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1 (Åben) Kvartalsrapportering Børneudvalget 4. kvartal 2020
 
Sags ID: EMN-2020-06207

Resumé
Børneudvalget gives en Kvartalsrapportering for Børneområdet 4. kvartal 2020 (bilag 1), 
budgetændringer (bilag 2) og opfølgning på tidligere opgaveudvalg (bilag 3)

Baggrund
I afrapporteringen for 4. kvartal har der været fokus på:

Dagtilbud
Pædagogandelen er i 2020 blevet indhentet for alle institutioner alle måneder, hvilket har gjort det 
muligt at udregne et årsgennemsnit. Årsgennemsnittet i 2020 er på 66%. Der skal tages højde for 
de særlige forhold, som restriktioner i forbindelse med Covid-19 har betydet for institutionernes 
brug af personaleressourcer. 

Børn og Familie
I Børn og Familie har der fortsat været et skærpet fokus på forebyggelse, mindst indgribende 
indsats og opfølgning i sagerne. Det afspejler sig også i et faldende anbringelsestal på området. 
Det faldende anbringelsestal skyldes også, at flere af de uledsagede flygtningeunge er ophørt i 
deres anbringelser.

Børns sundhed og Forebyggelse
Sundhedsplejen
Sundhedsplejen har kontakt med nogle familier i løbet af graviditeten (svangreomsorg). I Gentofte 
Kommune omhandlede det ca. 10% af de familier, som venter barn.
Tandplejen
Socialtandplejen er et nyt kommunalt voksentandplejetilbud til voksne, som ikke kan benytte de 
almindelige tandplejetilbud. 

Sociale institutioner 
Sociale institutioner og Familiepleje følger indberetning af magtanvendelser. Disse beskrives og 
præsenteres under det relevante afsnit i rapporten.

Indstilling
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller

Til Børneudvalget:

At Kvartalsrapporteringen for 4. kvartal 2020 tages til efterretning

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Taget til efterretning.

Bilag
1. Kvartalsrapport Børneudvalget 4. kvartal 2020 (3761475 - EMN-2020-06207)
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2. Kvartalsrapport Budgetændringer - 4. kvt 2020 - Børneudvalget (3772772 - EMN-2020-
06207)
3. Børneudvalget kvartalsrapport 4. kvartal 2020 - Opfølgning på tidligere opgaveudvalg 
(3761199 - EMN-2020-06207)

2 (Åben) Orientering om tilsyn
 
Sags ID: EMN-2021-00287

Resumé
Dagtilbud har i august 2020 orienteret Børneudvalget om en ny tilsynsramme for daginstitutionerne 
i Gentofte Kommune, samt om planen for tilsynenes gennemførelse. På grund af Covid 19 har det 
ikke været muligt at gennemføre tilsynene som planlagt, og i dette punkt redegøres for baggrunden 
denne forsinkelse samt for hvornår tilsynene forventes at være gennemført. 

Baggrund
Gentofte Kommune er ifølge Dagtilbudslovens § 5 forpligtet til at udføre pædagogisk tilsyn med 
alle dagtilbud beliggende i kommunen, hvori der indgår kommunal finansiering. I Gentofte 
Kommune føres der igennem en tilsynsramme forskellige former for tilsyn, som understøtter 
kommunens tilsynsforpligtigelse. 

På Børneudvalget mødet den 18.august 2020, jf. dagsordens punkt 5, blev udvalget orienteret om 
en ændring i den samlede tilsynsramme for området. Den ene ændring i den samlede ramme 
vedrørte et anmeldte pædagogisk tilsyn, som bl.a. bygger på et pædagogisk observationstilsyn. 
Dette tilsyn skulle efter planen gennemføres på alle institutioner – altså 64 matrikler -  hvert andet 
år med start i 2020. Den anden ændring omhandlede indførelse af et nyt administrativt tilsyn, der 
også skulle gennemføres hvert andet år. 

Punktet indeholdt ligeledes en orientering om, at Dagtilbud pga. COVID-19 var forsinket med 
udarbejdelsen af tilsynskoncepterne, samt at man i resten af 2020 ønskede af afvikle så mange 
tilsyn som på daginstitutionerne, og at man ville afholde de resterende primo 2021.

På grund af COVID-19 har Dagtilbud ikke formået at gennemføre det antal anmeldte tilsyn, som 
man forventede i august 2020. Ligeledes har Covid-19 forsinket færdiggørelsen af materialet 
omkring det Administrative tilsyn. Udfordringen har været en række opgaver i tilknytning til Covid 
19, der har skulle prioriteres og som har lagt beslag på store medarbejder ressourcer, samt det 
forhold at man for at sikre, at de konsulenterne, der gennemfører tilsynene ikke risikere at sprede 
smitten, ud fra et sundhedsfagligt perspektiv har besluttet, at der skal gå minimum to dage mellem, 
at en konsulent besøger forskellige institutioner.

Der er i 2020 gennemført 7 pædagogiske tilsyn og 1 af de administrative tilsyn på de i alt 64 
matrikler. Der er endvidere gennemført 1 af 7 tilsyn på de private institutioner/private 
pasningsordning. Dertil kommer 3 uanmeldte tilsyn baseret på konkrete henvendelser. 

Det er lavet en handleplan ift tilsynene, og vurderingen er, at samtlige tilsyn kan være gennemført 
seneste ved udgangen af juni måned 2021. Dette forudsætter dog, at institutionerne forbliver åbne, 
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og at området ikke belastes af yderligere Covid 19 restriktioner, der skal prioriteres forud for tilsyn 
eller større akutte sager.
 
Det bemærkes, at det af aftalen mellem regeringen og regerings støttepartierne om 
minimumsnormeringer af 5. december 2020 fremgår, at regeringen og støttepartierne ønsker at 
styrke tilsynene med en egentlige lovkrav med minimumstandarder til det kommunale tilsyn. 
Såfremt dette gennemføres, kan 2020 og 2021 blive første og eneste gang at tilsynene i på 
dagtilbuddene i Gentofte Kommune gennemføres efter den nu foreliggende ramme. 

Indstilling
Børn, Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller 

Til Børneudvalget:

At tage orienteringen til efterretning.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Taget til efterretning.

Bilag

3 (Åben) Meddelelser fra formanden og spørgsmål fra medlemmerne
 
Sags ID: EMN-2021-00297

Resumé
Udvalget orienteres om begivenheder, kommende møder og arrangementer til børneområdet.

Baggrund
Årsplan
Børneudvalget 2. kvartal 2021 – 1. kvartal 2022
Årsplanen for Børneudvalget 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:
At udvalget når gennem sit ressortområde på et vist niveau i løbet af et år
At der kan koordineres på tværs af udvalgene
At de øvrige kommunalbestyrelsesmedlemmer, som ikke sidder i udvalget, har indblik i, hvad der 
forventes drøftet på udvalgsmøderne.
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Årsplanen opdateres hvert kvartal.

Se bilag Årsplan for Børneudvalget 2. kvartal 2021 - 1. kvartal 2022.
Senest opdaterede version gøres tilgængelig på Politikerportalen efter udvalgets behandling af
den.

Lederskift på dagtilbudsområdet
Børneudvalget orienteres om lederskift på dagtilbudsområdet

Kommunal daginstitution, Humlebien:  Institutionsleder Gitte Herskind har i sommers opsagt sin 
stilling for at gå på pension. Sus Edgar, der er har været konstitueret leder af Humlebien siden i 
sommers, ansættes som leder af Humlebien med virkning fra den 1. januar 2021. 
Ansættelsesudvalget, der bestod af repræsentanter for såvel Humlebien og Villa Berthe besluttede 
samtidig, at Sus bliver øverste leder af den institution, der opstår, når Humlebien og Villa Berthe 
sammenlægges med virkning fra den 1. januar 2022. Sus har været souschef gennem en længere 
årrække på Humlebien.   

Orientering om udskydelse af frist for udarbejdelse og evaluering af pædagogiske 
læreplaner
Efter dagtilbudsloven skal alle daginstitutioner udarbejde nye pædagogiske læreplaner. Arbejdet 
blev igangsat med virkning fra den 1. juli 2018, og alle dagtilbud var forpligtet til at udarbejdet og 
implementeret en læreplan for eget tilbud senest den 31. juli 2020, og at foretage en evaluering af 
arbejdet med læreplanen mindst hver andet år. På grund af Covid 19 situationen besluttede Børne- 
og Undervisningsministeriet i sommer, at fristen for de enkelte dagtilbuds arbejde med at 
udarbejde og evaluere pædagogiske læreplaner blev udsat til den blev 1. januar 2021. 
Børneudvalget blev informeret om dette i august 2020, jf. dagsordenspunkt pkt. 1. Fristen er nu 
yderligere udsat til den 1. marts 2021. 

En stor del af dagtilbuddene i Gentofte Kommune har allerede udarbejdet en læreplan.  De der 
endnu ikke er i mål eller ikke har fået læreplanen offentliggjort, har således nu frist til 1. marts 
2021. 

Der er ingen formkrav til læreplanen, andet end at den skal offentliggøres. 

Ny aftale om minimumsnormeringer
Regeringen og dens støttepartier indgik den 5. december 2020 en aftale om 
minimumsnormeringer. Aftalen indebærer, at lovbundne minimumsnormeringer kan indfases et år 
tidligere, nemlig i 2024, mod tidligere i 2025, idet der afsættes yderligere midler til formålet. Aftalen 
indeholder også en række andre initiativer, der på sigt skal løfte kvaliteten i vuggestuer og 
børnehaver, herunder bl.a. en mere fleksibel meritpædagoguddannelse, styrket tilsyn og 
videreførelse af puljer til sociale normeringer. 

Med den nye aftale får Gentofte Kommune i 2021 9,262 mio. kr. til minimumsnormeringer. Beløbet 
var før den hurtigere indfasning tidligere vurderet til 7,5 mio. kr. i 2021. Midlerne for 2021 tildeles 
kommunerne direkte uden forudgående ansøgning. Derfor kunne Gentofte Kommune allerede i 
januar føre 2021-midlerne ud til institutionerne i forbindelse med den første budgetkorrektion. 
Midlerne er fordelt forholdsmæssigt mellem institutionerne.

Børneudvalget besluttede allerede på mødet den 5. maj 2020, at Gentofte Kommunes andel af 
midlerne til minimumsnormeringer i 2020 og 2021 skulle fordeles forholdsmæssigt mellem alle 
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daginstitutioner på baggrund af antal enheder i institutionerne og med en opfordring til at 
institutionerne – særligt institutioner med pædagogprocent under 70 – så vidt muligt brugte 
midlerne til at ansætte pædagoger. Børneudvalget besluttede også, at Dagtilbud skal forberede 
spørgsmål til drøftelse i Børneudvalget på mødet i maj 2021 om evt. udmøntning af mindre dele af 
midlerne efter særlige kriterier fra 2022. På udvalgsmødet i maj vil Dagtilbud rammesætte en 
drøftelse af den fremtidige fordeling af yderligere midler, samt udfolde de øvrige elementer i aftalen 
mellem regeringen og støttepartierne, såfremt de er blevet lovbehandlet til den tid.

Mundtlig orientering om Corona
Der gives mundtlig orientering om hvad der fungerer, hvilke udfordringer der er samt hvad der er 
særlig opmærksomhed på.

Mundtlig orientering om Camillehusene
Der gives mundtlig orientering om Cammillehusene.

Indstilling
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller

Til Børneudvalget:

At orienteringen tages til efterretning.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Taget til efterretning.

Bilag
1. Årsplan for Børneudvalget 2. kvartal 2021 - 1. kvartal 2022 (3752285 - EMN-2021-00297)

4 (Åben) Underskrift
 
Sags ID: EMN-2021-00660

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
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