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1 (Åben) Temadrøftelse om Traineeordningen  
  
Sags ID: EMN-2022-09787 
 
Resumé 
Skoleudvalget præsenteres for traineeordningen af viceskoleleder på Skovgårdsskolen Nina 
Ramer.  
 
Baggrund 
På Skoleudvalgsmødet d. 10. november blev udvalget kort præsenteret for Traineeordningen på 
skolerne i Gentofte. Denne gang vil udvalget blive præsenteret for en mere uddybet indblik i 
ordningen.  
 
Rekruttering af lærere er en national udfordring. På skoleområdet i Gentofte Kommune har man 
længe været opmærksom på dette og forsøgt at se på alternative veje for at skaffe dygtige 
medarbejdere på skolerne. Derfor er man i samarbejde med kommunelærerforeningen og 
Københavns Professionshøjskole gået sammen om en ordning for lærerstuderende på 4. år af 
læreruddannelsen.  
 
Traineeordningen er et led i prioriteringen af rekruttering og fastholdelse af dygtige medarbejdere 
på skoleområdet. Den giver skolerne mulighed for at få kendskab til og onboarde kandidater til 
lærerstillinger og dermed rekruttere på et langt bedre grundlag, ligesom det øger de 
lærerstuderendes muligheder for at få indblik og søge stillinger på oplyst grundlag. 
Traineeordningen giver skolerne strategisk mulighed for at styrke særlige områder, hvor der er 
brug flere kompetencer på kort eller lang sigt.  
 
Traineeordningen blev igangsat som en prøveordning i samarbejde med det nuværende 
Københavns Professionshøjskole tilbage i skoleåret 2009-10, hvor de første 9 trainees blev ansat 
på 3 skoler i Gentofte Kommune. Året efter blev prøveordningen permanent og udbredt over alle 
skoler i kommunen med i alt 33 trainees. Trainees kan udelukkende være lærerstuderende på 4. år 
af deres uddannelse eller meritstuderende på sidste år af uddannelsen. Ansættelsen varer et 
skole-/studieår svarende til en ramme på 30 uger á 13 timer.  
 
På nuværende tidspunkt er der trainees på seks af Kommunens skoler, hvor der hver især fordeles 
op til 3 trainees per skole.  
Trainees aflønnes sådan, at der er tale om et kvalificerende studiejob. Som udgangspunkt arbejder 
en trainee på skolen 2 dage pr. uge, men der kan fint være tale om fleksibilitet, så der tages 
hensyn til både trainee’ens og skolens aktuelle planer og projekter. Traineejobbet må ikke give 
anledning til en forlængelse af den studerendes studietid. Traineeordningen koster årligt i sin 
nuværende form ca. 1.5 millioner kroner pr. kalenderår.  
 
Traineeordningen står ikke alene som redskab med fokus på rekruttering og fastholdelse. Her kan 
også nævnes mentorordningen for nyuddannede lærere og pædagoger, aftalen mellem de faglige 
organisationer og skolerne om tilpasset opgavefordeling og arbejdstid for nyuddannede 
medarbejdere, samt uddannelsesforløb for nyuddannede lærere med gruppecoaching i de første 
år på skolen. Dertil kommer lokale tiltag ude på skolerne.  
 
Drøftelse 
Med afsæt i dialogen om traineeordningens rolle som led i rekrutterings- og fastholdelsesopgaven 
drøfter Skoleudvalget:  
”Hvordan kan vi videreudvikle traineeordningen så den kan spille en større rolle i for skolerne og 
deres arbejde med rekruttering og fastholdelse af nyuddannede lærere?” 
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Indstilling 
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller 
 
Til Skoleudvalget: 
 
At tage orienteringen om skolernes arbejde med traineeordningen til efterretning. 
 
 
Tidligere beslutninger: 
. 
 
 
 
Beslutninger: 
Taget til efterretning. 
 
Bilag 
 
 

2 (Åben) Drøftelse af trivselsindsats 
  
Sags ID: EMN-2022-09965 
 
Resumé 
I budgetaftalen 2023 – 2026: Unges trivsel – en del af skolen, hedder det, at ”Det er en 
politisk ambition, at folkeskolen bliver en væsentlig arena for udviklingen af unges 
individuelle robusthed.”  Med denne sag forelægger Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid 
(BSKUF) iværksættelse af en kortlægning over eksisterende tiltage samt et nyt trivselstiltag for 
Skoleudvalget til orientering. 
 
Baggrund 
Som det beskrives i publikationen ”Ungeliv i balance” (Opgaveudvalget om unges trivsel – 
sammen og hver for sig, Gentofte 2022), trives langt de fleste unge i Gentofte Kommune både 
privat, i skolen og i fritiden. Samtidig stræber de unge efter at præstere, så resultaterne bliver 
perfekte. Dette pres for at indfri egne og andres forventninger udfordrer mange uges trivsel. Derfor 
skal folkeskolen også i fremtiden være en stærk spiller og væsentlig arena for udviklingen af 
elevernes robusthed og livsduelighed. Med dette som afsæt iværksættes dels en kortlægning over 
eksisterende tiltage, dels et nyt trivselstiltag.  
 
I budgetaftalen 2023 – 2026 afsatte forligspartierne 0,4 mio. kr. i 2023 til udarbejdelse af et 
politisk beslutningsgrundlag i en proces med inddragelse af eksisterende viden og 
relevante aktører, herunder de unge selv. Derudover reserveredes 1,0 mio. kr. i 2023 og 
1,4 mio. kr. årligt i 2024- 2026 til at indføre de nye initiativer. Trivsel er ligeleses vedtaget som 
et mål i de flerårige mål for folkeskolen. 
 
Unges trivsel er et fælles ansvar, som bl.a. involverer de unge selv, deres venner, familien, fritiden 
og naturligvis også folkeskolen. Folkeskolerne i Gentofte Kommune skal derfor have et fortsat 
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stærkt fokus på alle elevers trivsel set i et bredt trivselsperspektiv med fokus på såvel psykisk og 
fysisk velbefindende, faglige og personlige kompetencer som oplevelse af støtte og inspiration. 
 
Derfor igangsættes primo 2023 en kortlægning over eksisterende indsatser og relevant viden med 
inddragelse af relevante aktører, og eleverne selv. Tiltagene er drøftet med skoleledelsernes 
forretningsudvalg (FU) og skoleledere. Advisory Board på skoleområdet har bidraget til 
kortlægning af og viden om eksisterende indsatser. 
 
Ved starten af det nye skoleår 2023/24 iværksættes på baggrund af viden fra kortlægningen 
nedenstående tiltag, som er uddybet i vedhæftede bilag:  
1. En fokuseret trivselspakke, i form af en systematisk uddannelse med trivselsværktøjer, som er 

ens for alle skolernes 7. – 10. klasser.  
Trivselspakken for elever suppleres med et forløb for forældre. 
En generel trivselsindsats hvor skolerne udarbejder en strategi for indsatser som understøtter 
arbejdet med trivselspakken og arbejdet med elevernes generelle trivsel.  

 
 
Indstilling 
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller  
 
Til Skoleudvalget: 
 
At beskrivelsen af trivselstiltag drøftes og godkendes. 
 
Tidligere beslutninger: 
. 
 
 
 
Beslutninger: 
Udvalget drøftede oplægget og besluttede, at bede forvaltningen om at arbejde videre 
med de givne bemærkninger om blandt andet målgruppens alder og rammer for indsatsen 
- og præsentere et revideret oplæg for Skoleudvalget i marts. 
 
Bilag 
1. Trivsel - bilag til skoleudvalget 24.1.2023 (4932731 - EMN-2022-09965) 
 
 

3 (Åben) Kvartalsrapportering Skoleudvalget 4. kvartal 2022 
  
Sags ID: EMN-2022-09680 
 
Resumé 
Skoleudvalget gives en Kvartalsrapportering for 4. kvartal 2022 (bilag 1) og budgetændringer (bilag 
2)  
 
Baggrund 
Kvartalsrapporten (bilag 1) 
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I kvartalsrapporten indgår Årsstatus for skoleområdet 2021/22, hvor udviklingen på udvalgte 
indikatorer fremgår. Derudover er der samlet vurdering og handlingsperspektiv. 
 
 
 
Indstilling 
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller 
 
Til Skoleudvalget:  
 
At tage Kvartalsrapporteringen for 4. kvartal 2022 til efterretning. 
 
Tidligere beslutninger: 
. 
 
 
 
Beslutninger: 
Taget til efterretning. 
 
Bilag 
1. Kvartalsrapport Skoleudvalget 4. kvartal 2022 (4914002 - EMN-2022-09680) 
2. Budgetændringer 4Q 2022 Skoleudvalget (4943785 - EMN-2022-09680) 
 
 

4 (Åben) Årsplan for Skoleudvalget 2. Kvartal 2023 - 1. kvartal 2024 
  
Sags ID: EMN-2017-06034 
 
Resumé 
Skoleudvalget orienteres om temaer og indhold på kommende udvalgsmøder og 
inspirationsbesøg, så vidt de allerede er planlagt. 
 
Baggrund 
Årsplanen for Skoleudvalget 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 
 
Årsplanen opdateres hvert kvartal.  
 
Se bilag Årsplan for Skoleudvalgets 2. kvartal 2023 - 1. kvartal 2024.  
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Senest opdaterede version gøres tilgængelig på Politikerportalen efter udvalgets behandling af 
den. 
 
Indstilling 
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller 
 
Til Skoleudvalget: 
 
At orienteringen tages til efterretning. 
 
Tidligere beslutninger: 
. 
 
 
 
Beslutninger: 
Taget til efterretning 
 
Bilag 
1. Årsplan for Skoleudvalgets 2. kvartal 2023 og frem  (4934771 - EMN-2017-06034) 
 
 

5 (Åben) Orientering om arbejdet vedr. ressourceallokeringsmodel for skoleområdet 
  
Sags ID: EMN-2023-00636 
 
Resumé 
Skoleudvalget orienteres om at arbejdet med at efterse og eventuelt tilpasse 
ressourceallokeringsmodellen på skoleområdet er igangsat.  
 
Baggrund 
Som en del af budgetaftalen for 2023 – 2024 har forligspartierne aftalt, følgende: ”Folkeskolerne i 
Gentofte har i det daglige forskellige vilkår alt efter bl.a. fysiske forhold, geografisk placering, 
elevsammensætning og -antal. Derfor har kommunen på skoleområdet en budgettildelingsordning, 
som søger at tage hensyn til disse forskelle. Forligspartierne ønsker, at det i 2023 undersøges, om 
ordningen tager tilstrækkeligt hensyn til, at nogle skoler har mange elever, som får 0-9 timer støtte 
ugentligt, som finansieres af skoles eget budget. Et eftersyn af budgetmodellen skal også 
undersøge, om der er evt. andre skævheder i tildelingen af budgetter til skolerne”. 
 
På den baggrund igangsættes et arbejde med henblik på at indhente nødvendige data, analysere 
behov, samt på baggrund heraf at udarbejde forslag til evt. ny ressourceallokeringsmodel. 
 
Med sagen orienteres skoleudvalget hermed om igangsætning af arbejdet. Det er forventningen at 
vi kan fremlægge en eventuel ny model til endelig beslutning i Skoleudvalget i august 2023. 
 
Alle relevante parter vil blive inddraget og der vil være en høringsperiode forud for beslutningen, 
hvor de relevante parter vil blive hørt. 
 
Arbejdet tilrettelægges inden for den eksisterende budgetramme. 
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Sagen er uddybet i bilag 1. 
 
Indstilling 
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller 
 
Til Skoleudvalget: 
 
At orienteringen tages til efterretning. 
 
Tidligere beslutninger: 
. 
 
 
 
Beslutninger: 
Taget til efterretning. 
 
Bilag 
1. Notat vedr. skolernes ressourceallokeringsmodel 11. januar 2023 (4947182 - EMN-2023-
00636) 
 
 

6 (Åben) Meddelelser og eventuelt 
  
Sags ID: EMN-2022-10001 
 
Resumé 
Udvalget orienteres om begivenheder, kommende møder og arrangementer relateret til  
området. 
 
 
 
Indstilling 
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller 
 
Til Skoleudvalget: 
 
At orienteringen tages til efterretning. 
 
 
Tidligere beslutninger: 
. 
 
 
 
Beslutninger: 
Taget til efterretning. 
 
Bilag 
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7 (Åben) Underskrikft 
  
Sags ID: EMN-2022-09839 
 
 
 
 
 
 
 
Tidligere beslutninger: 
. 
 
 
 
Beslutninger: 
. 
 
Bilag 
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