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1 (Åben) 5. møde i opgaveudvalget Læringer fra Coronatiden den 13. september 2021  
  
Sags ID: EMN-2021-01872 
 
Resumé 
Opgaveudvalget holder den 13. september 2021 sit femte og sidste møde.  
 
På mødet skal opgaveudvalget drøfte og godkende udvalgets aflevering til Kommunalbestyrelsen 
samt mundtligt evaluere arbejdet i opgaveudvalget. Formålet med sidste møde er også at 
orientere om Fællesmødet i Kommunalbestyrelsen den 27. 
september, hvor to opgaveudvalgsmedlemmer skal repræsentere udvalget ved en 
præsentation af opgaveudvalgets aflevering.  
 
Baggrund 
Formålet med opgaveudvalget er at undersøge, hvilke erfaringer, nye løsninger og tilgange fra 
Coronatiden, 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 

 
Forud for femte møde sendes oplæg til aflevering til Kommunalbestyrelsen ud med 
dagsordenen. Indholdet og strukturen i oplægget til afleveringen er udarbejdet på baggrund af 
opgaveudvalgets drøftelser og feedback på udvalgets fjerde møde.  
 
Opgaveudvalget skal evaluere opgaveudvalgsarbejdet som led i den politiske arbejdsform.  
Udvalget vil derfor på mødet gennemføre en kort mundtlig evaluering og efterfølgende vil 
medlemmerne få tilsendt et elektronisk spørgeskema. 
 
Dagsordenen for opgaveudvalgets femte møde er:  
 

 Velkommen v. formanden  
 Mødets program og formål  
 Kort præsentation af opgaveudvalgets aflevering med kobling til, hvad afleveringen 

står på og det foregående opgaveudvalgsarbejde v. facilitatorer  
 Drøftelse af oplæg til aflevering til Kommunalbestyrelsen med henblik på godkendelse. 

o Opgaveudvalget drøfter, om der mangler noget, hvorvidt noget skal 
tydeliggøres eller om der er andre kommentarer til afleveringen med den 
hensigt at godkende afleveringen til Kommunalbestyrelsen.   

 Præsentation af opgaveudvalgets aflevering på fællesmødet d. 27. september 2021 
 Pause med fælles spisning 
 Mundtlig evaluering af opgaveudvalgsarbejdet v. facilitatorerne. Med udgangspunkt i 

nedenstående spørgsmål evalueres arbejdet i opgaveudvalget:  
o Hvad har været godt?  
o Hvad har været mindre godt?  



Side 4

o Hvad kan vi gøre bedre næste gang? 
 Tak for indsatsen v. formandskabet og afrunding af opgaveudvalgsarbejdet.  

 
 
Indstilling 
Administrationen indstiller:  
 
Til opgaveudvalget Læringer fra Coronatiden, at:  
 

1) Udvalget drøfter og godkender afleveringen til Kommunalbestyrelsen  
 

2) Udvalget mundtligt evaluerer opgaveudvalgsarbejdet  
 

3) Udvalget orienteres om fællesmødet d. 27. september 2021 
 
Tidligere beslutninger: 
. 
 
 
Bilag 
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