
   
 

 
Gentofte Kommune 

 
 
 
 

Referat til  
møde i 

Børne- og Skoleudvalget  
Referat åben  

Mødedato 09. august 2010 
Mødetidspunkt 16.30 

Mødelokale Ordrup Fritidscenter, Fredensvej 35, 2920 Charlottenlund, mødet starter 
med en rundvisning v/ leder Lone Witthøft 

 
 

 
Protokollen blev 
læst og mødet 
hævet kl.: 17.55 
 
 
Til stede:  Pia Nyring, Karen Riis Kjølbye, Michael Fenger, Thomas Phil  
                                Christensen, Eyvind Vesselbo, Irene Lütken, Brigitta Vilsted Rick 
 
 
Fraværende: 



   
 

  
Indholdsfortegnelse 

 
Børne- og Skoleudvalget  

 
 

den  09. august 2010 
 

 
 
Åben dagsorden 
 
1 Godkendelse af visionsplan for Klub Gentofte 
2 Høringssvar til Region Hovedstaden om Fødeplan 
3 Godkendelse af anlægsregnskab for renovering og udvikling af skolernes 

udearealer 2006/2007 
4 Referat af Børnerådets møde 16. juni 2010 
5 Afrapportering på 2. kvartal 2010 for det spcialiserede sociale område 
6 Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne 
 
Lukket dagsorden 
 
7 Gentofte-Plan 2011, fagudvalgsbehandling august 2010, BOS 
8 Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne 
  



   
 

 
 
Møde i Børne- og Skoleudvalget den 09. august 2010 
 
1  Åbent         Godkendelse af visionsplan for Klub Gentofte 
 
036160-2010 
 
 
Resumé 
På Børne- og Skoleudvalgets møde den 26. november 2009 blev det besluttet, at organisations-
ændringen vedr. kommunens fritidscentre skulle træde i kraft pr. 1. januar 2010. Samtidig blev det 
vedtaget, at der i første halvdel af 2010 skulle udarbejdes en visionsplan for området, som skal 
danne ramme for det kommende målsætningsarbejde. Skole og Fritid indstiller til Børne- og 
Skoleudvalget, at visionsplanen for Klub Gentofte (jf. bilag 1) godkendes, og at orienteringen om 
det kommende udviklingsarbejde i Klub Gentofte tages til efterretning. 

 
Baggrund 
Visionsplanen for Klub Gentofte er formuleret med udgangspunkt i de brede visionsprocesser og 
høringer, som gennem 2008/2009 kom til at danne grundlag for organisationsændringen af 
fritidscenterområdet. Således har ledelser, medarbejdere, forældre, unge, skoleråd m.m. været 
involveret i processen og haft mulighed for at sætte deres fingeraftryk på visionsplanen. 

Visionsplanen er siden blevet forelagt FC-ledelse og medarbejdere samt Ungdomsskolens 
bestyrelse, som har godkendt planen. 

 
Vurdering 
  

Visionen: 

Visionen for Klub Gentofte ligger inden for rammerne af kommunens børne- og ungepolitik. 
Samtidig er visionsplanen fundamentet for Klub Gentoftes indspil til arbejdet med den kommende 
ungestrategi, som, sammen med vision 2020, vil blive retningsgivende for arbejdet i Klub Gentofte.  

Visionsplanen indeholder dels formålet med Klub Gentofte og dels de overordnede værdier for 
Klub Gentofte. Det tre nøgleord er her: frirum, læring og ansvar. Derudover er der opstillet konkrete 
mål i forhold til: 

1. Indhold  

2. Kompetence  

3. Samarbejdsrelationer  

4. Organisationen 

Slutteligt er styringen af Klub Gentofte beskrevet, herunder tankerne vedr. etableringen af et Klub 
Gentofte-Råd, som alle bestyrelsesformænd i forældrebestyrelserne er fødte medlemmer af. 
Derudover tænkes Klub Gentofte-Rådet at skulle bestå af alle fritidscenterledere samt den daglige 
ledelse af Klub Gentofte. Rådet mødes seks gange årligt afstemt med bestyrelsesmøder i 
Ungdomsskolen, så indstillinger til bestyrelsen kan forberedes. Rådet skal endvidere vælge en 
repræsentant til Ungdomsskolens bestyrelse. 

Det er Skole og Fritid vurdering, at den udarbejdede visionsplan for Klub Gentofte, danner et godt 
og solidt fundament for det videre arbejde i Klub Gentofte, herunder det kommende 
målsætningsarbejde (se nedenfor). 



   
 

  

Det videre arbejde: 

I anden halvdel af 2010 påbegyndes et målsætningsarbejde for den samlede organisation i Klub 
Gentofte, som kommer til at involvere alle medarbejdere i de samlede fritidscentre. Visionsplanen 
skal i dette arbejde udmønte sig i: 

1. Mål, som hele organisationen efterlever  

2. Mål udvalgte institutioner i et projektfællesskab arbejder mod  

3. Mål der udmøntes af enkelte institutioner.  

Børne- og Skoleudvalget vil løbende blive orienteret om Klub Gentoftes fortsatte udviklingsarbejde, 
samt blive præsenteret for præmisserne for målsætningsarbejdet. 

 
Indstilling 
Skole og Fritid indstiller 

Til Børne- og skoleudvalget: 

1.  At visionsplanen for Klub Gentofte, godkendes. 

2.  At orienteringen vedr. det kommende udviklingsarbejde, tages til efterretning. 

 
Beslutninger 
 
Pkt. 1: Vedtaget. 
 
Pkt. 2: Taget til efterretning. 
 
 
_______________________ 
 
Bilag 

 Visionsplan for Klub Gentofte 
 
 
Møde i Børne- og Skoleudvalget den 09. august 2010 
 
2  Åbent         Høringssvar til Region Hovedstaden om Fødeplan 
 
055762-2009 
 
 
Resumé 

Region Hovedstaden har sendt et forslag til en fødeplan i høring. Børne- og Skoleudvalget 
forelægges kommentarer til fødeplanen, der har særlig kommunal og/eller borgerrettet interesse 
samt et udkast til høringssvar.  

 
Baggrund 



   
 

Region Hovedstaden har udarbejdet et forslag til regionens første Fødeplan. Regionsrådet 
besluttede på sit møde den 25. maj 2010 at sende forslaget i offentlig høring hos relevante parter 
frem til den 27. september 2010.  
  
Region Hovedstadens fødeplan fastlægger indsatsen ved graviditet, fødsel og barsel og beskriver, 
hvordan Sundhedsstyrelsens anbefalinger for svangreomsorgen opfyldes. Fødeplanen sætter 
fokus på følgende områder: 
 
§         regionens tilbud på svangreområdet 
§         samarbejdet mellem praksis, hospitaler og kommuner  
§         kvalitetsudvikling, monitorering og patientsikkerhed. 
  
I det vedlagte bilag præsenteres sammenfatning og anbefalinger fra Region Hovedstadens forslag 

til fødeplan. 
  
Børn og Forebyggelse har følgende kommentarer, der har særlig kommunal og/eller borgerrettet 

interesse: 

Ad regionens tilbud på svangreområdet: 

Fødeplanen indeholder beskrivelser af de regionale tilbud samt anbefalinger til den fremadrettede 
indsats. Der nævnes 4 områder, hvor Regionen ikke følger Sundhedsstyrelsens anbefalinger. 
Disse områder vil ifølge beskrivelsen kun kunne iværksættes ved tilførsel af ressourcer: 

• fødselsforberedelse i forbindelse med psykosociale, sproglige eller kulturelle behov  
• fast jordemoder under den aktive fase af fødslen  
• hjemmebesøg ved ambulant og hjemmefødsel  
• efterfødselssamtale med alle familier. 

Fødeplanen beskriver indholdet af den almene fødselsforberedelse, der tilbydes til, hold for 10 - 12 
personer. Det skal bemærkes, at fødselsforberedelsen på Gentofte Hospital tilretteægges som 
auditorieundervisning. Denne undervisning er aktuelt også tilbuddet til sårbare gravide. 

Fødeplanen beskriver praksis om accelerede barselsforløb, hvor alle ukomplicerede 
fleregangsfødende udskrives efter 4 - 6 timer (ambulante fødsler) og førstegangsfødende 
udskrives efter 2 overnatninger. Disse forløb er implementeret. Under forudsætning af tilførelse af 
ressourcer vil Sundhedsstyrelsens anbefalinger om 2 jordemoderkontakter efter ambulant fødsel 
kunne iværksættes fra den 1. april 2011. Det skal bemærkes, at praksis aktuelt er en opringning fra 
hospitalet til de nybagte forældre og evt. henvisning til barselsambulatoriet. 

Fødeplanen beskriver, at informationer skal tilpasses brugerens behov og forudsætninger samt 
tilpasses efter kulturel diversitet. Det nævnes ikke i hvilket omfang, der skal anvendes tolk.  

Familieambulatoriet på Hvidovre Hospital opretholdes, og der etableres yderligere 2 ambulatorier 
til at varetage svangreomsorgen for gravide med rusmidelproblemer. Områder som rygestopkurser 
og kostvejledning til overvægtige gravide er et kommunalt anliggende. 

Ad samarbejdet mellem praksis, hospitaler og kommuner: 

Fødeplanen beskriver ansvarsfordelingen gennem graviditet, fødsel og barselsperiode: 

• hospitalet har ansvaret for forløbet gennem graviditeten, under fødslen samt informationer 
til kommunen  



   
 

• kommunen har ansvaret for tilrettelæggelse af tilbudet i barselsperioden i henhold til 
oplysninger fra hospitalet. Kommunens ansvar starter ved første besøg af 
sundhedsplejersken  

• i henhold til Sundhedsstyrelsens anbefalinger anbefales hjemmebesøg i graviditeten af 
sundhedsplejerske, der som minimum skal omfatte udsatte gravide. 

Svangreomsorgen differentieres i forhold til 4 niveauer, hvor målgruppen, tilbuddet og samarbejdet 
beskrives overordnet. Ifølge Fødeplanen skal fødestedet orientere kommunen, hvis fødestedet 
vurderer, at der er behov for tidlig indsats fra sundhedsplejerske og/eller sociale myndigheder. 
Kriterier for denne vurdering beskrives ikke. 

Ifølge Fødeplanen skal hospitalet orientere kommunen om fødslen senest 2 døgn efter denne. 
Endvidere skal kommunen have en udskrivningsmeddelelse på alle, der udskrives efter 4 - 6 timer, 
ligesom der skal gives besked, hvis mor og barn genindlægges. Det skal bemærkes, at dette ikke 
er implementeret. 

Fødeplanene beskriver behovet for, at der etableres elektronisk kommunikation mellem 
sektorerne. Det anbefales, at der via sundhedsaftalerne arbejdes videre med at fastlægge 
arbejdsfordelingen mellem region og kommuner og, at det aftales, hvordan MedCom (it-system til 
elektronisk kommunikation og information indenfor sundhedshedsområdet) standarder kan 
anvendes som kommunikation mellem hospital og kommune. Endvidere anbefales det, at 
kommunen går i dialog med de praktiserende læger om snitflader i relation til svangreomsorgen.  

Ad kvalitetsudvikling, monitorering og patientsikkerhed: 

Fødeplanen beskriver de eksisterende kvalitetsstandarder og stiller forslag til forbedring af disse. 
Det omtales bl.a., at svar på prøver jævnligt går tabt. Nogle af disse problemer vurderes til at 
kunne løses ved at gøre vandrejournalen elektronisk og tilgængelig for alle behandlere.  

Fødeplanen anbefaler endvidere kvalitetesovervågning herunder brugerundersøgelser i tæt 
samarbejde mellem hospital, praksis og kommuner. 

Forslag til høringssvar til Fødeplan for Region Hovedstaden er vedlagt. 

 
Vurdering 

Fødeplanen indeholder en række anbefalinger og tidsplaner for implementering af disse. Det må 
konstateres, at væsentlige områder ikke er implementeret som beskrevet. Fødeplanen beskriver 
behovet for samarbejde mellem sektorerne herunder udvikling af elektronisk kommunikation. 

Udkast til Sundhedsaftale for Region Hovedstaden 2011 - 2014 indeholder bl.a. mål for 
Svangreomsorgen vedr. arbejdsdeling, samarbejde og elektronisk kommunikation mellem 
fødested, praksis og kommune samt informationsmateriale til de vordende forældre. 

De accelerede barselsforløb må ses som en klar opgaveglidning mellem Region og kommune. 
Gentofte Kommune har etableret barselsbesøg af sundhedsplejersken som konsekvens af de 
hurtige udskrivninger. Dette besøg aflægges 2 - 5 dage efter fødslen.  

Samarbejdet mellem Region og kommune om såbare gravide og barslende er aktuelt sparsomt og 
i en del tilfælde helt fraværende. Gentofte Kommune har, i lighed med nogle andre kommuner, 
udviklet en model for et fødselssamarbejde, der planlægges implementeret i efteråret 2010. 



   
 

Fødselssamarbejdet skal sikre en tidlig koordineret indsats til sårbare gravide og forældre med 
børn under 1 år. Der er aktuelt tilsagn om deltagelse af overjordemoder fra svangreambulatoriet på 
Gentofte Hospital. Der afventes tilbagemelding på deltagelse af repræsentant fra de praktiserende 
læger. Det kan forventes, at de praktiserende læger vil stille krav om honorar for denne ydelse. Der 
vil endvidere deltage repræsentanter fra relevante fagområder i Gentofte Kommune i 
Fødselssamarbejdet. 

 
Indstilling 

Børn og Forebyggelse indstiller 

Til Børne- og Skoleudvalget: 

1. At orienteringen tages til efterretning. 

2. At det vedlagte høringssvar godkendes til fremsendelse til Region Hovedstaden. 

 
Beslutninger 
 
Pkt. 1: Taget til efterretning. 
 
Pkt. 2: Vedtaget med bemærkning om at høringssvaret tilføjes: Børne- og 
Skoleudvalget finder det meget uhensigtsmæssigt at fødeafdelingen på Gentofte 
Hospital lukkes. 
 
 
 
_______________________ 
 
Bilag 

 Sammenfatning og anfalinger, Fødeplan for Region Hovedstaden 
 Forslag til høringssvar til Region Hovedstaden om Fødeplan 

 
 
 
Møde i Børne- og Skoleudvalget den 09. august 2010 
 
3  Åbent         Godkendelse af anlægsregnskab for renovering og udvikling af 
skolernes udearealer 2006/2007 
 
034832-2010 
 
 
Resumé 
Regnskab for anlægsbevilling på 930.000 kr. til renovering og udvikling af skolernes udearealer 
2006/2007 forelægges til godkendelse. 

 
Baggrund 



   
 

Kommunalbestyrelsen havde afsat et rådighedsbeløb til Børn og Forebyggelse og Skole og Fritid 
på i alt 5,1 mio. kr. i årene 2004-2007, til renovering og udvikling af legepladserne ved 
dagsinstitutioner og skoler/GFO. På kommunalbestyrelsesmødet den 19. juni 2006 blev frigivet 
anlægsbevilling på 930.000 kr. til renovering og udvikling af udendørs arealer ved Bakkegård, 
Dyssegård, Tjørnegård og Maglegård skoledistrikter. 
 
Formålet med det afsatte rådighedsbeløb til skoleområdet var at investere i børnenes leg, læring 
og fysiske udvikling og bidrage til at det udendørs rum blev attraktivt at færdes i for børnene. Skole 
og Fritid modtog i 2006 ansøgninger fra 4 distrikter (Bakkegård, Dyssegård, Tjørnegård og 
Maglegård), der blev indstillet til at modtage tilskud til anlægsarbejderne. 
 
Vurdering 
Regnskabet for renovering og udvikling af skolernes udearealer 2006/2007 ser ud som følger: 

 

Bevilling  kr. 930.000 

Forbrug  kr. 986.544 

Merforbrug  kr.   56.544 

 

Merforbruget skyldes at renoveringen/udviklingen af udearealerne blev dyrere end budgetteret. 

 

Regnskabet skal ikke forelægges revisionen, da der er bogført for mindre end 2 mio. kr. 

  
 

I forbindelse med Kommunalbestyrelsens møde den 26.4.2010 indgik bevillingen i dagsordenens 
punkt 18, hvor allerede givne anlægsbevillinger er tilpasset. Merforbruget er således finansieret af 
likvide midler i 2007. 
  

Logbog samt skema 2 og 3 vedlægges i bilag. 

 
Indstilling 
Skole og Fritid indstiller  

  

Til Børne- og Skoleudvalget: 

 
1. At anlægsregnskabet for renovering og udvikling af skolernes udearealer 2006/2007 godkendes. 

2.  At orienteringen om sagsforløbet (logbogen) tages til efterretning. 

 
Beslutninger 
 
Pkt. 1: Vedtaget. 
 
Pkt. 2: Taget til efterretning. 
 
 



   
 

 
_______________________ 
 
Bilag 

 Logbog 
 Regnskabet - bilag 11 - skema 3 
 Skema 2 underskrevet 

 
 
 
Møde i Børne- og Skoleudvalget den 09. august 2010 
 
4  Åbent         Referat af Børnerådets møde 16. juni 2010 
 
003488-2010 
 
 
Resumé 
Børnerådet har holdt møde 16. juni. Referatet af mødet forelægges Børne- og Skoleudvalget til 
orientering.  
 
Indstilling 

Børn og Forebyggelse indstiller 

Til Børne- og Skoleudvalget: 

At referatet af mødet 16. juni 2010 i Børnerådet tages til efterretning. 

 
Beslutninger 
 
Taget til efterretning. 
 
_______________________ 
 
Bilag 

 Endeligt referat af møde 16. juni 2010 
 
 
 
Møde i Børne- og Skoleudvalget den 09. august 2010 
 
5  Åbent         Afrapportering på 2. kvartal 2010 for det spcialiserede sociale område 
 
055762-2009 
 
 
Resumé 



   
 

Børne- og Skoleudvalget forelægges afrapportering for 2. kvartal 2010 for det specialiserede 
sociale område til drøftelse. 

 
Baggrund 

Som en del af Økonomiaftale 2010 aftalte KL og Referingen, at der skulle sættes fokus på det 
specialiserede sociale område. Parterne indgik aftale om, at der fra 2010 kvartalsvis skal 
afrapporteres til kommunalbestyrelserne i landets kommuner vedrørende udviklingen på området. 
Der skal endvidere indrapporteres til Indenrigsministeriet kvartalsvis. 

Dette er den 2. oversigt for 2010 og dækker 1. og 2. kvartal 2010. Oversigten viser det oprindelige 
budget, korrigeret budget og forventet regnskab for de relevante funktioner i Indenrigsministeriets 
autoriserede kontoplan. Oversigten er delt op på målområder. Oversigten er vedlagt som bilag 
sammen med en læsevejledning for, hvad de forskellige funktioner dækker. 

Kommunalbestyrelsen får oversigten tilsendt 4 gange om året. Oversigten drøftes på det 
efterfølgende møde i Børne- og Skoleudvalget og Socialudvalget. 

 
Vurdering 

Den vedlagte oversigt opsummeres i nedenstående tabel. Den overordnede konklusion på 
tabellen i forhold til det specialiserede sociale område under Børne- og Skoleudvalget ved 
udgangen af 2. kvartal 2010 er, at Børn og Forebyggelse samt Skole og Fritid ikke forventer at 
overskride det korrigerrede budget for 2010. Forskellen mellem Budget og korrigeret budget under  

• Skole og Fritid er en konsekvens af en budgetkorrektion, hvor forbrug fejlagtigt blev bogført 
her (genganger fra afrapportering på 1. kvartal 2010).  

• Sociale institutioner for børn og unge er en konsekvens af lukningen af Alpha med færre 
takstindtægter til følge (genganger fra afrapportering på 1. kvartal 2010). 

Andre forskelle skyldes decentrale lønmidler og genbevillinger.  

Oversigt på målområdeniveau for det specialiserede sociale område for 
2010 

Målområde Budget Korrigeret 
Budget

Forventet 
regnskab 

Skole og Fritid 9.086 5.596 5.200 
Dagtilbud for småbørn 9.601 9.601 9.601 
Forebyggelse og sundhedsfremme for børn og 
unge 85.515 88.476 88.476 

Sociale institutioner for børn og unge -7.679 -3.247 -3.247 
I alt for Børne- og Skoleudvalget 96.523 100.426 100.030 
 
 
Indstilling 

Skole og Fritid samt Børn og Forebyggelse indstiller  

Til Børne- og Skoleudvalget: 



   
 

At afrapporteringen for det specialiserede sociale område for 2. kvartal 2010 drøftes. 

Beslutning 

Drøftet. 

 
 
_______________________ 
 
Bilag 

 Læsevejledning til forbrugsopgørelse for det specialiserede socialområde 
 Budget og forv. regnskab pr. 2. kvartal 2010 på det specialiserede sociale område 

 
 
 
Møde i Børne- og Skoleudvalget den 09. august 2010 
 
6  Åbent         Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra 
medlemmerne 
 
048155-2009 
 
 
Ingen 
 
 
_______________________ 
 
 
 
 
Møde i Børne- og Skoleudvalget den 09. august 2010 
 
7  Lukket         Gentofte-Plan 2011, fagudvalgsbehandling august 2010, BOS 
 
 
 
 
_______________________ 
 
 
 
 
Møde i Børne- og Skoleudvalget den 09. august 2010 
 
8  Lukket         Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra 
medlemmerne 
 



   
 

 
 
 


