
 GENTOFTE KOMMUNE 

 

  

 
 
 
 

Dagsorden til  
møde i 

Opgaveudvalget Læringer fra 
Coronatiden  

 
Mødetidspunkt 15-03-2021 17:00 

Mødeafholdelse via Teams 
 

 
 
  



Side 2

Indholdsfortegnelse 
 

Opgaveudvalget Læringer fra Coronatiden 
 

15-03-2021 17:00 
 
 
1 (Åben) 1. møde i opgaveudvalget Læringer fra Coronatiden ...................................................3 
 

  



Side 3

1 (Åben) 1. møde i opgaveudvalget Læringer fra Coronatiden  
  
Sags ID: EMN-2021-01332 
 
Resumé 
På Kommunalbestyrelses møde den 14. december 2020 punkt 25 blev opgaveudvalget 
Læringer fra Coronatiden nedsat, og udvalget kan nu holde sit første møde. 
På første møde skal opgaveudvalget præsenteres for hinanden, opnå fælles afsæt for at 
udvalgets opgave og afdække medlemmernes erfaringer og viden om læringer under 
coronatiden. 
 
Baggrund 
Formålet med opgaveudvalget er at undersøge, hvilke erfaringer, nye løsninger og tilgange, 
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  

 
Hvert af de fem velfærdsområder skal behandle tre tværgående perspektiver 
’Fællesskaber, civilsamfund og sundhed’, ’Digitalisering og Kommunikation’ og ’Plads og 
rum’. Opgaveudvalget skal indhente læringer fra hvert af de fem velfærdsområder samt 
overveje, om det kunne være relevant hente læringer fra andre områder end de fem, der 
er i fokus. Opgaveudvalget skal have øje for både de ressourcestærke og sårbare 
borgeres erfaringer og perspektiver på de nye løsninger i Coronatiden. Opgaveudvalget 
skal samtidig bygge videre på de erfaringer og læringer, der allerede er gjort i Gentofte 
Kommune som organisation og derudover inddrage anden relevant viden, der findes om 
nye løsninger og innovation i Coronatiden. 
 
Dagsordenen for første møde i opgaveudvalget Læringer fra Coronatiden: 
 Velkomst 
 Gennemgang af spilleregler, program/formål og kit 
 Præsentationsrunde i plenum og i grupper  
 Fælles forståelse og rammesætning af opgaveudvalgets opgave 
 Proces- og mødeplan 
 Pause  
 Hvilke erfaringer er der til stede i opgaveudvalget? Gruppedrøftelser med 

udgangspunkt i følgende spørgsmål:  
- Hvad har du oplevet, har været anderledes end det plejer i fx skolen, på jobcenteret 

etc. i dit møde med Gentofte Kommune i Coronatiden?  
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- Og hvad var godt/skidt ved det, der var anderledes?  
 Fælles brainstorm på kendskab til ekstern relevant viden om Coronalæring 
 Coronaquiz 
 Afrunding og tak for i dag 
 
Der lægges op til at opgaveudvalget afholder møder på følgende datoer: 
 Mandag den 12. april 2021 kl. 17.00-20.00 
 Mandag den 10. maj 2021 kl. 19.00-21.00 
 Mandag den 7. juni 2021 kl. 17.00-20.00 
 Onsdag den 25. august 2021 kl. 17.00-20.00 
 Mandag den 13. september 2021 kl. 17.00-20.00 
 
Indstilling 
Administrationen indstiller 
 
Til opgaveudvalget Læringer fra Coronatiden at: 
 
1. Orienteringen om udvalgets opgaver tages til efterretning. 
 
2. Mødeplan for udvalgets møder godkendes. 
 
Tidligere beslutninger: 
. 
 
 
Bilag 
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