser til målgruppen i andre kommuner eller 
private tilbud, opretter enkeltmandstilbud eller inkluderer dem i andre tilbud. Eksterne tilbud er fx 
Den Gule Flyver og Mir skolerne. Typisk koster et sådant tilbud 350-400.000 kr. om året.

Det er svært at fastsætte det præcise antal, der vil være i målgruppen fremadrettet, da man endnu 
ikke ved noget om de flygtninge, der kommer i 2016/2017 eller de unge, der kommer i forbindelse 
med familiesammenførsel, men med det stigende antal flygtninge, herunder uledsagede unge, 
samt forventningen om et det stigende antal familiesammenførte, forventer Børn og Skole, at også 
gruppen af unge inden for denne målgruppe vokser. Det vurderes derfor, at hver af de to 
kommuner forventeligt på årsbasis vil have brug for ca. 4-8 pladser til unge flygtninge med særlige 
behov.

Målgruppen er unge flygtninge karakteriseret ved at være blandt andet behandlingskrævende, 
have begrænsede skolekundskaber og ingen eller meget ringe danskkundskaber.

Tilbuddet er et kombineret undervisnings- og behandlingstilbud.

Målet med tilbuddet er, at eleven i videst muligt omfang får de fornødne faglige kompetencer til at 
komme videre i uddannelsesforløb eller arbejde og bliver i stand til at klare sin hverdag og får 
skabt et stabilt grundlag for et meningsfyldt ungdoms- og voksenliv i Danmark.

Organisering af tilbuddet er i form af et helhedstilbud (kl. 8-16) med tilbud om såvel undervisning 
som (frivillige) fritidsaktiviteter. Tilbuddet placeres på folkeskole og indgår som del af denne skoles 
struktur.

Der etableres en styregruppe samt en koordinations- og udviklingsgruppe med deltagere fra begge 
kommuner.
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Finansiering af tilbuddet sker ved at faste udgifter til leder- og psykologløn finansieres som et 
grundbeløb, delt ligeligt mellem de to kommuner, mens variable udgifter til løn af lærere og 
pædagoger fordeles ud fra en 50/50 fordeling mellem de to kommuner. Der hjemtages refusion, 
hvor det er muligt. Gentofte Kommunes del af tilbuddet finansieres inden for Børn og Skoles 
samlede ramme.

Indstilling
Børn og Skole indstiller

Til Børne- og Skoleudvalget:

At der i samarbejde med Frederiksberg Kommune etableres et fælles tilbud til gruppen af unge 
flygtning (14-18 år), hvis udfordringer er af en sådan karakter, at de ikke kan indgå i Gentofte 
Kommunes almindelige tilbud.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Vedtaget. Børne- og Skoleudvalget ønsker at følge udviklingen i tilbuddet.

Bilag
1. Notat om samarbejde om tilbud til flygtninge m.fl. med særlige behov (1023713 - EMN-
2016-00621)

6 (Åben) Drøftelse af Børne- og Skoleudvalgets besøg på skolerne
 
Sags ID: EMN-2016-00969

Resumé
Skriv et resumé af sagen 

Baggrund
Børne- og Skoleudvalget besøger i løbet af 2015 og første halvdel af 2016 skolerne i Gentofte 
Kommune. Fra august 2015 er også medlemmerne af opgaveudvalget ”Skolereformen i Gentofte” 
samt medlemmer af Kommunalbestyrelsen blevet inviteret.

Det er aftalt, at møderne mellem Børne- og Skoleudvalget og skolerne drøftes. 

Indstilling
Børn og Skole indstiller

Til Børne- og Skoleudvalget:

At møderne drøftes.

Tidligere beslutninger:
.
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Beslutninger:
Drøftet.

Bilag

7 (Åben) Kvartalsrapportering
 
Sags ID: EMN-2016-00963

Resumé
Som en del af den nye politiske arbejdsform er det besluttet, at de stående udvalg hvert kvartal 
skal have en rapportering som supplement til den ordinære kvartalsrapportering. 

Kvartalsrapporteringen forelægges til drøftelse.

Baggrund
Børn og Skole har udarbejdet en kvartalsrapportering, som beskriver udviklingen og status for 
skoleområdet, dagtilbudsområdet, forebyggelse og sundhedsfremme samt sociale institutioner og 
familiepleje for børn og unge. Rapporteringen indeholder samtidig en økonomisk status på Børne- 
og Skoleudvalgets område.

Indstilling
Børn og Skole indstiller

Til Børne- og Skoleudvalget:

At kvartalsrapportering tages til efterretning.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Taget til efterretning.

Jeanne Toxværd (Ø) undlod at stemme.

Bilag
1. Kvartalsrapportering  - februar 2016 (1027335 - EMN-2016-00963)
2. Oversigt over budgetændringer (1027336 - EMN-2016-00963)

8 (Åben) Meddelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne
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Sags ID: EMN-2015-16465

Resumé
Jeanne Toxværd (I) henstiller til Børn og Skole, at dagsorden næste gang sendes tidligere 
på dagen til udvalget.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
.

Bilag

9 (Lukket) Meddelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne

Sags ID: EMN-2015-16465 
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