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Side 2

1 (Åben) Orientering om arbejdet i opgaveudvalget En ny Udskoling
Sags ID: EMN-2017-02992

Resumé
Der gives på mødet en kort mundtlig orientering fra formandskabet for opgaveudvalget En ny
Udskoling - MIT Campus Gentofte efterfulgt af drøftelse.

Baggrund
Der er vedlagt et kort statusnotat til dagsordenspunktet. Desuden vil formandskabet for
opgaveudvalget på fællesmødet give en mundtlig orientering.
Dagsordener, protokoller og præsentation fra møderne er tilgængelige for Kommunalbestyrelsens
medlemmer via Politikerportalen.

Indstilling
Det indstilles
Til Børne- og Skoleudvalget, Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget og Kultur-, Unge- og
Fritidsudvalget:
At orienteringen fra opgaveudvalget En ny Udskoling – MIT Campus Gentofte tages til efterretning.

Tidligere beslutninger:
.

Bilag
1. Status til løbende orientering på KB fællesmøde den 25. september 2017 (1977142 - EMN2017-02992)

2 (Åben) Orientering om arbejdet i opgaveudvalget for Anbringelser
Sags ID: EMN-2016-05057

Resumé
Der gives på mødet en kort mundtlig orientering fra formandskabet for opgaveudvalget for
Anbringelser efterfulgt af drøftelse.

Baggrund
Der er vedlagt et kort statusnotat til dagsordenspunktet. Desuden vil formandskabet for
opgaveudvalget på fællesmødet give en mundtlig orientering.
Dagsordener, protokoller og præsentation fra møderne er tilgængelige for Kommunalbestyrelsens
medlemmer via Politikerportalen.

Indstilling
Det indstilles

Side 3

Til Børne- og Skoleudvalget, Kultur- Unge, og Fritidsudvalget og Erhvervs- og
Beskæftigelsesudvalget:
At orienteringen fra opgaveudvalget for Anbringelser tages til efterretning.

Tidligere beslutninger:
.

Bilag
1. Status til løbende orientering på KB fællesmøde september 2017 (1981930 - EMN-201605057)

3 (Åben) Orientering om arbejdet i opgaveudvalget Boligsocial Indsats
Sags ID: EMN-2017-04192

Resumé
Der gives på mødet en kort mundtlig orientering fra formandskabet for opgaveudvalget Boligsocial
Indsats efterfulgt af drøftelse.

Baggrund
Der er vedlagt et kort statusnotat til dagsordenspunktet. Desuden vil formandskabet for
opgaveudvalget på fællesmødet give en mundtlig orientering.
Dagsordener, protokoller og præsentation fra møderne er tilgængelige for Kommunalbestyrelsens
medlemmer via Politikerportalen.

Indstilling
Det indstilles
Til Socialudvalget, Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget og Børne- og Skoleudvalget:
At orienteringen fra opgaveudvalget Boligsocial Indsats tages til efterretning.

Tidligere beslutninger:
.

Bilag
1. Løbende orientering - opgaveudvalget Boligsocial Indsats (1966326 - EMN-2017-04192)

4 (Åben) Orientering om arbejdet i opgaveudvalget Integration med særligt fokus på
udskoling, uddannelse og beskæftigelse
Sags ID: EMN-2017-04187

Resumé

Side 4

Der gives på mødet en kort mundtlig orientering fra formandskabet for opgaveudvalget Integration
med særligt fokus på udskoling, uddannelse og beskæftigelse efterfulgt af drøftelse.

Baggrund
Der er vedlagt et kort statusnotat til dagsordenspunktet. Desuden vil formandskabet for
opgaveudvalget på fællesmødet give en mundtlig orientering.
Dagsordener, protokoller og præsentation fra møderne er tilgængelige for Kommunalbestyrelsens
medlemmer via Politikerportalen.

Indstilling
Det indstilles
Til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, Børne- og Skoleudvalget og Økonomiudvalget:
At orienteringen fra opgaveudvalget Integration med særligt fokus på udskoling, uddannelse og
beskæftigelse tages til efterretning.

Tidligere beslutninger:
.

Bilag
1. Løbende orientering - opgaveudvalget Integration med særligt fokus på udskoling,
uddannelse og beskæftigelse (1851998 - EMN-2017-04187)

Side 5
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Relaterede Dokumenter:

1

Dette dokument blev genereret af

Opgaveudvalget for En Ny Udskoling – MIT Campus Gentofte

X

Opgaven: Opgaveudvalget skal fremsætte forslag om overordnede mål og succeskriterier for
udskolingen fra august 2019, fremtidig struktur og organisering for elever og medarbejdere samt
processen i arbejdet med udviklingen af udskolingen.

Status – september 2017
Opgaveudvalget har afholdt 4 møder og har sit femte møde d. 27. september, 2017.
De første tre møder er afholdt i tiden d. 23. marts til 8. juni. På disse møder har medlemmerne
præsenteret sig selv og fået grundviden om skoleområdet i Gentofte Kommune med særligt blik for
udskolingen, herunder arbejdet med synlig læring, fællesskaber og åben skole samt kommunens
valgfagsordning og videreudviklingen af den innovative projektopgave.
Medlemmerne har ved en workshop leveret input til en fælles projektplan for opgaveudvalgets
fremtidige arbejde. Der har ligeledes været indledende dialog om succeskriterier og overordnede
mål, struktur, organisering og proces ift. en ny udskoling. Herunder har opgaveudvalget peget på
vigtigheden af involvering af lærere, elever, forældre og skolebestyrelser på et tidligt tidspunkt i
opgaveudvalgets arbejde.
For at sikre kontinuerlig vidensudveksling og forankring i den praksis En Ny Udskoling skal fungere i,
er 5 deltagere fra skoleområdet inviteret til at deltage med input og indsigter i en række møder.
Indtil videre har opgaveudvalget bl.a. peget på vigtigheden af høj trivsel og motivation i en ny
udskoling samt fremtidsrettede kompetencer i form af eksempelvis 21st century skills og Growth
Mindset. Der er ligeledes peget på, at en ny udskoling skal være ’noget andet’ end mellemtrinnet, og
at der skal være større mulighed for at variere undervisningen. Følgende overskrifter er ligeledes i
spil:





Kreativitet, iværksætteri og praktiske fag
Dannelse og høj grundfaglighed - og at faglighed kan forstås bredt
Tværfaglighed, projekter, temaer
Karakterer versus anden form for feedback

D. 26. august, 2017, afholdt opgaveudvalget sit fjerde møde som en temadag med inviterede
interessenter fra skoleledelser, skolebestyrelser, Advisory boardet på skoleområdet, ledelser fra
ungdomsuddannelserne i Gentofte, udskolingslærere og –elever samt andre interessenter. Formålet
med det store møde var at inspirere og udvide perspektiver samt give rum for diskussion og dialog
om overordnede mål og succeskriterier samt elevkompetencer i fremtidens udskoling i Gentofte.
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Dette dokument blev genereret af

Opgaveudvalget for Anbringelser

x

Opgaven Opgaveudvalget skal undersøge, hvordan borgere og frivillige organisationer kan understøtte
kommunens indsatser omkring anbringelser. Udvalget skal udarbejde anbefalinger for indgåelse af nye
partnerskaber omkring tiltag, som har fokus på forebyggelse af, støtte under og støtte efter en eventuel
anbringelse.

Status september 2017
Der har været afholdt fire møder. På mødet i april besluttede opgaveudvalget at nedsætte tre arbejdsgrupper.
I slutningen af maj måned påbegyndte arbejdsgrupperne at udarbejde anbefalinger til brug for indgåelse af
nye partnerskaber mellem kommunen, borgere og frivillige organisationer. Partnerskaberne skal resultere i
etableringen af nye tiltag, som enten supplerer eller understøtter de allerede eksisterende tilbud, som
kommunen tilbyder. Tiltagene skal have fokus på 1) forebyggelse af, 2) støtte under og 3) støtte efter en
eventuel anbringelse. Arbejdsgrupperne skal udarbejde anbefalinger, som udvalget endeligt skal beslutte.
Udvalget består af nuværende anbragte unge, forældre til tidligere anbragte unge og borgere som
professionelt eller frivilligt allerede har stor kendskab til anbringelser. Derfor har udvalget tidligt i processen
kunnet identificere flere relevante temaer. Temaerne er yderligere blevet kvalificeret af såvel interne som
eksterne oplægsholdere. Eksempelvis havde udvalget på andet møde besøg af Frank Ebsen, der er
forskningsleder på Institut for Socialt Arbejde på Professionshøjskolen Metropol. På det seneste
opgaveudvalgsmøde i september, deltog et panel af 4 videnspersoner fra organisationer, der både arbejder
med frivillighed generelt og specifikt i forhold til anbragte børn og unge. Formålet med panelet var en
yderligere kvalificering af arbejdsgruppernes ideer om frivillige indsatser og partnerskaber. På baggrund af
denne kvalificering identificerede opgaveudvalget en række værdier, herunder ligeværdighed, sociale
relationer samt det menneskelige aspekt i arbejdet med målgruppen. Disse værdier skal inddrages i det videre
arbejde med de konkrete anbefalinger. Det blev endvidere besluttet, at det er nødvendigt med et ekstra
møde i opgaveudvalget.
Arbejdsgruppernes aktuelle anbefalinger til frivillige indsatser er følgende:
Forebyggelse af en evt. anbringelse
 Etablering af et organiseret frivilligt netværk omkring udsatte børn, unge og deres familier (et
designet netværk).
Støtte under en evt. anbringelse
 Etablering af frivillige støttepersoner/et håndholdt korps til anbragte børn, unge og deres familier,
herunder at sikre et ideelt match mellem barn, ung, forældre og de frivillige støttepersoner.
Støtte efter en evt. anbringelse
 Frivillige mentorer i form af ung til ung, og forældre til forældre, med henblik på at forebygge
ensomhed, nedbryde tabuer, forebygge og bearbejde skyldfølelse.
 Hjælp i forbindelse med ensomhed, fx ved at oprette en ”vennebank”
 Hjælp til at finde fritidsjob.
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Opgaven At give overblik over og forståelse for udfordringer og behov for en bolig
socialindsats, opstille retningsanvisende principper for en sammenhængende og
helhedsorienteret boligsocial indsats samt at opstille anbefalinger til typer af tiltag.

Status september 2017
Møde 1
Formålet med det første møde var at præsentere medlemmer og opgave for udvalget
med udgangspunkt i en bustur i udvalgte boligområder.
Mødets program indeholdt følgende elementer:
 Medlemmerne blev præsenteret for hinanden, kommissoriet for
opgaveudvalget samt den overordnede procesplan for arbejdet, hvor der er
planlagt 5 møder samt evt. nedsættelse af arbejdsgrupper.
 En bustur rundt i kommunen til udvalgte boligområder, hvor der har været
gennemført boligsociale indsatser, for derved at få et fælles udgangspunkt
for det videre arbejde.
 Mødet blev afsluttet med medlemmernes refleksion over særlige
opmærksomhedspunkter i forbindelse med udvalgets arbejde.
Næste møde vil bl.a. se på faktuel viden om boligområderne i kommunen og
boligsociale indsatser.
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Opgaven: Udvikle tiltag for overgange fra asylcenter/udskoling til uddannelse og
beskæftigelse for gentofteborgere med flygtningebaggrund, så disse opnår selvforsørgelse,
og dermed en god og stabil hverdag og mulighed for at bidrage til fællesskabet.

Status september 2017
Møde 1, marts 2017
Medlemmerne af opgaveudvalget:
 Blev præsenteret for hinanden og for formålet med dette opgaveudvalg
 Drøftede overgange fra udskoling over uddannelse til beskæftigelse på
baggrund af erfaringer hermed
 Fik mere viden om integrationsområdet i et gentofteperspektiv
Møde 2, april 2017
Medlemmerne af opgaveudvalget identificerede fem relevante temaer for det videre
arbejde: Ung-til-ung, Sprog/dannelse, Sprog/fritid, Kønsroller og Traumer.
Identificeringen af disse temaer tjente som en første fokusering af udvalgets arbejde
med at udvikle tiltag, der sikrer, at gentofteborgere med flygtningebaggrund opnår
varig selvforsørgelse. Udvalget besluttede, at forvaltningen gennemfører interviews af
relevante parter om deres perspektiver på de udvalgte temaer.
Møde 3, juni 2017
Udvalget arbejdede videre med at udvikle ideer til tiltag inden for de fem temaer.
Arbejdet tilrettelagdes således, at ideerne tog afsæt i kommissorium såvel som
anbefalingerne fra det tidligere opgaveudvalg for integration. Der blev nedsat to
arbejdsgrupper, der havde til opgave at konkretisere og kvalificere to udvalgte ideer til
konkrete tiltag – hhv. vedr. ung-til-ung-ordninger og udviklingen af læringsvideoer om
omgangsformer på uddannelsessteder og arbejdspladser i Danmark.
Arbejdsgrupper, 23. og 24. august 2017
Der afholdtes ét møde i hver arbejdsgruppe. Arbejdsgrupperne bestod dels af
medlemmer af opgaveudvalget, dels af ressourcepersoner fra andre dele af
kommunen eller civilsamfundet. Arbejdsgrupperne skærpede koncept og målgruppe
for tiltagene og indkredsede, hvilke lignende tiltag, der allerede eksisterer.

