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Side 3 

1 (Åben) Orientering om corona-situationen  
Offentlig titel   
Sags ID: EMN-2020-02183 

 

Resumé 
I forlængelse af nedlukningen af al ikke-kritisk aktivitet i landets kommuner fra den 12. marts 2020 
og den følgende gradvise kontrollerede genåbning fra den 15. april gives på mødet en mundtlig 
status på den aktuelle corona-situation på børneområdet.  

 
Baggrund 
Nedlukning 
Regeringen igangsatte onsdag den 12. marts 2020 vidtrækkende tiltag for at bremse og begrænse 
udbredelsen af Covid-19 i Danmark. Herunder at kommunerne skulle lukke al ikke-kritisk aktivitet 
ned. Gentofte Kommune fulgte naturligvis anbefalingerne nøje, lukkede en lang række aktiviteter 
ned og sendte mange medarbejdere på hjemmearbejde. 
 
Genåbning 
Statsministeren meddelte på sit pressemøde den 6. april 2020, at Regeringen fra den 15. april vil 
åbne daginstitutioner, skoler og fritidsordninger for børn fra 0. – 5. klasse samt specialtilbud som 
en del af den gradvise, kontrollerede genåbning af Danmark. I ugen efter påske kunne mange 
medarbejdere derfor igen møde op i dagtilbud og på institutioner, som takket være en kæmpe 
indsats og et flot samarbejde mellem skoler, institutioner, kultur og fritidsområdet, forvaltning, 
forældre og faglige organisationer, kunne tage imod de mindste børn.  
 

På Børneudvalgets møde gives en mundtlig status på corona-situationen på det almene og det 
specialiserede børneområde.  
 
Nedenfor er de væsentligste tiltag oplistet:  
 
Tiltag på dagtilbudsområdet 

 Alle institutioner med undtagelse af fem matrikler åbnede den 15. april 2020. Den 
sidste matrikel åbnede mandag 20. april 2020. 

 Institutionerne har meget forskellige rammer og vilkår, hvorfor der er mange 
forskellige løsninger, ligesom åbningstid og antal børn, der kan passes, varierer. 

 Alle, der ønsker at få passet deres barn, har mulighed for dette i deres institution, 
og alle forældre i den samme institution får tilbudt samme antal timers pasning. 

 Retningslinjerne stiller krav om, sikrer at børnene er i de samme små grupper i 
løbet af dagen (og med de samme voksne), og at der er en vis afstand mellem 
børnene i de forskellige aktiviteter. 

 De skærpede retningslinjer fra sundhedsmyndighederne betyder, at kapaciteten i 
de eksisterende institutioner i praksis er reduceret med 50 procent, og det, 
sammenholdt med at pasningsbehovet stiger i dagtilbud, medfører et behov for flere 
kvadratmetre. 

 Der arbejdes derfor på forskellig vis med at reducere presset på de eksisterende 
rammer og øge det fysiske rum, der er til rådighed, med ture ud af huset, lån af 
andre lokaler (fx idrætsanlæg, kulturinstitutioner og spejderfaciliteter mv.), opstilling 
af telte på legepladser, parkeringspladser, grønne arealer og parker og andre 
nærliggende arealer. 

 Der arbejdes også på at tilvejebringe mere personale til at varetage de mange 
ekstra opgaver, som følger af sundhedsmyndighedernes retningslinjer. 
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Tiltag i sundhedspleje, PPR og tandpleje 

 Sundhedsplejen varetager vanligt sundhedsplejearbejde til de 0 – 1 årige, men under 
skærpede hygiejniske retningslinjer. Børn over et år med særlige behov modtager ligeledes 
sundhedspleje. Fire sundhedsplejersker er udlånt til plejecentre og hjemmeplejen. 

 PPR har hele tiden varetaget PPR-opgaver hjemmefra via Skype eller telefon. Der er 
etableret en telefonrådgivning til forældre med spørgsmål vedr. børn under hjemsendelsen.   
Efter den gradvise åbning indgår PPR endvidere som en del af den generelle normering på 
skoleområdet.  

 Tandplejen har hele tiden haft akutberedskab. Almindelige eftersyn er skubbet. Aktuelt er 
ca. 3000 besøg skubbet. Den 20. april åbnede Tandplejen yderligere op for allerede 
igangsatte behandlinger. Der er væsentligt skærpede retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen.  

 
Tiltag i Børn og Familie 

 Rådgiverne varetager deres vanlige opgaver hjemmefra. De fleste kontakter til borgere og 
samarbejdspartnere løses via Skype eller telefon. Enkelte samtaler er foregået ved fysiske 
møder med borgerne. Især samtaler med børn og unge er gennemført ved møde, men med 
overholdelse af retningslinjerne fra  
Sundhedsstyrelsen. 

 I perioden har der været langt færre underretninger end på samme tid sidste år. Der 
forventes en stigning nu hvor børnene vender tilbage i skoler og dagtilbud.  

 SSP arbejder med mere begrænset kontakt til de unge. Det samme gælder 
gadeplansmedarbejderne. Der har været meget at se til, og der observeres flere unge, hvor 
der er grund til stigende bekymring. Børn og Familie har derfor besluttet at tilføre området 
flere ressourcer frem til foreløbig den 10 maj.    
 

Tiltag i Sociale Institutioner og Familiepleje 

 Døgninstitutionerne i SIFA har alle været åbne. Hverdagen har været præget af at børn og 
unge har været hjemme om dagen, hvor skoler og dagtilbud har været lukket.  

 Aflastningsinstitutionen Lundø har haft nødpasning med gennemsnitligt ca. 6 – 8 børn og 
unge i aflastning per døgn. Der er tilbudt ekstra nødpasning til forældre med kritiske 
arbejdsfunktioner såsom hospitalspersonale. 

 Daginstitutionen Troldemosen har åbnet fuldt op fra den 14. april. Der er faciliteter som kan 
honorere myndighedernes krav. Ligeledes arbejdes der i forvejen overvejende i små 
grupper. Myndighedernes vejledninger følges. 

 Børneterapien har kontakt med alle børn og unge som er henvist. Meget behandling og 
vejledning foregår via telefon eller Skype. For mellem 35 og 40 børn har behandlingen 
foregået i eget hjem. Børneterapiens lokaler åbner en smule op for børn med kritiske behov 
som har behov for træningsfaciliteterne. 

 Krisecenter og Familieinstitution kører som vanligt, dog med særlige hygiejnevejledninger.  

 Skolen på Hjortholm er fuldt åben.  
 

 

Indstilling 
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller: 
 
Til Børneudvalget: 
 
At tage orienteringen om den aktuelle corona-situation til efterretning.  

 

 
Tidligere beslutninger: 
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. 

 

 

Bilag 
 
. 

 

2 (Åben) Kvalitetsrapport dagtilbudsområdet 2019  
Offentlig titel   
Sags ID: EMN-2020-01399 

 

Resumé 
Dagtilbud forelægger Kvalitetsrapport Dagtilbudsområdet 2019 til drøftelse med henblik på 
godkendelse af Dagtilbuds udvalgte fokusområder på baggrund af vurderingen af kvaliteten. 
 

 
Baggrund 
Kvalitetsrapporten på dagtilbudsområdet er et kommunalt værktøj, der skal understøtte 
systematisk evaluering og kvalitetsopfølgning på kommunalt niveau. Rapporten skal danne 
grundlag for dialog og drøftelse med henblik på kvalitetsudvikling.  
 
I dagtilbudsloven, som trådte i kraft 1. juli 2018, fremgår det bl.a., at dagtilbudsområdet skal drøftes 
politisk mindst hvert andet år med udgangspunkt i, hvordan kommunens rammer for dagtilbud og 
eventuelle prioriterede indsatser for området. Kvalitetsrapporten 2019 danner grundlag for denne 
drøftelse.  
 
I november 2018 besluttede Børneudvalget desuden et styringskoncept, som har til formål at 
fastholde og fremme, at politikskabelse og kvalitetsudvikling sker på baggrund af dokumentation, 
viden og dialog. I styringskonceptet fremgår det, at Kvalitetsrapporten skal forelægges hvert andet 
år i maj. Seneste Kvalitetsrapport blev forelagt Børne- og Skoleudvalget i maj 2017. 
 
Kvalitetsrapporten på dagtilbudsområdet 2019 består af fire dele: 
 
Introduktion af dagtilbudsområdet i Gentofte Kommune (afsnit 3) 
Strukturel kvalitet (afsnit 4) 
Proceskvalitet (afsnit 5) 
Resultat-kvalitet (afsnit 6) 
 
Den samlede vurdering af kvaliteten fremgår af afsnit 1 på side 7) 
 
Uddrag fra den samlede vurdering og fokusområder 
 
Vurdering af kvaliteten på dagtilbudsområdet 
Kvalitetsrapporten for dagtilbudsområdet giver et øjebliksbillede af området i Gentofte Kommune i 
2019. Billedet viser en generel høj kvalitet med bl.a. høj forældretilfredshed og en positiv udvikling i 
medarbejdernes vurdering af ledelsen evne til motivere og inddrage medarbejderne samt at 
inddrage viden som grundlag for at højne kvaliteten. 
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Dagtilbud arbejder vedvarende på at fastholde og udvikle kvaliteten. Kvalitetsrapporten har givet 
anledning til at udpege nedenstående fokusområder:  
 
Den pædagogiske læreplan 
Den fortsatte implementering af den fælles pædagogiske læreplan, hvor nogle af de centrale 
elementer i pædagogiske værdigrundlag er, at børnenes egen nysgerrighed, børnefællesskaber og 
leg skal være styrende i det pædagogiske arbejde og danne rammen for det fælles pædagogiske 
grundlag i institutionen. 
 
Interaktion mellem barn og voksne 
Interaktionen er det vigtigste enkelparameter for høj kvalitet. For at opnå gode barn-voksen-
interaktioner skal børnene og de voksne mødes om noget fælles i et gensidigt samspil, og 
børnenes medindflydelse er en forudsætning for en god barn-voksen-interaktion. Det er også 
centralt, at aktiviteterne i institutionerne er baseret på børnenes interesser. 
 
Ledelse 
Ledelsesgrundlaget har fokus på, at ledere har uddannelse på minimum diplomniveau, hvorfor det 
også fortsat er et opmærksomhedspunkt at sikre, at ledelserne i dagtilbud har en solid 
ledelsesfaglig rygsæk til at kunne drive og udvikle dagtilbud af høj kvalitet. På 43 af 46 dagtilbud 
havde en eller flere ledere i 2019 diplom i ledelse eller en anden lederuddannelse. Der vil dertil 
fortsat være fokus på evaluering af den pædagogiske praksis. 
 
Sprog 
Sproget bygger bro mellem det, som børn sanser, og deres erkendelse og kommunikation. Det 
pædagogiske sprogarbejde i daginstitutionerne har således stor betydning for opbygning og 
udvikling af børns begrebsverden, forståelse af sig selv og af det, der foregår omkring dem. 
 
 

 

Indstilling 
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller 
 
Til Børneudvalget: 
 
At Kvalitetsrapport Dagtilbudsområdet 2019 godkendes 

 
Tidligere beslutninger: 
. 

 

 

Bilag 
1. Kvalitetsrapport dagtilbudsområdet 2019 (3402149 - EMN-2020-01399) 

 

3 (Åben) Revideret styrelsesvedtægt for dagtilbud  
Offentlig titel   
Sags ID: EMN-2020-01402 

 

Resumé 
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Den gældende styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud er udarbejdet i 2009 med løbende 
tilpasninger i forbindelse med lovændringer. For at sikre at vedtægten er tidssvarende, 
præsenteres der et udkast til en ny styrelsesvedtægt til godkendelse.  
 
Udkastet til styrelsesvedtægten har i foråret 2020 været til høring i forældrebestyrelserne i de 
kommunale dagtilbud. Processen og høringssvarene er beskrevet nedenfor samt i det tilhørende 
bilag. 

 
 
Baggrund 
Styrelsesvedtægten udgør rammen for forældrebestyrelsens arbejde i kommunale dagtilbud. 
 
Den gældende vedtægt blev revideret tilbage i 2009 med løbende tilpasninger i forbindelse med 
lovændringer. Der er i den mellemliggende periode sket en række forandringer på 
dagtilbudsområdet, herunder flere ændringer i Dagtilbudsloven, senest med ændringer, der trådte i 
kraft i 2018. Disse lovtilpasninger gør, at det er hensigtsmæssigt og nødvendigt med en ny og 
revideret styrelsesvedtægt. 
 
I udarbejdelsen af en ny styrelsesvedtægt er der lagt vægt på, at vedtægten afspejler tilføjelserne i 
Dagtilbudsloven, herunder forældrebestyrelsens indflydelse på arbejdet med den pædagogiske 
læreplan. 
 
De største indholdsmæssige ændringer/tilføjelser er, at: 
 

 Forældrebestyrelsen kan bestå af op til 9 repræsentanter, hvor den før kunne bestå af op til 
7.  

 De enkelte afdelinger i en institution har ret til at blive repræsenteret i forældrebestyrelsen. 

 Såfremt der ikke vælges det tilstrækkelige antal repræsentanter på forældremødet i 4. 
kvartal, kan et flertal af forældrene på forældremødet beslutte, at interesserede forældre 
kan indtræde i bestyrelsen efter først til mølle-princippet.  

 Kommunalbestyrelsens beslutning om, at der skal udarbejdes en vision for 
forældresamarbejdet er tilføjet. 

 Vedtagne politikker og definitioner af begreber er flyttet til et baggrundsnotat, der løbende 
kan opdateres. 

 
I processen har de tre institutionsledere, der repræsenterer de kommunale dagtilbud i 
Forretningsudvalget samt koordinatoren af daglejen været inddraget for at give input til den nye 
styrelsesvedtægt. 
 
Udkastet har i perioden 14. januar til 25. februar 2020 været i høring hos forældrebestyrelserne. 
Fem institutioner har haft bemærkninger eller afklarende spørgsmål til udkastet. I bilaget findes en 
oversigt over bemærkningerne med Dagtilbuds kommentarer. 
 
Når Kommunalbestyrelsen har godkendt styrelsesvedtægten, sendes den til samtlige 
forældrebestyrelser og offentliggøres på Gentofte Kommunes hjemmeside. Vedtægten træder i 
kraft pr. 26. august 2020. 
 
Der vil blive afholdt informationsmøder for forældrebestyrelsesformænd og ledere med henblik på 
at informere om den nye styrelsesvedtægt. 
 

Indstilling 
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller 
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Til Børneudvalget, Kommunalbestyrelsen og Økonomiudvalget: 
 
At udkast til ny styrelsesvedtægt for de kommunale dagtilbud i Gentofte Kommune godkendes. 
 

 

 
Tidligere beslutninger: 
. 

 

 

Bilag 
1. Bilag 1 - Oversigt over høringssvar og Dagtilbuds bemærkninger (3386265 - EMN-2020-

01402) 

2. Bilag 2 - Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud i Gentofte Kommune (3386266 - EMN-

2020-01402) 

 

4 (Åben) Principper for udmøntning af midler til minimumsnormeringer   
Offentlig titel   
Sags ID: EMN-2020-01855 

 

Resumé 
Regeringen og støttepartierne har indgået en aftale om at tilføre kommunerne 500 mio. kr. 
til mere pædagogisk personale i 2020. Det er endvidere aftalt, at beløbet øges de 
kommende år med henblik på implementering af lovbundende minimumsnormeringer fra 
2025. Børneudvalget orienteres om rammerne for anvendelse af midlerne og om den 
gennemførte inddragelse af aktører på dagtilbudsområdet i Gentofte Kommune. 
Børneudvalget skal tage stilling til udmøntning af midler til minimumsnormeringer i 2020 og 
principper for udmøntning i perioden 2021-2025. 
 
Baggrund 
Børne- og Undervisningsministeriet har meddelt, at midler til minimumsnormeringer i 2020 
vil blive tildelt kommunerne direkte uden forudgående ansøgning, og at pengene kan 
anvendes til ansættelse af pædagogisk personale i kommunale og selvejende 
daginstitutioner samt i puljeinstitutioner. Pengene tildeles med følgende betingelser: 
 

 Krav om revisorpåtegnet regnskab for kommunernes anvendelse af midlerne, hvor 
det dokumenteres, at kommunerne har anvendt tilskuddet i overensstemmelse med 
formålet. 

 At midlerne anvendes på en måde, så den nuværende uddannelsessam-
mensætning (pædagognøglen) blandt personalet som minimum fastholdes. 

 At tilskuddet kommer oven i det vedtagne kommunale budget for 2020 på 
dagtilbudsområdet. 

 
Aktuelt er der ikke defineret andre bindinger for kommunernes lokale udmøntning af de 
tildelte midler i 2020 udover hvad der er beskrevet ovenfor. Dog tager Børne- og 
Undervisningsministeriet forbehold for, at det kan ske på et senere tidspunkt. 
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Midlerne vil blive fordelt til kommunerne efter den enkelte kommunes andel af det det 
skønnede antal 0-5-årige børn hvert år (offentliggjort af Danmarks Statistik i maj 2019). 
Gentofte Kommune vi blive tildelt ca. 6,1 mio. kr. til udmøntning i 2020. Af tabel 1 fremgår 
Gentofte Kommunes forventede andel i årene frem til og med 2025 såfremt midlerne også 
i de kommende år fordeles forholdsmæssigt efter antallet af børn. 
 
Tabel 1: Gentofte Kommunes forventede andel af finanslovsmidler 

År 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Samlet tildeling 500 mio. 600 mio. 800 mio. 1,2 mia. 1,4 mia. 1,6 mia. 

GK andel i mio. kr.  6,1* 7,5** 10** 15** 17,5** 20** 

* Faktisk udmeldt beløb fra ministeriet. 

** Gentofte Kommunes forventede andel. Tallene er behæftet med usikkerhed, idet midlerne fordeles efter 

den enkelte kommunes andel af det samlede antal 0-5-årige på landsplan. 

 

Folketingets aktstykke til at tildele midlerne er afgjort den 23. marts 2020, og Gentofte 
Kommune har givet tilsagn over for Børne- og Undervisningsministeriet at vi ønsker at 
modtage midler fra puljen. Midlerne forventes modtaget snart.  
 
Af bilag 1, tabel 2, fremgår scenarier for, hvor mange ekstra pædagoger og pædagogiske 
medhjælpere Gentofte Kommune vil kunne ansætte på baggrund af de ekstra tilførte ca. 
6,1 mio. kr. i 2020 og på baggrund af de ekstra tilførte ca. 20 mio. i 2025. 
 
Af bilag 2 fremgår scenarier for hvor mange penge institutionerne i Gentofte Kommune vil 
få tildelt ved en forholdsmæssig fordeling af 6,1 mio. kr. i 2020 og 20 mio. kr. i 2025. 
 
Kommunalbestyrelsen har tidligere besluttet, at forældrebestyrelser, faglige organisationer, 
mv. skal inddrages i forberedelse og implementering af lovbundne minimumsnormeringer, 
når rammerne er blevet forhandlet på plads i Folketinget (Kommunalbestyrelsen den 4. 
november, pkt. 3). Derfor har Dagtilbud i perioden 5. marts til 2. april gennemført høring af 
følgende aktører i form af møder, skype-møde og telefoninterviews. 

 Forældrebestyrelsesrepræsentanter 

 Gentofte Børnevenner 

 BUPL 

 PMF 

 FU Dagtilbud (ledere fra en række daginstitutioner) 

 MED Dagtilbud (fællestillidsrepræsentanter samt tillidsrepræsentanter ledere fra en 
række institutioner) 

Foruden åbne drøftelser har høringen taget udgangspunkt i spørgsmålene: 
 

1. Skal midlerne fordeles forholdsmæssig mellem institutionerne? 
2. Skal midlerne anvendes til mere målrettede formål? 

 
Bilag 1 og 2 har været fremsendt til alle parter med henblik på at have et fælles udgangspunkt for 
drøftelserne. Af bilag 1 fremgår det bl.a. hvad der kan forstås ved henholdsvis en forholdsmæssig 
fordeling og anvendelse til mere målrettede formål. Bilag 2 angiver hvor meget de enkelte 
institutioner vil få ved en forholdsmæssig fordeling. 

 
Bilag 3 er et høringsnotat med opsamling på aktørernes tilbagemeldinger. Sammenfattende kan 
det bemærkes, at der tegner sig et to billeder af, hvordan midlerne ønskes udmøntet. Generelt 
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argumenteres der enten for 1) en forholdsmæssig fordeling, hvor alle institutioner tilgodeses efter 
antallet af børn eller i hele perioden 2) en fordeling, hvor midlerne de første år udmøntes 
forholdsmæssigt og efter nogle år evt. udmøntes mere målrettet med inspiration fra sociale 
normeringer.  

 
I forhold til de faglige organisationer skal det bemærkes, at BUPL alene har tilkendegivet, at man 
vil drøfte spørgsmålet om eventulle sociale normeringer senere i forløbet samt at PMF alene 
henviser til en forholdsmæssig fordeling, og ønsker at de ekstra midler skal bruges til at øge 
antallet af pædagogiske assistenter.  
 
Gentofte Børnevenner har tilkendegivet, at man ønsker en forholdsmæssig udmøntning af 
midlerne alle fem år uden mulighed for sociale normeringer. 
 
Kun enkelte mødedeltagere på f.eks. FU og MED Dagtilbud har udtrykt noget ønske om en 
målrettet udmøntning efter en model hvor man via en central pulje kan booke medarbejdere til en 
bestemt indsats, eksempelvis motorik, science eller digital leg og læring. 

 
På baggrund af de modtagne høringsvar, samt det forhold at det vil tage tid at udarbejde nærmere 
principper for en evt. mere målrettet udmøntning med inspiration fra principper for social 
normering, er det tillige Dagtilbuds vurdering, at midlerne for 2020 hurtigst muligt bør fordeles 
mellem institutionerne med henblik på at øge normeringen på alle institutioner allerede fra 
indeværende år.  
 

Det har været diskuteret undervejs, at der er enkelte institutioner, der har flere børn i 
sårbare positioner end gennemsnittet, og derfor anbefales det, at Dagtilbud arbejder 
videre med at undersøge mulighederne for at målrette en mindre del af de fremtidige 
midler til disse institutioner på et senere tidspunkt. 
 
 

Indstilling 
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller 
 
Til Børneudvalget: 
 

1. At Gentofte Kommunes andel af midlerne til minimumsnormeringer i 2020 (forventeligt 6,1 
mio. kr.) og 2021 (forventeligt 7,5 mio. kr.) fordeles forholdsmæssigt mellem alle 
daginstitutioner på baggrund af antal enheder i institutionerne med henblik på at fastholde 
Gentofte Kommunes mål om en pædagogandel på 70 %. 

2. At Dagtilbud forbereder spørgsmål til drøftelse i Børneudvalget på mødet i maj 2021 om 
evt. udmøntning af mindre dele af midlerne efter særlige kriterier.  

 
Tidligere beslutninger: 
. 

 

 

Bilag 
1. Minimumsnormeringer  fakta og drøftelse af principper for udmøntning af midler (3387382 - 

EMN-2020-01855) 

2. Forholdsmæssig fordeling af midler mellem institutioner (3387395 - EMN-2020-01855) 

3. Høringsnotat - dialog med interessenter om minimumsnormeringer (3386890 - EMN-2020-

01855) 
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5 (Åben) 1000 dages programmet - midler til kompetenceudvikling  
Offentlig titel   
Sags ID: EMN-2020-01736 

 

Resumé 
Dagtilbud i Gentofte Kommune har ansøgt om midler fra en tildelingspulje i 1000 dages 
programmet- en bedre start på livet. Ansøgningen er bevilget. Med tildelingspuljen er der på 
landsplan afsat ca. 74 mio. kr. til et kompetenceløft af pædagoger, pædagogiske assistenter i 
daginstitutioner samt dagplejere, der i dagtilbud arbejder med 0-2-årige i udsatte positioner. 
Midlerne fordeles til kommunerne ud fra to hensyn: 1) kommunens andel af landets 0-2-årige, og 
2) kommunens socioøkonomiske indeks. Gentofte Kommune har efter denne fordeling kunnet 
ansøge om 533.000 kroner. 
Børneudvalget orienteres om ansøgning og bevilling. 

 
Baggrund 
I finansloven for 2020 er der reserveret 1 milliard kroner til det såkaldte ”1.000 dages program – en 
bedre start på livet”, som har til formål at give et løft til børn fra sårbare familier i de første og 
vigtige år.  
Det er i barnets første 1.000 dage af livet, at grundlæggende kognitive, sociale og 
adfærdsmæssige kompetencer udvikles. Udsathed slår imidlertid allerede igennem når børn er helt 
små og går i dagtilbud. Det kommer til udtryk ved en forskel på op til to år i børns sociale, sproglige 
og tidlige matematiske kompetencer allerede i 3-årsalderen og ved skolestart.  
 
Formålet med 1000 dages programmet er derfor at understøtte en bred indsats for sårbare og 
udsatte familier og børn inden for tre temaer:  
 

 Dagtilbud af høj kvalitet.  

 Hjemme hos familien 

 Sundhedsplejen 

 
Dagtilbud i Gentofte Kommune har søgt om 533.000 kr. fra en tildelingspulje under temaet 
”dagtilbud af høj kvalitet, som nu er bevilget. Med tildelingspuljen er der på landsplan afsat ca. 74 
mio. kr. til et kompetenceløft af pædagoger, pædagogiske assistenter i daginstitutioner samt 
dagplejere, der i dagtilbud arbejder med 0-2-årige i udsatte positioner. Midlerne fordeles til 
kommunerne ud fra to hensyn: 1) kommunens andel af landets 0-2-årige, og 2) kommunens 
socioøkonomiske indeks.  
 
Kompetenceudviklingen gennemføres som et diplommodul for pædagoger og et fem-dages 
læringsforløb for pædagogiske assistenter i daginstitutioner og dagplejere med fokus på barnets 
første 1.000 dage. Af de afsatte midler er Gentofte Kommune forpligtet til at en del af midlerne 
anvendes til vikardækning af medarbejdere. Dermed anslås det at ca. 25 pædagogiske 
medarbejdere fra kommunale, selvejende og private institutioner i Gentofte Kommune får mulighed 
for at gennemføre enten et diplommodul eller et læringsforløb. 
 
Kompetenceudviklingsforløbene påbegyndes i 2021. Det giver mulighed for at igangværende 
kompetenceudvikling på dagtilbudsområdet i forhold til den styrkede pædagogiske læreplan kan 
blive afviklet og forankret, inden de nye forløb starter.  
 
Der er endnu ikke taget stilling til, kriterier for hvordan midlerne mere præcist anvendes. Dette vil 
ske i efteråret 2020 i dialog med mellem Dagtilbud, Sundhedsplejen og Forretningsudvalget for 
Dagtilbud. 
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Ud over kompetenceudvikling af pædagogiske medarbejdere i 1000 dages programmet, styrkes 
samarbejdet mellem Dagtilbud og Sundhedsplejen. Sundhedsplejen har fået midler til at lave en 
styrket indsats i barnets 1000 første dage ved at tilbyde 1½ og 3 års besøg til sårbare familier, 
tilbyde forældreuddannelse til sårbare familier, samt styrke samarbejdet med dagtilbud omkring 
sårbare familier. 
 

Indstilling 
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller 
 
Til Børneudvalget: 
 
At orienteringen tages til efterretning. 

 
Tidligere beslutninger: 
 

 

Bilag 
 
. 

 

6 (Åben) Kvartalsrapportering Børneudvalget 1. kvartal 2020  
Offentlig titel   
Sags ID: EMN-2020-01263 

 

Resumé 
Børneudvalget gives en Kvartalsrapportering for Børneområdet 1. kvartal 2020 (bilag 1) og 
budgetændringer (bilag 2). 

 
Baggrund 
I 1. kvartal 2020 har der været fokus på: 
 
Sundhedspolitikken – Gratis psykologhjælp  
Som en del af ”Sund Ungekultur” i Sundhedspolitikken er en af indsatserne gratis psykologhjælp. 
Indsatsen har nu været i gang et år. 90 unge er blevet registreret med henblik på gratis 
psykologhjælp.  
 
Dagtilbud 
Børnevisitationen på dagtilbudsområdet visiterer støtte til børn i udsatte positioner. Pr. 1. marts er 
52 børn, som modtager støttetimer i egen institution, 55 børn har en kompetencecenterplads, og 
14 børn er i et specialtilbud efter Servicelovens § 32.  
 
 
Børns Sundhed og Forebyggelse 
Alle elever på folkeskolerne har i november/december gennemført en sundhedsprofilundersøgelse 
(0.-6.klassetrin) og en ungeprofilundersøgelse (7.-9. klassetrin). Udvalgte resultater herfra bliver 
præsenteret og udfoldet. 
 
Den årlige rapport fra Børns Sundhed er udgivet. Heri indgår indikatorer om børns motoriske 
vanskeligheder og vægtstatus. Desuden indgår data om tandsundheden i kvartalsrapporten.  
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Indstilling 
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller: 
 
Til Børneudvalget: 
 
At Kvartalsrapporteringen for 1. kvartal 2020 tages til efterretning. 

 
Tidligere beslutninger: 
. 

 

 

Bilag 
1. Kvartalsrapport Børneudvalget 1. kvartal 2020 (3402173 - EMN-2020-01263) 

2. Kvartalsrapport Børneudvalget 1. kvartal 2020 Budgetændringer (3414557 - EMN-2020-

01263) 

 

7 (Åben) Orientering om deltagelse i pilotforløbet Fælles om ungelivet  
Offentlig titel   
Sags ID: EMN-2020-02243 

 

Resumé 
Gentofte Kommune har primo marts 2020 ansøgt og fået tilsagn om at blive pilotkommune i Fælles 
om ungelivet, som er et partnerskab mellem TrygFonden, Sundhedsstyrelsen og fire andre 
pilotkommuner i pilotfasen 2020-2023.  

 
Baggrund 
Fælles om ungelivet er inspireret af Den islandske Model og har til formål, at sikre at flere unge 
lever et frit ungdomsliv, hvor både forældre og lokalsamfund aktivt bidrager til, at rammerne 
omkring unge opmuntrer til et reduceret alkoholforbrug og beskytter mod brug af tobak og andre 
rusmidler. I pilotfasen er formålet at udvikle og afprøve en kommunal tilgang til dette arbejde.  
Som pilotkommune skal Gentofte Kommune udbygge og styrke forudsætningerne for at arbejde 
sundhedsfremmende på basis af data, med fokus på beskyttende faktorer og i tæt samarbejde 
med forældre og lokalsamfund. 
Målgruppen er elever fra grundskolens 7. – 10. klasse samt ungdomsuddannelser. Indsatsen 
fokuserer på det store flertal af unge, som i udgangspunktet trives og har det godt med venner og 
familie, og som har få psykiske problemer. 
Sundhedsstyrelsen finansiere 50% af lønudgifterne til en fireårig koordinatorfunktion i hver af de 
fem pilotkommuner. I Gentofte Kommune finansieres de restereden 50% af sundhedspuljen. 
Opgaveudvalget Unges Sundhed og Trivsel har siden april 2019 arbejdet på at formulere konkrete 
anbefalinger, der kan skabe gode rammer om ungelivet og motivere unge hen imod en adfærd og 
kultur med mindre røg, alkohol og stoffer – og højere trivsel.  
Fælles om ungelivet kan fungere som en forankringsplatform, der kan fastholde fokus, skabe 
struktur og sikre implementeringen af opgaveudvalgets anbefalinger. 
Som en del af Fælles om ungelivet skal der årligt gennemføres monitorering af unges sundhed og 
trivsel. En årlig monitorering vil give mulighed for, at forebyggelsesarbejdet kan tage udgangspunkt 
i aktuel, lokal og nærværende data. Aktuel data kan, kombineret med det rette lokalkendskab, 
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være med til at sikre, at de indsatser der igangsættes tager udgangspunkt i et reelt behov og 
samtidigt tilbyder løsninger, der kan gribes lokalt (af skoleledelser, lærere, forældre, elever mf). 
Fælles om ungelivet i Gentofte Kommune tænkes organiseret med et formandskab bestående af 
hhv. direktør for Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid og Social og Sundhed og chef for Børns 
sundhed og forebyggelse. Direktør for Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid er ansvarlig formand. 
Forud for en egentlig kick-off arbejdes der på at skabe en robust struktur og organisering, både 
centralt og lokalt, omkring Fælles om ungelivet. 
 

 

Indstilling 
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller 
  
Til Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget, Børneudvalget, Skoleudvalget og Ældre-, Social- og 
Sundhedsudvalget: 
 
At orienteringen om Gentofte Kommune deltagelse som pilotkommune i Fælles om ungelivet tages 
til efterretning. 

 
Tidligere beslutninger: 
Udvalg: Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget 
 Dato: 29-04-2020 

 

Beslutning foreligger ikke endnu. 

 

 

Bilag 
 
. 

 

8 (Åben) Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne  
Offentlig titel   
Sags ID: EMN-2019-05385 

 

Resumé 
Udvalget orienteres om begivenheder, kommende møder og arrangementer til børneområdet. 
 

 
Baggrund 
 

 Årsplan Børneudvalget 3. kvartal 2020 - 2. kvartal 2021 
Årsplanen for Børneudvalget 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 
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 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 Børneudvalget 3. kvartal 2020 - 2. kvartal 2021.  
 
Senest opdaterede version gøres tilgængelig på Politikerportalen efter udvalgets 
behandling af den. 

 
 

 

Indstilling 
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller 
 
Til Børneudvalget: 
 
At orienteringen tages til efterretning. 
 

 

 
Tidligere beslutninger: 
. 

 

 

Bilag 
1. Årsplan for Børneudvalget 3. kvartal 2020 - 2. kvartal 2021 (3388150 - EMN-2019-05385) 
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