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Møde i Børne- og Skoleudvalget den 09. januar 2012 
 
1  Åbent         Temadrøftelse om sundhed 
 
000319-2012 
 
 
Resumé 

Børne og Skoleudvalget forelægges status og udfordringer indenfor for sundhedsområdet på 0-18-
årsområdet i Gentofte Kommune. Under drøftelsen ønskes principielle overvejelser om a) status ift. 
børn og unges sundhed, b) indsatserne med fokus på sundhed for børn og unge i Børn, Unge og 
Fritid, c) prioritering af sundhedsindsatsen i Børn, Unge og Fritid - herunder mulige fokusområder 
fremadrettet.  

 
Baggrund 

I tråd med Børne- og Skoleudvalgets ønske om at arbejde mere tematisk har Børn, Unge og Fritid 
udarbejdet et notat om sundhedsindsatsen i Børn, Unge og Fritid som baggrund for en 
temadrøftelse. Det vedhæftede notatet indeholder følgende: 

 Status for hvad vi ved om børn og unges sundhed i Gentofte Kommune  
 Overblik over indsatser og projekter med fokus på sundhed i Gentofte-Plan 2012  
 Overblik over indsatser og projekter med fokus på sundhed i de interne kontrakter for 

målområderne Børn, Unge og Fritid samt øvrige projekter med fokus på sundhed  
 Inspiration til prioritering af sundhedsindsatsen samt mulige fokusområder fremadrettet  
 Afsnit vedr. den forskningsbaserede sammenhæng mellem fysisk aktivitet og læring. 

Børne- og Skoleudvalget forelægges denne mødesag med henblik på at give et samlet overblik 
over status og udfordringer indenfor for sundhedsområdet på 0-18-årsområdet i Gentofte 
Kommune. Det er desuden hensigten med notatet at give Børne- og Skoleudvalget et godt indblik 
med henblik på drøftelse af forslag til sundhedspolitikkens handleplaner, der behandles politisk i 
marts 

I forbindelse med temadrøftelsen præsenterer Børn, Unge og Fritid nogle supplerende forhold om 
området på mødet. 

 
Indstilling 
Børn, Unge Og Fritid indstiller 
 
Til Børne- og Skoleudvalget: 
 
At ovennævnte temaer drøftes. 
 
 
 
_________________________ 
 
Bilag 
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 BOS temamøde sundhed - notat 
 
 
Møde i Børne- og Skoleudvalget den 09. januar 2012 
 
2  Åbent         Viewerlicenser til Sundhedspolitikkens handleplaner i Balanced 
Scorecard 
 
037653-2010 
 
 
Resumé 
Kommunalbestyrelsen vedtager de årlige handleplaner for Sundhedspolitikken, og ved  
periodens udløb har Kommunalbestyrelsen fået en tilbagemelding på de opnåede resultater. 
  
Ved at lægge handleplanerne i Balanced Scorecard bliver det muligt løbende at følge 
handleplanerne og graden af målopfyldelse. 
 
Baggrund 
Balance Scorecard portalen er efterfølgende opbygget, så de 4 niveauer i strategikortet omfatter: 

 De politisk prioriterede indsatsområder 
 Aktiviteter på målgruppeniveau  
 Metoder og processer  
 Læring og udvikling 

Strategikortet giver et overblik over handleplaner indenfor de enkelte forebyggelsestemaer. 
Indenfor de enkelte niveauer er der defineret mål og målepunkter. De vises i såvel tekst som 
grafer, og giver et overblik over graden af målopfyldelse. 
 
Portalen er opbygget og vedligeholdes af Forebyggelse og Sundhedsfremme. Tovholderne for de 
enkelte handleplaner indrapporterer data til portalen. 
 
Vurdering 
Balanced Scorecard Portalen implementeres som redskab til at kommunikere, styre og 
dokumentere arbejdet vedrørende Sundhedspolitikkens handleplaner.  
 
Med Balanced Scorecard får Kommunalbestyrelsen et klart billede af fremdrift og resultater på de 
enkelte handleplaner. 
 
Indstilling 
Børn, Unge og Fritid samt Social & Sundhed indstiller 
  
Til Børne- og Skoleudvalget og Socialudvalget:  
  
At orienteringen om Balanced Scorecard tages til efterretning. 
 
 
 
_________________________ 
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Møde i Børne- og Skoleudvalget den 09. januar 2012 
 
3  Åbent         Resultatrapport 2010/11 for Gentofte Kommunes Folkeskoler 
 
055466-2011 
 
 
Resumé 

Børne- og Skoleudvalget drøftede på sit møde den 5. december 2011 resultatrapporten for 
Gentofte Kommunes skolevæsen 2010/11. Resultatrapporten for 2010/11 består dels af en 
resultatrapport på kommuneniveau for Gentofte Kommunes skolevæsen og dels af 13 
resultatrapporter, en for hver enkelt skole.  

Drøftelserne udpegede væsentlige områder på tværs af skolerne, hvor der kan være behov for 
fortsat fokus, når skolerne skal udleve den nye vision ”Læring uden grænser”.  

Resultatrapporten forelægges på ny med henblik på godkendelse. 
 
Baggrund 
Der bliver hvert år udarbejdet en resultatrapport på kommuneniveau samtidig med, at der 
udarbejdes en resultatrapport for hver enkelt skole.  
 
Drøftelserne af resultatrapporten 2010/11 gav på mødet i Børne- og Skoleudvalget den 5. 
december 2011 anledning til drøftelser om: 
- Forskelle mellem drenge og pigers faglige præstationer.  
- Elevernes præstationer i læsning og matematik – bl.a. i lyset af liniefagsdækningen.  
- Elevernes trivsel og præstationer i udskolingen.  
- Den specialpædagogisk bistand i forhold til elever med ADHD. 
- Forældrenes tilfredshed med skolevæsenet.  
- Lærernes kompetenceudvikling.  
 
Resultatrapporterne indgår i det løbende arbejde med at udvikle den enkelte skole og det samlede 
skolevæsen, gennem 1) dialogmøder i form af møder mellem Børne- og Skoleudvalget og 
skolebestyrelserne, 2) indarbejdelse af konkrete mål og indsatsområder i hhv. de interne kontrakter 
mellem Børne- og Skoleudvalget og direktøren for Børn, Unge og Fritid, og 3) i den enkelte skoles 
strategi og handleplan. Endvidere indgår rapporterne som grundlag for drøftelser på den enkelte 
skole som grundlag for udvikling af lærernes faglighed og kvaliteten i undervisningen.  
 
I 2012 vil drøftelserne fra resultatrapporten sammen med arbejdet med realisering af den nye 
vision Læring uden grænser indgå i det videre arbejde efter nedenstående plan: 
 
I de årlige dialogmøder mellem Børne- og Skoleudvalget og Skolebestyrelserne vil indgå: 

·        Mulighederne for at styrke elevernes faglige udbytte af undervisningen  
·        Mulighederne for at styrke forældres tilfredshed med skolevæsenet yderligere. 

 
I de interne kontrakter mellem Børne- og Skoleudvalget og de politiske målområder for 2012 
indgår:  
·        Mål for styrkelse af elevernes faglige udbytte af undervisningen gennem: 
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o       Afdækning og implementering af metoder - herunder undervisningsdifferentiering – 
der kan styrke det faglige udbytte i dansk og matematik  

o       Afdækning af grunde til forskelle i faglige karakterer mellem drenge og piger 
o       Afdækning og implementering af nye måder at tilrette udskolingen på 

·        Mål til forbedring af rummelighed og inklusion gennem: 
o       Afdækning og implementering af nye metoder at inkludere børn med ADHD på  

 
I Udviklingssamtalerne mellem Børn, Unge og Fritid og skoleledelsen på den enkelte skole – forud 
for udarbejdelse af strategi- og handleplaner - vil i 2012 indgå: 
·        Konkrete indsatsområder på baggrund af resultatrapporterne 
·        Trivslen blandt elever og lærere 
·        Initiativer og tiltag mhp. øget inklusion  
·        Kompetenceudvikling af lærerne 
 
I udviklingen af lærernes kompetencer indgår de i Gentofteplanen afsatte midler til Forsøgs- og 
udviklingspuljen samt Kompetenceudviklingspuljen. Udmøntningen finder sted efter ansøgning og 
konkret vurdering af kompetence- og omstillingspotentialet i det enkelte projekt. 
 
Vurdering 

Årets Resultatrapport viser samlet set, at børnene og de unge på kommunens folkeskoler klarer 
sig godt. De har generelt et højt fagligt niveau, og Gentofte Kommune er den kommune i landet, 
hvor den største andel af en ungdomsårgang forventes at gennemføre en ungdomsuddannelse.  

Drøftelserne af årets Resultatrapport indeholdt overvejelser om fremtidige indsatser og den 
fortsatte udvikling af kommunens skolevæsen. For at indfri Gentofte Kommunes høje ambitioner 
på skoleområdet er overvejelserne i 2012 søgt indarbejdet i henholdsvis de interne kontrakter på 
de politiske opgaveområder dels i den dialog, der i løbet af året vil finde sted mellem Børne- og 
Skoleudvalget og skolebestyrelserne; Børn, Unge og Fritid og den enkelte skoleledelse og mellem 
skoleledelsen og lærerne på den enkelte skole.  

 
Indstilling 

Børn, Unge og Fritid indstiller 

Til Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 

At Resultatrapport for Gentofte Kommunes Skolevæsen 2010/11 godkendes. 
 
 
 
_________________________ 
 
Bilag 

 Bevilgede midler ordnet i temaer 
 Notat vedr. skolebestyrelsernes udtalelser om Resultatrapport 2010/11 
 Resultatrapport - kommuneniveau 2010/11 

 
 
 
Møde i Børne- og Skoleudvalget den 09. januar 2012 
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4  Åbent         Interne kontrakter i Børn, Unge og Fritid 2012 
 
055414-2011 
 
 
Resumé 

Børne- og Skoleudvalget drøftede de overordnede politiske prioriteringer på sit møde den 5. 
december 2011 med henblik på at sikre at kontrakterne afspejler de seneste politiske drøftelser i 
Børne- og Skoleudvalget.  

På den baggrund forelægger Børn, Unge og Fritid kontrakter for de politiske målområder for 2012 
til drøftelse og godkendelse. Kontrakterne indeholder mål og veje til målene for de politiske mål og 
emner fra den politiske budgetaftale for 2012. Endvidere forelægges status for de tilsvarende 
kontrakter for 2011. 

 
Baggrund 

Gentofte Kommune bruger interne kontrakter til styring af de politiske målområder. De interne 
kontrakter indgås bl.a. mellem et politisk fagudvalg og et opgaveområde, og Gentofte-Plan er 
udgangspunktet for opstillingen af de interne kontrakter. Ved udformningen af kontrakterne indgår 
endvidere Budgetaftalen for perioden 2012 – 2015 samt de løbende politiske drøftelser i Børne- og 
Skoleudvalget. 

Formålet med kontrakterne er at styrke og tydeliggøre udmøntningen af Gentofte-Plan og de 
politiske drøftelser, der løbende finder sted i Børne- og Skoleudvalget mhp. at sikre en 
forventningsafstemning om den strategiske udvikling på de politiske målområder. 

Børne- og Skoleudvalget drøftede på sit møde den 5. december 2011, hvorledes "Læring uden 
grænser", årets resultatrapport på skoleområdet samt visionsarbejdet med udformning af en ny 
vision for det bedste børneliv skulle afspejles i de interne kontrakter i 2012. 

Der er på den baggrund især sat fokus på læring i samtlige kontrakter. Ligeledes har visionen 
”Læring uden grænser”, omlægningen af specialundervisningsområdet samt ”Barnets reform” givet 
anledning til en fokusering på fællesskab og inklusion.  

Endvidere er der i forlængelse af tema-drøftelsen om Sundhed fokuseret på sundhed på tværs af 
kontrakterne med det formål at adressere nogle af de problemstillinger, som børn og unge i 
Gentofte Kommune møder mht. kost, rygning, alkohol og motion. 

Arbejdet med og indsatsen i forhold til de unge sker på tværs af flere af de politiske målområder, 
og initiativerne i forhold til de unge er derfor søgt udskilt som et særligt fokusområde.  

Vedlagt forelægges Børne- og Skoleudvalget fire kontrakter for de politiske målområder, der 
sorterer under udvalget. Det gælder Dagtilbud for småbørn, Forebyggelse og sundhedsfremme for 
børn og unge, Skole og Fritid og Sociale institutioner.  

Arbejdet med udarbejdelse af en vision for det gode børneliv samt det igangværende program om 
overgange i børns liv kan give anledning til ændringer i kontrakterne i løbet af året, når visionen og 
programmets indhold bliver nærmere afklaret. Det samme kan ydre faktorer som lovændringer mv.  
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Kontrakterne dækker 2012, og konceptet er i tråd med Kvalitetskontrakten for Gentofte Kommune 
mellem kommunalbestyrelsen og borgerne. 

Der vedlægges endvidere en status for de gældende kontrakter for 2011.  

 
Vurdering 

Kontrakternes varighed er bestemt af a) et ønske om at overveje opdelingen af de politiske 
målområder under Børn, Unge og Fritid i forbindelse med program for børns overgange samt b) et 
ønske om at se på mulighederne for en ændret styring af området med fokus på det enkelte barn 
og enkelte ung i 2012.  

 
Indstilling 

Børn, Unge og Fritid indstiller 

Til Børne- og Skoleudvalget: 

At kontrakterne for Dagtilbud for småbørn, Sociale institutioner, Skole og Fritid samt Forebyggelse 
og sundhedsfremme for børn og unge for 2012 godkendes. 

 
 
 
_________________________ 
 
Bilag 

 Kontrakt for Dagtilbud for småbørn, 2012 
 Kontrakt for Forebyggelse og sundhedsfremme for børn og unge, 2012 
 Kontrakt for Skole og Fritid, 2012 
 Kontrakt for Sociale Institutioner, 2012 
 Status på Interne kontrakter 2011 for Dagtilbud for Børne- og Skoleudvalgets område 

 
 
 
Møde i Børne- og Skoleudvalget den 09. januar 2012 
 
5  Åbent         Handleplan 2012 for Handicappolitikken 
 
060361-2011 
 
 
Resumé 

Kommunalbestyrelsen vedtog på sit møde den 28. november 2011, pkt. 7 at forlænge 
Handicappolitik 2008 til 2012 - for Gentofte Kommune med ét år, således at den også gælder for 
2012. 
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Hvert år udarbejdes en handleplan med konkrete projekter, som hermed forelægges til drøftelse og 
godkendelse. 

Handleplanen 2012 viderefører Handleplan 2011 som blev vedtaget på Kommunalbestyrelsens 
møde den 28. marts 2011, pkt. 10, efter forelæggelse for Børne- og Skoleudvalget, Socialudvalget, 
Kultur- og Fritidsudvalget og Økonomiudvalget. 

Handleplan 2012 er således den femte handleplan der er udarbejdet under Handicappolitikken.  
 
Baggrund 
Der er afsat 1,5 mio. kr. til aktiviteter i handleplanen. Forslag til projekter i handleplanen er 
udarbejdet med afsæt i udviklings- og mødeaktiviteter gennem hele året – herunder 
Handicaprådets borgermøde den 1. september på Nymosehave. Efterfølgende er planen drøftet i 
Handicaprådet, og i tværfaglige fora i kommunen, ligesom der er hentet viden og inspiration i andre 
kommuner. 
 
Vurdering 
Handleplanen består af en lang række projekter, som hver især udgør en brik i en samlet indsats 
hen i mod at virkeliggøre handicappolitikken. Formålet med handleplanen er hele tiden at komme 
et eller flere skridt videre mod handicappolitikkens langsigtede mål og værdier ved at udvikle, 
afprøve nye veje, udfordre fordomme og skabe dialog og eftertænksomhed.  
 
Nogle projektideer kommer ”nedefra” og er udtryk for et konkret og formuleret behov hos borgere 
eller brugere af kommunens institutioner, andre projektideer er strategiske – et udtryk for en 
indsats i forhold til handicappolitikkens-, kommunens -, samfundets - eller FNs strategiske 
politikker og indsatsområder.  
 
Projekterne er samlet i fire fokusområder: 
  

 Dialog og udvikling i samarbejde 
 Børn, unge, voksne og kulturliv 
 Medbestemmelse og medborgerskab 
 Teknologi og udvikling af metode 

 
Indstilling 

Børn, Unge og Fritid og Social & Sundhed indstiller 

Til Kultur- og Fritidsudvalget, Socialudvalget, Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og 
Kommunalbestyrelsen: 

At forslag til Handleplan 2012 til udmøntning af Handicappolitik for Gentofte Kommune vedtages. 

 
Tidligere beslutninger 

Kultur- og fritidsudvalget den 4. januar 2012 kl. 17.00 

Beslutning foreligger endnu ikke 
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_________________________ 
 
Bilag 

 Handicappolitik  Handleplan 2012 
 
 
 
Møde i Børne- og Skoleudvalget den 09. januar 2012 
 
6  Åbent         Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra 
medlemmerne 
 
058252-2011 
 
 
 
 
_________________________ 
 
 
 
 
Møde i Børne- og Skoleudvalget den 09. januar 2012 
 
7  Lukket         Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra 
medlemmerne 
 
058252-2011 
 
 
 
 
_________________________ 
 
 
 
 
 


