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Møde i Børne- og Skoleudvalget den 03. december 2012 
 
1  Åbent         Intern kontrakt 2013, Børne- og Skoleudvalget 
 
048535-2012 
 
 
Resumé 

Børn, Unge og Fritid forelægger kontrakt for Børne- og Skoleudvalget for 2013 til drøftelse og 
godkendelse. Kontrakten indeholder mål og veje til målene for de politiske mål på de fire 
målområder og for emner fra den politiske budgetaftale 2013. Samtidig forelægges status for de 
fire målområder under Børne- og Skoleudvalget for 2012.  

  

 
Baggrund 

Gentofte Kommune bruger interne kontrakter til styring af de politiske målområder, og Gentofte 
Plan er udgangspunktet for opstillingen af de interne kontrakter. Her er budgetforliget mellem Det 
Konservative Folkeparti, Socialdemokraterne, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti samt Marie 
Louise Gjern Bistrup (uden for parti) for 2013-2016 et vigtigt element.  De interne kontrakter 
vedrørende et politisk målområde indgås mellem det relevante politiske fagudvalg og 
opgaveområdet. Vedlagt forelægges Børne- og Skoleudvalget for en samlet kontrakt for de fire 
målområder under Børne- og Skoleudvalget. 

Formålet med kontrakterne er at styrke og tydeliggøre udmøntningen af Gentofte Plan og at 
forventningsafstemme om den strategiske udvikling af de politiske områder. Kontrakten for Børne- 
og Skoleudvalget dækker 2013. Der forelægges samtidig en status for de gældende kontrakter for 
Dagtilbud for småbørn, Skole og fritid, Sociale institutioner for børn og unge samt Forebyggelse og 
sundhedsfremme for børn og unge i 2012. 

 
Vurdering 

Børn, Unge og Fritid vurderer, at kontrakten for Børne- og Skoleudvalget 2013 konkretiserer 
visionerne Læring Uden Grænser og Tryghed Leg Læring – Børn forandrer verden samt de 
politiske mål, som er vedtaget i Gentofte Planen. 

 
Indstilling 

Børn, Unge og Fritid indstiller 

  

Til Børne- og Skoleudvalget: 

1. At status for kontrakterne under Børne- og Skoleudvalget for 2012 tages til efterretning. 

2.  At kontrakten for Børne- og Skoleudvalget for 2013 godkendes. 



  Side 4 af 7 
 

 
 
 
_________________________ 
 
Bilag 

 Intern kontrakt Børne- og skoleudvalget 2013.pdf 
 Opfølgning på kontrakt 2012 for Børne- og Skoleudvalget.pdf 

 
 
Møde i Børne- og Skoleudvalget den 03. december 2012 
 
2  Åbent         Procedurer for godkendelse af plejefamilier 
 
046277-2012 
 
 
Resumé 

På Kommunalbestyrelsens møde den 26. november, pkt. 15, blev det besluttet, at Børne- og 
Skoleudvalget på sit næste møde behandler procedurer i forbindelse med godkendelse af 
plejefamilier. 

 
Baggrund 

På Kommunalbestyrelsens møde den 26. november, pkt. 15, blev det besluttet, at Børne- og 
Skoleudvalget på sit næste møde behandler procedurer i forbindelse med godkendelse af 
plejefamilier. 

 
Vurdering 

Sociale Institutioner og Familiepleje og Børn og Familie vil redegøre for nuværende procedurer for 
godkendelse af plejefamilier og komme med forslag til evt. ændringer i forhold til fremtidige 
procedurer. 

 
Indstilling 

Børn, Unge og Fritid indstiller  

Til Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 

At procedurer for godkendelse af plejefamilier drøftes. 

 
 
 
_________________________ 
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Møde i Børne- og Skoleudvalget den 03. december 2012 
 
3  Åbent         Godkendelse af anlægsregnskab for Projekt IT Læring "PIL" 
 
040020-2012 
 
 
Resumé 
Sagen forelægges med henblik på godkendelse af anlægsregnskab for Projekt IT læring ”PIL”. 

 
Baggrund 

Børne- og skoleudvalget tiltrådte på sit møde, den 4. oktober 2004, pkt. 8, rammebeskrivelse for 
”Projekt IT-Læring – spredning af IT erfaringer på folkeskolerne”, samt nedsættelse af en 
projektgruppe der kunne gå i gang med at forberede projektet og udarbejde en projektbeskrivelse i 
sammenhæng med ”Plan 2005”. 

Projektbeskrivelsen blev fremlagt og enstemmigt vedtaget på Kommunalbestyrelsesmødet den 31. 
januar 2005.  

 
Projektrammen var et 2 årigt projekt, der skulle sikre at elever og lærere på alle skoler deltog i 
undervisningsforløb med IT baseret læring. 
 
Som en integreret del af undervisningsforløbene ville vidensdelingssystemet ”Skoleintra” blive 
taget i anvendelse med alle enkeltelementerne: ”Lærerintra”, ”elevintra”, ”forældreintra”, 
”Skoleporten”, og”fællesnet” på tværs af skoler og Skoleafdelingen. 
 
For en uddybning af projektet henvises til logbøgerne samt skema 2 og 4, der er vedlagt.  
 
Vurdering 
Regnskabet for Projekt IT læring ”PIL” ser ud som følger: 

 

Bevilling  7.197.000 kr. 

Anvendt forbrug 7.442.243 kr. 

 

Merforbrug     245.243 kr. 
 

Den sidste bogføring er foretaget den 9. november 2008. Regnskabet er underskrevet den 31. 
oktober 2012. Tidsfristen for aflæggelse af anlægsregnskab er ikke overholdt. 

 

Merforbruget er håndteret i forbindelse med Kommunalbestyrelsens godkendelse af 
genbevillingerne den 26. april 2010 pkt. 18. 
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Anlægsregnskabets logbøger er revideret af revisionsselskabet PricewaterhouseCoopers, der 
konkluderer: ”Det er vores opfattelse, at anlægsregnskabet giver et retvisende billede af de 
afholdte omkostninger ved gennemførelsen af anlægsarbejdet, og at anlægsregnskabet er aflagt i 
overensstemmelse med Gentofte Kommunes Principper og retningslinier for økonomistyring”.  

Revisionspåtegning er vedlagt. 

 
Indstilling 
Børn, Unge og Fritid indstiller 

Til Børne- og skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 

1. At anlægsregnskabet for Projekt IT læring ”PIL” godkendes.  

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

 
 
 
_________________________ 
 
Bilag 

 Logbog 
 Skema 2 
 Regnskabet - bilag 11 - skema 4 
 Ledelseserklæring  PIL 
 Revisionserklæring - anlæg -  Projekt it-læring PIL 

 
 
 
Møde i Børne- og Skoleudvalget den 03. december 2012 
 
4  Åbent         Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra 
medlemmerne 
 
058252-2011 
 
 
 
 
_________________________ 
 
 
 
 
Møde i Børne- og Skoleudvalget den 03. december 2012 
 
5  Lukket         Godkendelse af plejefamilie 
 
046277-2012 
 
 



  Side 7 af 7 
 

 
 
_________________________ 
 
 
 
 
Møde i Børne- og Skoleudvalget den 03. december 2012 
 
6  Lukket         Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra 
medlemmerne 
 
058252-2011 
 
 
 
 
_________________________ 
 
 
 
 
 


