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1 (Åben) 2. møde i Opgaveudvalget Læringer fra Coronatiden 
  
Sags ID: EMN-2021-01869 
 
Resumé 
Opgaveudvalget Læringer fra Coronatiden afholdt sit første møde den 15. marts 2021. 
Opgaveudvalgsmedlemmerne blev introduceret for hinanden og opgaven, og medlemmerne fik 
delt erfaringer fra Coronatiden. Mødet blev afholdt på Microsoft Teams grundet Coronasituationen. 
 
På andet møde vil opgaveudvalget blive præsenteret for delresultater af en undersøgelse om 
borgernes oplevelse af Gentofte Kommunes håndtering af coronatiden mhp at udvalget skal give 
pejlinger på hvilke elementer, udvalget ønsker at arbejde videre med på en mini-camp den 10. maj. 
Udvalget skal endvidere tage stilling til det nærmere indhold af mini-campen.  
 
 
 
Baggrund 
Formålet med opgaveudvalget er at undersøge, hvilke erfaringer, nye løsninger og tilgange fra 
coronatiden, vi skal bygge videre på, så vi kan finde og forme nye løsninger på en række 
velfærdsområder og dermed gøre Gentofte Kommune til et endnu bedre sted at bo, leve og 
arbejde.  
 
Opgaveudvalget skal komme med anbefalinger til, hvordan erfaringerne fra Coronatiden kan 
bruges til at finde og forme andre og nye løsninger til gavn for borgerne i fremtiden - primært inden 
for:  
 

 Dagtilbud  
 Skole  
 Kultur, Unge og Fritid  
 Ældre  
 Beskæftigelse og Erhverv 

 
Dagsordenen for 2. møde i opgaveudvalget Læringer fra Coronatiden: 
 

 Velkomst  
 Program og kort opsamling på sidste møde 
 Præsentation af spørgeskemaundersøgelse om Gentofte Kommunes håndtering af 

coronatiden indenfor en række velfærdsområder og resultaterne fra Dagtilbud og Skole  
 Gruppearbejde om resultaterne med udgangspunkt i følgende spørgsmål: 

o Hvad bliver du særligt nysgerrig på eller undrer dig over?  
o Hvilke erfaringer/løsninger er særligt vigtige at arbejde videre med på mini-

campen?  
 

 Opsamling på gruppearbejde i plenum 
 
 
Pause  
 

 Præsentation af resultaterne af spørgeskemaundersøgelsen vedrørende Ældre, 
Beskæftigelse, Kultur/Bibliotek og de generelle spørgsmål samt gruppearbejde med 
udgangspunkt i de samme spørgsmål som før pausen  

 Opsamling på gruppearbejde i plenum  



Side 4

 Præsentation og kvalificering af den overordnede ramme for indhold, set-up og 
deltagerkreds på mini-camp den 10. maj 2021 

 Afrunding af mødet  
 
 
Indstilling 
Administrationen indstiller  
 
Til opgaveudvalget Læringer fra Coronatiden at:  
 

1. Udvalget giver pejlinger på hvilke elementer fra delresultaterne af 
spørgeskemaundersøgelsen, der skal arbejdes videre med på en mini-camp den 10. maj 
2021. 

 
2. Opgaveudvalget kvalificerer den overordnede ramme herunder indhold, setup og 

deltagerkreds for en mini-camp den 10. maj 2021 med henblik på sekretariatets videre 
planlægning.  

 
 
 
 
Tidligere beslutninger: 
 
 
Beslutninger: 
Pkt. 1) 
Opgaveudvalget Læringer fra Coronatiden holdt sit andet møde digitalt på Microsoft Teams.  
Formand Morten Løkkegaard bød velkommen til mødet. Mødet vekslede mellem oplæg, hvor 
specialkonsulent Lea Drews fortalte om delresultaterne fra spørgeskemaundersøgelsen om 
borgernes oplevelse af Gentofte Kommunes håndtering af coronatiden og gruppearbejde, hvor 
opgaveudvalget på baggrund af undersøgelsen gav følgende pejlinger på elementer, der skal 
arbejdes videre med på mini-campen den 10. maj 2021: 
 

 Aflevere og hente udendørs, digital kommunikation og digitale møder på dagtilbudsområdet 
 Fjernundervisning, udeundervisning og fleksible mødetider på skoleområdet. 
 Digitale live-arrangementer og en kommunikationsplatform på kultur/biblioteksområdet 
 Telefonisk samtale, digitale samtaler, differentierede forløb efter behov og netværk på 

beskæftigelsesområdet. 
 Digital kontakt som supplement til den fysiske kontakt, de ældres digitale færdigheder og 

udendørs fællesaktiviteter på ældreområdet 
 Kommunikation fra kommunen til og med borgerne og kommunens tilgængelighed. 

 
Pkt. 2) 
På baggrund af et kort oplæg ved formandskabet om den overordnede ramme for mini-campen 
den 10. maj 2021 kvalificerede opgaveudvalget rammen og betonede vigtigheden af at få de 
fagprofessionelles perspektiver med ind i arbejdet på campen og pegede på, at kommunikation og 
tilgængelighed er vigtige perspektiver at arbejde videre med. 
 
 
Bilag 
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