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Møde i Børne- og Skoleudvalget den 10. september 2007 
 
 
1  Åbent   Munkegårdsskolen status på anvendelsen af IT midler (SKUB) 
 
033862-2007 
  

 

 

 

 
 
_____________________ 

 
 
 
 
Møde i Børne- og Skoleudvalget den 10. september 2007 

Resumé
Den 4. juni 2007 blev der på Kommunalbestyrelsens ekstraordinære møde den 14. juni 2007 
pkt. 3 anlægsbevilget 90.768.000 kr. til gennemførelse af fase 2 på Munkegårdsskolen. 

Anlægsbevillingen dækker alle dele af fase 2. Dvs,. de 5 entrepriser: Stål- og konstruktion-, 
komplettering-, Lukning-, Teknik- og landskabsentreprisen. Endvidere dækker 
anlægsbevillingen It-projektet og inventarprojektet. 

Det samlede budget for færdiggørelse af om- og tilbygningen er 141,8 mio. kr.  

I dette notat redegøres der for, hvorledes den del af bevillingen, der er øremærket til IT tænkes 
anvendt. 

Ydermere redegøres der for, hvorledes den samlede anlægsbevilling for fase 2 gennemgår en 
teknisk regulering ved budgetopfølgningen 31-08-2007.  

Baggrund
Munkegårdsskolen har sammen med Projekt IT og Læring (PIL) udarbejdet en vision for den 
fremtidige anvendelse af IT på skolen. Visionen for IT på Munkegårdsskolen er, at skolen skal 
rumme en bred vifte af IT-muligheder og samtidig bære præg af en solid, gennemgående brug 
af IT i alle fag på alle trin.  I planen satses derfor primært på en bred integration af IT i 
undervisningen med et fagligt/pædagogisk fokus.  

I internt notat af 7. august 2007 er ovenstående beskrevet nærmere. 

Vurdering
Det er projektgruppens anbefaling, at Børne- og Skoleudvalget tager orienteringen til 
efterretning. 

Indstilling
Projektgruppen indstiller 
  
Til Børne- og Skoleudvalget: 
  

1. At orienteringen om status på anvendelse af IT-midler tages til efterretning. 

2. At orienteringen om anlægsbevillingen til Munkegårdsskolens fase 2 tages til efterretning. 

3. At den samlede anlægsbevilling til Munkegårdsskolens fase 2 reguleres i forbindelse med 
budgetopfølgningen 31. august 2007. 

Bilag Munkegårdsskolen status på anvendelsen af IT, notat af 7. august 
2007

Åben i 
Captia
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2  Åbent   Orientering om status på økonomi og aktiviteter i SKUB pr. september 
2007 (SKUB) 
 
033851-2007 
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Møde i Børne- og Skoleudvalget den 10. september 2007 
 
 
3  Åbent   Redegørelse for regler for opskrivning, anvisning af plads mv. og 
servicen i Børnefamilieteamet 
 
024009-2007 
  

Resumé
Projektgruppen orienterer uden beslutningstema om status på økonomi og aktiviteter i 
skoleudviklings- og udbygningsprojektet pr. september 2007. 

Baggrund
Hver måned giver projektgruppen til Børne- og Skoleudvalget en kort orientering om 
status på økonomi og aktiviteter i skoleudviklings- og udbygningsprojektet. 
Orienteringen er vedlagt som bilag. 

Vurdering
I orienteringen gives en indsigt i bl.a. størrelsen af bevillinger i forhold til 
rådighedsbeløbet til skoleudviklings- og udbygningsprojektet og en status på 
skoleudvikling og –udbygning i alle skoledistrikterne. 

Indstilling
Projektgruppen indstiller 

Til Børne- og Skoleudvalget: 

At orienteringen tages til efterretning. 

Bilag Status på Økonomi og aktiviteter i SKUB pr. september 2007 Åben i Captia

Resumé

Børne- og Skoleudvalget v/Marie-Louise Andreassen er blevet kontaktet af borgere, 
der stiller sig kritisk overfor kommunens pasningsgaranti, og har i den anledning bedt 
om en politisk drøftelse af  

a) reglerne for opskrivning til vuggestue 

b) alderen på de børn der får tilbudt vuggestueplads 
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c) mandagslisten  

d) administrationen af mandagslisten 

e) servicen i Kommuneservice - Børnefamilieteamet. 

Regler for opskrivning, anvisning, administration af mandagslisten og servicen i 
Børnefamilieteamet gennemgås i vedlagte redegørelse, hvor der også præsenteres en 
beskrivelse af "Den Digitale Pladsanvisning".  

Baggrund
Der har i april måned 2007 været 2 artikler i Villabyerne om kommunens 
pasningsgaranti, hvor nogle forældre kritiserer kommunens pasningsgaranti. Kritikken 
handler primært om ønsket om pasning i hjemmedagpleje, hvor forældrene selv skal 
finde sammen med en anden familie om pasning af deres børn. I samme artikel 
kritiseres også kommunens mandagsliste for ikke at være opdateret, hvorfor 
forældrene på denne liste finder det vanskeligt at komme i kontakt med andre forældre 
i samme situation. 

Udover kritikken omkring pasningsgaranti og mandagsliste, har  flere forældre også følt 
en serviceforringelse i forbindelse med deres henvendelse til Kommuneservice - 
Børnefamilieteamet, hvorfra regler for opskrivning, ventelister m.m. administreres. 

Vurdering
Kommuneservice vurderer, at på trods af en turbulent periode i Børnefamilieteamet, at 
borgerne som udgangspunkt bliver behandlet ordentligt og med respekt, og at de 
gældende regler til en hver tid bliver overholdt.  

Samtidig er det vurderingen, at nogle af de skitserede problemstillinger vil kunne 
afhjælpes ved en større digitalisering - via Den Digitale Pladsanvisning - på området, 
f.eks. via øget selvbetjening, visualisering af udbuddet og efterspørgslen af pladser. 

Indstilling
Kommuneservice indstiller 

Til Børne- og Skoleudvalget: 

1. At redegørelsen omkring regler for opskrivning og anvisning af plads i vuggestue, 
mandagslisten og administrationen heraf samt servicen i Børnefamilieteamet 
tages til efterretning.  

2. At Kommuneservice går i gang med projektet "Den Digitale Pladsanvisning"  
3. At projektet "Den Digitale Pladsanvisning" kører sideløbende med projektet 

"Effektivitet og Kvalitet II" - og i et tæt samarbejde med Børn og Forebyggelse. 

Bilag Redegørelse for Regler for opskrivning, visitation og servicen i 
Børnefamilieteamet

Åben i 
Captia

Bilag bilag 1 - Gentofte Kommunes regler for optagelse i dagtilbud Åben i 
Captia

Bilag bilag 2 - bekræftelsesbrev Åben i 
Captia

Bilag bilag 3 - ansøgningsblanket til hjemmedagpleje Åben i 
Captia
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Møde i Børne- og Skoleudvalget den 10. september 2007 
 
 
4  Åbent   Orientering om Effektivitet og Kvalitet II 
 
003905-2007 
  

 

 

Resumé
Børn og Forebyggelse orienterer om projektet Effektivitet og Kvalitet II. Prognoserne 
for børnetallet på 0-6 års området viser, at der i de kommende 10 år vil blive behov for 
færre dagtilbudspladser. Med projektet sættes der fokus på at tilpasse kapaciteten, så 
der er sammenhæng mellem kapacitet og behov samtidig med, at forældrenes ønsker i 
forbindelse med valg af dagtilbud bedst muligt imødekommes. 

Baggrund
Børn og Forebyggelse har på den baggrund besluttet at iværksætte Effektivitet og 
Kvalitet II, der har som overordnet mål at sikre en hensigtsmæssig økonomisk drift via 
høj kapacitetsudnyttelse. Samtidig skal den pædagogiske kvalitet på 
dagtilbudsområdet som minimum ikke forringes - altså skal der sikres en høj grad af 
effektivitet og kvalitet. Projektet tager udgangspunkt i de erfaringer, der ligger fra det 
tidligere Effektivitet og Kvalitet, som blev iværksat i 2002.   

Styringsnetværkene - bestående af en række geografisk nærtliggende daginstitutioner 
- er et fælles forum, hvor lederne af de enkelte daginstitutioner i et forpligtende 
fællesskab arbejder på at fremme kvalitet og en effektiv kapacitetsudnyttelse ved bl.a. 
at holde på det bedst kvalificerede personale og undgå konkurrence om børnene, når 
børnetallet er faldende. 

Vurdering

Det er af stor betydning, at der opnåes ejerskab til de løsninger, der fremkommer 
i projektet. Børn og Forebyggelse har involveret daginstitutionsledere og øvrige 
interessenter på området i størst muligt omfang.  

I marts 2007 blev der afholdt en kick-off-dag for Effektivitet og Kvalitet II, hvor de 
faglige organisationer samt alle kommunale og selvejende daginstitutioners ledelse var 
inviteret. Der blev denne dag etableret tre arbejdsgrupper for henholdsvis: 1) 
normeringsaftalen, 2) visitation og distrikter og 3) kapacitet/vippe- og 
enhedsnormering.  

35 daginstitutionsledere valgte herefter i samarbejde med Børn og Forebyggelse at 
deltage i arbejdsgrupperne med at belyse konsekvenserne af forskellige 
løsningsmodeller, som kan sikre bæredygtige daginstitutioner og dermed effektivitet og 
kvalitet. 

Arbejdsgrupperne påbegyndte deres arbejde inden sommerferien og har medio 
september afholdt 4-5 møder. Frem til udgangen af november mødes grupperne 1-2 
gange om måneden, hvorefter resultatet af arbejdet, der indeholder forskellige 
løsningsmuligheder, foreligger. 

Herefter drøfter Gentofte Kommune og de faglige organisationer grundlaget og 
løsningermodellerne. Politisk forelæggelse forventes at ske i starten af 2008, således 
at ændringer i normeringer, visitationsprocedure, distriktsinddeling og 
kapacitetsmodel/vippenormering kan have virkning fra visitationsårets start - altså pr. 
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Møde i Børne- og Skoleudvalget den 10. september 2007 
 
 
5  Åbent   Effektivitet og Kvalitet, kapacitetspasninger 2007/2008 
 
033600-2007 
  

 

 

1. august 2008.   

Indstilling
Børn og Forebyggelse indstiller 

Til Børne- og Skoleudvalget: 

At orienteringen tages til efterretning. 

Resumé
Børn og Forebyggelse orienterer om status på kapacitet på dagtilbudsområdet og 
fremlægger forslag til konkrete normeringsændringer (permanente og midlertidige) og 
behovsorienteret vippenormering i en række institutioner på dagtilbudsområdet.  

Det foreslås, at daginstitutionsområdet nednormeres med 70 enheder permanent 
og 22 enheder midlertidigt samt, at 3 institutioner får indført behovsorienteret 
vippenormering. Der er enighed mellem de involverede parter, dvs. 
daginstitutionsledere, bestyrelser, faglige organisationer og Børn og Forebyggelse, om 
de foreslåede ændringer. 

Baggrund
På Børne- og Skoleudvalgets møde den 13. august 2007, pkt. 7, orienterede Børn og 
Forebyggelse om at der foregik en dialog med institutionsledere og bestyrelser 
omkring de konkrete forslag til normeringsændringer. 

En prognose med udgangspunkt i de faktisk indmeldte i dagtilbud pr. 1 september 
2007 og kendte bevægelser viser, at kapaciteten ved udgangen af januar 2008 
forventes at være fuldt udnyttet. Det forudsætter dog, at de foreslåede 
normeringsændringer gennemføres. 

Vurdering

Der har siden Børne- og Skoleudvalgets møde den 13. august 2007 været afholdt 
yderligere møder med daginstitutionslederne/bestyrelser, de faglige organisationer og 
Børn og Forebyggelse. Der er opnået enighed om betingelserne for de foreslåede 
normeringsændringer. 

Børn og Forebyggelse vurderer, at det er hensigsmæssigt, at daginstitutionerne 
nednormeres med 92 enheder heraf 22 midlertidigt, af hensyn til til at skabe 
overenstemmelse mellem behov og kapacitet i hele visititaonsåret. 

Bakkegårdens børnehave var i perioden fra 1. december 2006 til 31. juli 2007 
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Møde i Børne- og Skoleudvalget den 10. september 2007 
 

nednormeret til 25 børn (25 enheder) og bliver tilbageført til deres oprindelige 
normering på 30 børn (30 enheder).  

Elmegårdens vuggestue nednormeres midlertidigt, da der pt. ikke er behov for pasning 
af børn. Grunden til den midlertidige nednormering er, at de omkringliggende 
institutioner skal renoveres ifm.  BygOP i 2007/08, og der bliver behov for en 
genhusning af børnene herfra. 

Elmegårdens Børnehave nednormeres med 10 enheder. Vangede Asyl har fået 
overflyttet 18 børn fra Solgården, hvorefter de har 62 enheder. Solgårdens tidligere 
normering på 44 enheder gør, at der sker en nednormering på 26 enheder for denne 
daginstitution.   

De enkelte forslag fremgår af vedlagte bilag. De økonomiske konsekvenser vil blive 
indarbejdet i forbindelse med budgetopfølgningen den 31. oktober 2007. 

Indstilling
Børn og Forebyggelse indstiller 

Til Børne- og Skoleudvalget: 

1. At orienteringen tages til efterretning. 

2. At Bakkegårdens Børnehave permanent normeres til 30 enheder. 

3. At  Højgårdens Børnehave permanent nednormeres fra 60 enheder til 51 enheder. 

4. At  Bøgegårdens Børnehave permanent nednormeres fra 60 enheder til 51 enheder. 

5. At Lykkesholm Børnehave permanent nednormeres fra 73 enheder til 66 enheder. 

6. At Hellerup Montessori permanent nednormeres fra 44 enheder til 39 enheder. 

7. At Baunegården permanent nednormeres fra 132 enheder til 129 enheder. 

8. At Jægersborg Vuggestue og Børnehave permanent nednormeres fra 122 enheder 
til 116 enheder. 

9. At Elmegårdens Vuggestue midlertidigt nednormeres fra 120 enheder til 104 
enheder. 

10. At Højgårdens Vuggestue midlertidigt nednormeres fra 82 enheder til 78 enheder. 

11. At de behovsorienterede vippenormeringer pr. 1. august 2007 og frem til 31. juli 
2008 gøres gældende i Kastaniegården, Genfofte  
      Børnehave og Æblegården. 

Bilag Bilag vedrørende kapacitet 1.9.2007 Åben i Captia
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6  Åbent   Børn og Forebyggelse, Institutionsteamet, Orientering om lov om røgfri 
miljøer, september 2007 
 
033558-2007 
  

 

Resumé
Nedenstående orientering handler om rygeloven, der trådte i kraft den 15. august 
2007. Uddraget af loven går specifikt på arbejdspladser og det offentlige rum. 
Herudover gennemgås kort hvordan Gentofte Kommunes rygepolitik er samt hvilke 
anbefalinger Kræftens Bekæmpelse giver. Herudover opridses kort, hvilken 
problemstilling Børn og Forebyggelse konkret står overfor på dagtilbudsområdet. 

Baggrund

Lov om røgfri miljøer trådte i kraft den 15. august 2007. Hensigten med loven er at 
etablere røgfri miljøer med henblik på at forebygge sundhedsskadelige effekter af 
passiv rygning og forebygge, at nogen ufrivilligt udsættes for passiv rygning. 
  
Loven bygger på tre selvstændige områder, der skal være genstand for regulering; 
Arbejdspladser, det offentlige rum og serveringssteder, hvor det vil være muligt at 
skabe en ensartet regulering af hele det danske arbejdsmarked. Sidstnævnte 
behandles ikke i dette notat.  
  
For arbejdspladser, institutioner, skoler m.m. gælder følgende: 
Hovedreglen er, at der ikke må ryges indendørs på danske arbejdspladser. Første 
undtagelse hertil er, at det er tilladt at ryge i lokaler, der alene tjener som arbejdsplads 
for én person. Dette skal forstås således, at andre ikke ufrivilligt kan blive udsat for 
passiv rygning. Anden undtagelse hertil er, at det er tilladt at indrette særlige 
rygelokaliteter, så som egentlige rygebokse eller lokaler med gode 
udluftningsmuligheder eller ventilation, der i øvrigt ikke fungerer som gennemgang eller 
indeholder funktioner som kopimaskiner, lager m.m., som de ansatte er nødt til at gøre 
brug af i deres arbejde. 
  
I daginstitutioner, folkeskoler m.m. er det endvidere ikke tilladt at der ryges på 
udendørsarealer, hvor børnene færdes. 
  
For den kommunale dagpleje og puljeordninger er det ikke tilladt at ryge i 
dagplejehjemmet og i andre lokaler til brug for dagpleje, når der passes børn. Lokaler 
der primært er indrettet til børnenes lege- og opholdsrum, skal være røgfrie hele 
døgnet.  
  
For det offentlige rum gælder følgende: 
Det offentlige rum er opdelt i kollektive transportmidler og det offentlige rum i øvrigt, det 
er alene sidstnævnte der behandles i dette notat. 
Rygning er ikke tilladt i lokaler, hvortil offentligheden har adgang. Der kan dog indrettes 
særlige rygelokaliteter jævnfør ovennævnte hovedregel og dennes undtagelser. 
  
Arbejdsgiveren skal udarbejde en skriftlig rygepolitik, der skal være tilgængelig for de 
ansatte. Rygepolitikken skal som minimum indeholde oplysninger om, hvorvidt og 
eventuelt hvor der må ryges på arbejdspladsen samt oplysning om konsekvenserne af 
overtrædelse af arbejdspladsens rygepolitik.  
  
Arbejdstilsynet fører tilsyn med overholdelsen af reglerne på arbejdspladser. 
  
Loven vil blive revideret i folketingsåret 2009-2010, således at eventuelle nye regler 
kan træde i kraft, når loven har virket i 3 år. 
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Gentofte Kommunes regler om røgfrie miljøer er udarbejdet på baggrund af den 
indgåede aftale af 21. november 2006 mellem flere partier i Folketinget. 
Hovedsamarbejdsudvalget har vedtaget en række mindstekrav for at sikre, at formålet 
med lovgivningen bliver opfyldt.  
Mindstekravene er identiske med dem, som står i lov om røgfri miljøer. Rygepolitikken 
er senest revideret den 12. december 2006 og trådte i kraft den 1. januar 2007. 
Rygepolitikken er gældende for de 27 kommunale daginstitutioner, det vil sige, at de 
48 selvejende daginstitutioner ikke er omfattet.  
  
Gentofte Kommune har som arbejdsgiver valgt, at de enkelte arbejdspladser skal 
udforme en lokal rygepolitik, der skal tage udgangspunkt i de tidligere gennemgåede 
regler. Herudover er det en betingelse, at der er bred enighed om de lokale regler i 
MED-gruppen på den lokale arbejdsplads.  
  
Der skal som minimum indgå nedenstående retningslinier, når der udarbejdes en lokal 
rygepolitik: 
Hvordan borgerne/brugerne og medarbejdere sikres røgfri miljøer. 
Hvordan det sikres, at medarbejdere ikke udsættes for passiv rygning. 
Hvordan rygerne sikres mulighed for rygning. 
Om der for nogle arbejdspladser skal være rygeforbud. 
  
Børn og Forebyggelse ved, at 67 af daginstitutionerne har nedskrevet en rygepolitik, 
hvoraf 3 er tilgængelige på daginstitutionernes hjemmeside og resten er offentliggjort i 
personalehåndbogen/personalepolitikken. 
  
Kræftens Bekæmpelse anbefaler en røgpolitik til daginstitutioner, som beskytter 
børnene mod skader ved passiv rygning. Kræftens Bekæmpelse opfordrer til en god 
rygepolitik, hvor det er forbudt at ryge indendørs eller et totalt rygeforbud i 
arbejdstiden, da det er de eneste rygeregler, der beskytter mod passiv rygning.  
Kræftens Bekæmpelse er af den opfattelse at partiklerne i røg frigives via møbler, tøj, 
tapet, støv og legetøj. Det vil sige, at børn og voksne vil indånde partikler herfra. De 
påpeger ligeledes, at rygerum alene giver falsk tryghed og er sundhedsfarlige, da der 
altid vil slippe partikler ud i de andre rum i daginstitutionen. Psykologisk og 
pædagogisk påpeger Kræftens Bekæmpelse, at medarbejderne også fungerer som 
rollemodeller for børn og forældre det kan derfor være problematisk, hvis børn og 
forældre ser personalet ryge udenfor institutionen, da det sender et uheldigt signal. 
  
En forældre i en daginstitution har rejst spørgsmål vedrørende den rygepolitik, der er i 
Gentofte Kommune, idet hun mener, at børnene udsættes for passiv rygning. Den 
konkrete daginstitutionen har for 10 år siden etableret et selvstændigt rygerum med 
ventilation, herudover er det på et personalemøde besluttet, at alle ansatte skal 
benytte dette rygerum uanset om man sidder alene på et kontor. 

Vurdering

Børn og Forebyggelse har været i dialog med Teknologisk Institut (TI), der oplyser, at 
de ikke kan foretage en måling om børn og personale udsættes for passiv rygning i det 
optilstødende rum, idet der vil skulle måles på 4000 forskellige partikler. TI kan 
foretage en måling af indeklimaet i det optilstødende rum via en luftskiftemåling, men 
det vil alene give en viden om indeklimaet på det tidspunkt, hvor målingen bliver 
foretaget.  
   
Konkret har Børn og Forebyggelse forespurgt Arbejdstilsynet (AT) om de vil aflægge 
daginstitutionen et besøg, men de ønsker ikke at foretage tilsyn, når det ikke er på 
baggrund af en henvendelse fra en medarbejder i daginstitutionen. AT henviser Børn 
og Forebyggelse til at kontakte en privat arbejdsmiljørådgiver. På den baggrund har 
Børn og Forebyggelse kontaktet Bedriftssundhedstjenesten (BST), der har tilset 
forholdene og fundet at ventilationen af rygerummet er god. Konkret sker der en 
luftskiftning 12 gange i timen i rygerummet. BST oplyser at, der altid vil kunne opleves 
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Møde i Børne- og Skoleudvalget den 10. september 2007 
 
 
7  Åbent   Kvalitetsrapport 2006/07 for skoleområdet 
 
044199-2006 
  

 

et pust af tobaksrøg når døren til rygerummet åbnes. BST udarbejder en rapport der 
sendes til Børn og Forebyggelse.  
  
I forbindelse med udarbejdelse af en skriftlig børnemiljøvurdering vil der ske en 
kortlægning af daginstitutionens fysiske, psykiske og æstetiske børnemiljø. 
Børnemiljøvurderingen skal beskrive eventuelle børnemiljøproblemer samt en 
handlingsplan herpå.  
  
På ekstraordinært møde i MED-Børn tirsdag den 4. september 2007, vil holdningen til 
indførelse af generelt rygeforbud i daginstitutioner blive drøftet.  

Indstilling
Børn og Forebyggelse indstiller 
  
Til Børne- og Skoleudvalget: 
  
At orienteringen tages til efterretning. 
  

Resumé
Skole og Fritid forelægger hermed Gentofte Kommunes første kvalitetsrapport til 
politisk behandling. 

Baggrund

Folketinget vedtog den 9. juni 2006 en ændring af Folkeskoleloven, som betyder, at 
alle kommuner fremover skal udarbejde en årlig kvalitetsrapport for kommunens 
folkeskoler. Kvalitetsrapporten skal dokumentere og vurdere kvaliteten inden for 
kommunens skolevæsen og på de enkelte skoler med fokus på hhv. 
rammebetingelser, pædagogiske processer og resultater. Formålet er ”gennem 
tilvejebringelse af dokumentation om det kommunale skolevæsen at styrke 
kommunalbestyrelsernes mulighed for at varetage deres ansvar for folkeskolen” (Lov 
om Folkeskolen, § 40 a, stk. 1). 
  
Kvalitetsrapporten skal ifølge Folkeskoleloven godkendes af kommunalbestyrelsen 
senest den 15. oktober og efterfølges af en handleplan, der skal godkendes af 
kommunalbestyrelsen inden årets udgang. 
  
I henhold til Folkeskoleloven skal skolebestyrelserne udtale sig om kvalitetsrapporten 
inden dens behandling i kommunalbestyrelsen. Skole og Fritid sender 
kvalitetsrapporten til udtalelse hos alle kommunens skolebestyrelser fra tirsdag den 11. 
september til mandag den 17. september. Kvalitetsrapporten behandles af 
Kommunalbestyrelsen den 24. september med henblik på godkendelse. Derefter 
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Møde i Børne- og Skoleudvalget den 10. september 2007 
 
 
8  Åbent   Videreførelse af Dyssegård Kombibibliotek 
 
034046-2007 
  

udarbejder Skole og Fritid en handleplan med forslag til, hvordan der kan følges op på 
de områder, hvor kvalitetsrapporten har vist behov for handling. Handleplanen 
forelægges med henblik på politisk behandling på Børne- og Skoleudvalgets møde den 
12. november og Kommunalbestyrelsens møde den 26. november.  
  
Børne- og Skoleudvalget vil på mødet blive orienteret om resultaterne af de 
obligatoriske nationale test.  
  
Kvalitetsrapporten vil blive endeligt layoutet inden udsendelse til 
Kommunalbestyrelsen. 

Vurdering
Gentofte Kommune kan i år præsentere en kvalitetsrapport, der vidner om et 
skolevæsen, hvor kvaliteten grundlæggende er i top. Det understreges blandt andet af 
en meget høj ungdomsuddannelsesfrekvens, gode testresultater, et tilfredsstillende 
karakterniveau ved folkeskolens afgangsprøve, af at de elever, der har modtaget 
specialpædagogisk bistand eller undervisning i dansk som andetsprog, klarer sig 
relativt godt, og af at både forældre, medarbejdere og elever generelt er tilfredse med 
kommunens folkeskoler. 
  
Ambitionsniveauet rækker dog videre end det. Derfor peges der også i 
kvalitetsrapporten på en række områder, hvor der er et udviklingspotentiale og derfor 
er behov for yderligere fokus i den kommende periode. Det drejer sig om både den 
dokumenterede kvalitet - målt på elevernes kompetencer under og ved 
afslutningen folkeskoleforløbet og på, hvordan det går dem siden hen - og den 
oplevede kvalitet blandt børn, forældre og medarbejdere.  

Indstilling
Skole og Fritid indstiller: 

Til Børne- og Skoleudvalget: 

1. At udvalget drøfter kvalitetsrapporten 

Til Kommunalbestyrelsen: 

2. At Kommunalbestyrelsen drøfter og godkender kvalitetsrapporten. 

Bilag Kvalitetsrapport 2006/07. Gentofte Kommune Åben i Captia

Resumé

Opfølgning på fælles møde for Børne- og Skoleudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget 
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Møde i Børne- og Skoleudvalget den 10. september 2007 
 
 
9  Åbent   Orientering om status på KL-partnerskab om folkeskolen 
 

den 13. september 2006 vedrørende evaluering af Kombibibliotekets 2-årige 
forsøgsperiode og indstilling om opfølgning på evalueringsrapporten samt indstilling 
om fortsættelse af kombibibliotket i en model, som realiserer visionen om 
skolebiblioteket som pædagogisk udviklingscenter (PUC) i et integreret samarbejde 
med Kombibiblioteket i Dyssegård. 

Baggrund
Gentofte Kommune fik i ansøgning til Undervisningsministeriet af 29. september 2003 
dispensation fra Folkeskolelovens § 19, stk. 2, § 28, § 29, § 44, stk. 4 og stk. 7 og § 
45, stk. 2. 
Dispensationen giver mulighed for at afvige fra bestemmelserne om skolebiblioteket 
som en del af skolens virksomhed, kravet om en gennemført lærer- eller 
pædagoguddannelse for at kunne varetage undervisningen i grundskolen, 
skolebestyrelsens godkendelse af undervisningsmidler og skolelederens ret til at lede 
og fordele arbejdet mellem skolens ansatte. I 2003 vurderede Skole og Fritid samt 
Kultur og Fritid dispensationerne som nødvendige forudsætninger for at etablere 
Dyssegård Kombibibliotek som et opgaveorienteret bibliotek med en enstrenget 
ledelse. 

Dispensationen blev, i første omgang, givet for perioden 1. august 2004 – 31. juli 2006 
med mulighed for forlængelse i yderligere et år. På det fælles møde for Børne- og 
Skoleudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget d. 6. juni 2006 blev det meddelt, at der ville 
blive søgt om forlængelse af dispensationen. Undervisningsministeriet forlængede 
efterfølgende dispensationen i perioden 1. august 2006 – 31. juli 2007. 

Senest har Undervisningsministeriet i brev af 22. maj 2007 meddelt, at alle forsøg med 
kombibiblioteker kan forlænges indtil d. 31. juli 2008. Der er samlet givet dispensation 
til otte kombibiblioteker. 

Skole og Fritid har sammen med Kultur og Bibliotek vurderet, at det vil være 
hensigtsmæssigt, at benytte den fortsatte dispensation til opfølgning på anbefalingerne 
i evalueringsrapporten fra 2006 samt inddragelse af den udvikling såvel 
filialbibliotekerne som skolernes pædagogiske udviklingscentre (PUC) har foretaget 
igennem de seneste fire år. 

Indstilling
Skole og Fritid samt Kultur og Bibliotek indstiller 

Til Børne- og Skoleudvalget og Kultur- og Fritidudvalget:  

1. At Kombibiblioteket fortsætter som hidtil med reference til afdelingeslederen i 
Kombiblioteket 

2. At der oprettes et PUC på Dyssegårdsskolen med reference til skoleinspektøren på 
Dyssegårdsskolen. 

Bilag Orientering om fortsættelse af Dyssegård kombibibliotek Åben i Captia
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Møde i Børne- og Skoleudvalget den 10. september 2007 
 
 
10  Åbent   Regionens forslag til Rammeaftale for 2008 
 
033499-2007 
  

Resumé
Kommunalbestyrelsen underskrev i juni 2007 aftalen mellem KL og de 35 
partnerskabskommuner om et tre-årigt forpligtende samarbejde om at øge elevernes udbytte 
af undervisningen. Arbejdet i partnerskabet på det administartive niveau har hidtil først og 
fremmest drejet sig om den statusanalyse, alle 35 kommuner skal foretage i løbet af 
september måned. Statusanalysen skal medvirke til, at partnerskabet efter de tre år kan 
dokumentere, at elevernes udbytte af undervisningen øges på områderne ledelse, 
evalueringskultur/kvalitetsrapport og faglighed og inklusion/specialpædagogisk bistand. 

I løbet af september foretages en selvevaluering på alle kommunens skoler med fokus på de 
tre indsatsområder. 

Der er planlagt et politisk seminar for de 17 kommuner i Partnerskab 2 den 30. - 31. oktober 
fra kl. 12 til kl. 12 på den kommunale højskole i Grenå. Deltagerne er alle medlemmer fra 
de politiske udvalg, samt skoledirektører og de administrative netværk. Indholdet vil være 
koncentreret om statusanalysens resultater og den forskningsmæssige baggrund for valg af 
"ønskede tilstande" og indikatorer herfor. 

Skole og Fritid vil løbende orientere fra partnerskabet på Børne- og Skoleudvalgets møder. 

Baggrund
Arbejdet i partnerskabet har fra april til august først og fremmest drejet sig om den 
statusanalyse, alle 35 kommuner skal foretage i løbet af september måned. Statusanalysen 
skal medvirke til, at partnerskabet efter de tre år kan dokumentere, at elevernes udbytte af 
undervisningen øges på de områder, partnerskabet har valgt at arbejde med. 

Indstilling
Skole og Fritid indstiller 

Til Børne- og Skoleudvalget: 

At orienteringen tages til efterretning. 

Bilag Orientering om KL-partnerskab september 2007 Åben i Captia
Bilag Nyhedsbrev 1 KL-partnerskab Åben i Captia
Bilag Mødeplan for patrtnerskabet 2007-08 Åben i Captia

Resumé

Kommunalbestyrelsen skal i henhold til Servicelovens § 6 indgå en årlig rammeaftale 
for social- og specialundervisningsområdet om etablering, tilpasning og udvikling af 
tilbud med de øvrige kommunalbestyrelser i regionen og Regionsrådet.  
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Børne- og Skoleudvalget og Socialudvalget blev henholdsvis den 18. og 19. april 2007 
orienteret om kommunens indberetning til rammeaftalen for 2008.  
  
Nu foreligger det endelige forslag til en aftale, som kommunerne skal tiltræde senest 
den 15. oktober 2007.   

Forslaget har forinden været til administrativ høring i kommunerne og efterfølgende 
drøftet med regionen på Kontaktudvalgets møde i august 2007. 

Baggrund
Rammeaftalen for social- og specialundervisningsområdet er en aftale om kapacitet og 
udvikling af specialskoler, sociale bo-, dag-, aflastnings- og døgntilbud for 
udviklingshæmmede og sindslidende børn og voksne. Aftalen omfatter dels de tilbud, 
som drives af Region Hovedstaden, dels de tilbud som kommunerne i regionen valgte 
at overtage den 1. januar 2007. Der er primært tale om institutioner på 
handicapområdet. 
  
Formålet med rammeaftalen er at skabe overensstemmelse mellem efterspørgsel og 
udbud af tilbud og ydelser, og sikre en dynamisk udvikling af det sociale område og 
specialundervisningen. 
  
Rammeaftalens konkrete udformning er udviklet i et administrativt samarbejde mellem 
kommunerne og Region Hovedstaden. Udformningen er sket under hensyntagen til, at 
rammeaftaleinstrumentet fortsat er relativt nyt for alle parter. Den første rammeaftale 
for 2007 blev indgået i oktober 2006. Rammeaftalen for 2008 kan ikke umiddelbart 
sammenlignes med sidste års aftale, da der bl.a. er ændret på 
registreringsprincipperne for de kommunale redegørelser.  
  
Kommunerne har i forbindelse med aftalen generelt giver udtryk for, at samarbejdet om 
at finde plads til personer, der har brug for et særligt tilbud, fungerer fornuftigt. 
Tidsforbruget til visitation og fremskaffelse af en relevant plads er ikke blevet mindre, 
men kommunerne giver samstemmende udtryk for, at der er ligeværdighed i 
anvisningen mellem kommunernes egne borgere og borgere fra andre kommuner.  
  
Det er endvidere vurderingen, at tilbuddene benyttes efter forudsætningerne samt at 
belægningen på tilbudene generelt er god og mindst svarer til de budgetterede 
forudsætninger 
Til gengæld har indkøringen af de nye betalingsadministrative rutiner – takstberegning, 
regningsudsendelse og regningshåndtering været belastende og er endnu ikke fuldt ud 
indkørt. 
  
Det vedlagte notat indeholder en beskrivelse af de mest centrale punkter f.s.v.a. 
kapacitet og fremtidige behov på henholdsvis Børn og Forebyggelse og Social og 
Sundheds områder. 

Vurdering
Børn og Forebyggelse og Social & Sundhed vurderer, at rammeaftalen 2008 
overordnet betragtet udgør et godt grundlag for det regionale samarbejde omkring 
udbud og efterspørgsel på det specialiserede sociale område. Aftalen adresserer de 
mest relevante problemstillinger og udviklingsbehov, som de opleves i såvel Gentofte 
Kommune som i Region Hovedstaden som helhed. Sammenlignet med rammeaftalen 
for 2007 vurderes talmaterialet desuden at være væsentligt mere retvisende i kraft af 
den forbedrede indberetningsprocedure. 

Indstilling

Børn og Forebyggelse og Social & Sundhed indstiller 
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Møde i Børne- og Skoleudvalget den 10. september 2007 
 
 
11  Åbent   Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra 
medlemmerne 
 
000908-2007 
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Møde i Børne- og Skoleudvalget den 10. september 2007 
 
 
12  Lukket   Orientering om status på økonomi og aktiviteter i SKUB pr. 
september (SKUB) 
 
 
  

 
_____________________ 

 
 
 
 
Møde i Børne- og Skoleudvalget den 10. september 2007 
 
 
13  Lukket   Søgårdsskolen 
 
 
  

 
_____________________ 

Til Børne- og Skoleudvalget, Socialudvalget, Økonomiudvalget og 
Kommunalbestyrelsen: 
  
At udkastet til rammeaftale 2008 for social- og specialundervisningsområdet 
godkendes. 

Bilag Notat om rammeaftalen 2008 Åben i Captia
Bilag Forslag til rammeaftale 2008 Åben i Captia
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14  Lukket   Gentofte Plan 08. Drøftelse af politiske mål, Skole og fritid 
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15  Lukket   Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra 
medlemmerne 
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