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1 [Åben] Kapacitetstilpasning - Høring og endelige kriterier  
  
Sags ID: EMN-2022-08252 

 

Resumé 
Med baggrund i det flerårige mål om ”…at styrke det pædagogiske arbejde til glæde for 
børnene ved at tilpasse den fysiske kapacitet på dagtilbudsområdet” besluttede 
Børneudvalget 13. september 2022 at sende udkast til kriterier til brug for den kommende analyse i 
høring blandt interessenter og aktører på dagtilbudsområdet i Gentofte Kommune. Børneudvalget 
orienteres om resultatet af høringen og skal tage stilling til, hvilke kriterier der skal lægges til grund 
for beslutning om kapacitetstilpasning. 
 

 
Baggrund 
Antallet af børn i alderen 0-5 år er i perioden 2012 til 2022 faldet med knap 850 i Gentofte 
Kommune, og befolkningsprognosen viser, at børnetallet vil falde yderligere med ca. 230 børn fra 
2022 til 2027. I dag har dagtilbudsområdet en maksimal fysisk kapacitet på ca. 4.300 pladser, og 
der er pr. 1. juni 2022 indskrevet ca. 3.900 børn. Juni er den måned på året med flest indskrevne 
børn. Der er således en overkapacitet på minimum 400 pladser.  
 
Børneudvalget blev på orienteringsmøde 30. maj 2022 indført i problemstillingen, og som et af de 
flerårige mål besluttede Børneudvalget 7. juni 2022 (punkt 1), at man vil styrke det pædagogiske 
arbejde til glæde for børnene ved at tilpasse den fysiske kapacitet på dagtilbudsområdet. Med 
henblik på at kunne udarbejde analysen, der skal danne grundlag for den kommende beslutning 
om kapacitetstilpasning, besluttede Børneudvalget på mødet 13. september 2022 (punkt 2) at 
sende udkast til kriterier til brug for analysen i høring hos alle interessenter.  
 
Kriterierne sendt i høring er: 

• Fysiske rammer til at sikre gode pædagogiske læringsmiljøer og fysiske arbejdsmiljøer 

• Ejendommens stand og øvrige driftsøkonomi 

• Øvrige kriterier 
I høringsmaterialet indgår desuden ’Andre parametre, der inddrages i den efterfølgende 
afvejningsproces’. 
 
Dagtilbud har i perioden 23. september til 4. november 2022 gennemført en høring vedrørende de 
foreslåede kriterier, der er præsenteret i høringsbrevet (bilag 1). Høringen er fortaget blandt 
følgende interessenter og aktører på dagtilbudsområdet i kommunen: 

• Forældrebestyrelser 

• Paraplyorganisationerne Gentofte Børnevenner, Sankt Lukas Stiftelsen, Livsværk og 
Landsorganisationen Danske Daginstitutioner 

• De faglige organisationer BUPL, FOA samt Kost og Ernæringsforbundet  
 
Det er sket i en inddragende proces med Dagtilbuds forretningsudvalg og MED Dagtilbud 
(bestående af fællestillidsrepræsentanter, tillidsrepræsentanter og ledere fra en række 
daginstitutioner). Ligeledes har alle bestyrelser været inviteret til formandssamling den 12. oktober 

2022, hvor temaet var kapacitetsprocessen og det indstillede høringsmateriale. 
 
Bilag 2 er en opsamling på de 26 indkomne høringssvar. Sammenfattende bemærkes det, at der i 
høringssvarene generelt gives udtryk for en forståelse for behovet for tilpasning af den fysiske 
kapacitet på området. Der efterspørges dog en større tydelighed ift., hvordan kriterierne vil blive 
præcisereret, operationaliseret og vægtet i forhold til hinanden. 
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Høringssvarene fremgår i deres fulde længde af bilag 3. 
 
Det indstilles: 

1. På baggrund af høringen anbefales følgende rangordning: 
a. Fysiske rammer til at sikre gode pædagogiske læringsmiljøer og fysiske 

arbejdsmiljøer 
b. Ejendommens stand og øvrige driftsøkonomi 
c. Andre parametre, der inddrages i den efterfølgende afvejningsproces  

 

Med denne rangordning indstilles der til, at det først og fremmest er vurderingen af, 

hvorvidt de fysiske rammer sikrer gode lærings- og arbejdsmiljøer, der vægtes i 

kommende beslutninger vedrørende kapacitetstilpasningen. ’Øvrige kriterier’ indgår ikke i 

rangordningen, men anvendes til vurdering af om de forskellige strukturforslag sikrer 

hensyn til geografisk placering samt diversitet og bredde i tilbudsviften. 
På baggrund af høringen anbefales endvidere følgende ift. de indstillede kriterier:  
 

2. At kriteriet ’Fysiske rammer til at sikre gode pædagogiske læringsmiljøer og fysiske 
arbejdsmiljøer’ fastholdes med følgende tilføjelse ift. analysen:  

a. At der for at sikre uvildighed tilknyttes en ekstern ekspert, som bliver 
ansvarlig for at udarbejde et observationsredskab. Dette struktureres 
omkring kriteriet og de enkelte underkriterier, som hver især tilknyttes en 
række tegn, der bliver pejlemærker for den tilsynsførendes observationer og 
efterfølgende vurdering. I den forbindelse indarbejdes tegn vedrørende 
personalefaciliteter, indeklima mm. 
 

3. At kriteriet ’Ejendommens stand og øvrige driftsøkonomi’ fastholdes med følgende 
tilføjelse ift. analysen:  

a. At der foretages en Fm3-vurdering (metode til bygningsgennemgang) af 
selvejende dagtilbuds bygninger, så der foreligger data på både kommunale 
og selvejende dagtilbud. 

b. At Fm3 vurderingen suppleres med en analyse af opførelsestidspunkt o.l. 
c. At registrering af bygningens stand suppleres med en vurdering af evt. 

produktionskøkken. 
d. At energimærkning suppleres med forbrugsdata og vurdering af indsats ift. at 

gøre bygningen energieffektiv. Der tages udgangspunkt i energimærkernes 
anbefalinger. 

e. At energivurdering suppleres med en registrering af opvarmningskilde. 
f. At udgifter til madordning medtages særskilt i analysen.  
g. At der medtages data om løn til ledere og kompensationsenheder, men at 

disse suppleres af et forslag til en ny ensartet og gennemsigtig 
tildelingsmodel på dagtilbudsområdet, hvori bl.a. lederløn og 
kompensationsenheder indgår således, at både den nuværende udgift og 
udgift ved en ny tildelingsmodel fremgår af analysen. 

h. At der i rapporten med strukturforslag foretages en vurdering af, om de 
bygninger, der kan være relevante at afvikle, udgør en interessant 
matrikulær størrelse til øvrige kommunale formål, herunder som midlertidig 
anvendelse som pædagogiske aktivitetscentre for omkringliggende 
børnehuse, indtil alternativ brug iværksættes. 
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4. At kriteriet ’Øvrige kriterier’ fastholdes.  
 
5. At ’Andre parametre, der inddrages i afvejningsprocessen’ ændres således, at 

forældreperspektivet belyses gennem data om efterspørgsel og, at 
forældretilfredshedsundersøgelser ikke medtages i analysen. 
 

 
Høringen giver ikke anledning til at ændre i den overordnede proces, der blev præsenteret for 
udvalget på mødet 13. september, jf. bilag 4.  
 
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller, at Børneudvalget anbefaler godkendelse af 
kriterierne til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen med de indstillede justeringer. 
 
 

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

• At godkende den i punkt 1 beskrevne rangordning. 

• At godkende de i punkt 2 – 5 beskrevne kriterier med de angivne tilføjelser.  
 

 
Tidligere beslutninger: 
. 

 

 

Bilag 
1. Bilag 1. Høringsbrev (4839141 - EMN-2022-08252) 
2. Bilag 2. Høringsnotat vedr. kriterier for analyse af kapaciteten på dagtilbudsområdet, 
november 2022 (4839083 - EMN-2022-08252) 
3. Bilag 3. Samlede høringssvar (4844965 - EMN-2022-08252) 
4. Bilag 4. Indstillede kriterier 6.12.22 (4860972 - EMN-2022-08252) 
5. Bilag 5. Tabel over samlede indstillinger (4888927 - EMN-2022-08252) 

 

2 [Åben] Orientering om igangværende indsatser til realisering af flerårige mål 
Børneudvalget  
  
Sags ID: EMN-2022-07665 

 

Resumé 
Forvaltningen fremlægger til Børneudvalgets orientering de større indsatser, der ud fra en faglig 
vurdering forventes at bidrage til at nå de flerårige mål, som udvalget vedtog på mødet i juni 2022. 
 

 
Baggrund 
De stående udvalg har jf. Gentofte Kommunes styrelsesvedtægt til opgave at sikre en tværgående, 
helhedsorienteret og langsigtet udvikling af deres ressortområder gennem politikudvikling, 
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opfølgning på de vedtagne politikker og fastlæggelse af flerårige mål. Det sikrer fokus på det 
strategiske politiske niveau.  
Børneudvalget vedtog på sit møde d. 14. juni 2022 punkt 1 at prioritere følgende mål, som de 
vigtigste for udvalget at nå i den indeværende valgperiode: 
 

1. Vi vil øge kvaliteten i dagtilbud og skabe læringsmiljøer, hvor børn trives og udvikler sig. 
2. Vi vil fastholde, opkvalificere og rekruttere flere medarbejdere til dagtilbudsområdet. 
3. Vi vil styrke det pædagogiske arbejde til glæde for børnene ved at tilpasse den fysiske 

kapacitet på dagtilbudsområdet. 
4. Vi vil sikre, at flere børn og unge med særlige behov og særlige forudsætninger oplever 

glæden ved at deltage og trives i fællesskaber tættere på almenmiljøet.  
5. Vi vil øge den borgeroplevede kvalitet i sagsbehandlingen. 

 
Det er forvaltningens opgave at føre de politiske mål ud i livet. Bilag 1 giver et overblik over de 
indsatser, som ud fra en faglig vurdering, forventes at bidrage væsentligt til at indfri hvert enkelt 
mål. På mødet vil forvaltningen kort fortælle om indsatserne og de evt. yderligere indsatser, der 
forventes at blive brug for.  
I den resterende del af valgperioden vil forvaltningen én gang om året følge op på målene gennem 
data i forhold til målepunkterne suppleret med vurderinger af, hvilke veje udvalget ud fra en faglig 
vurdering kan gå, hvis der viser sig behov for justeringer eller nye tiltag. I så fald skal disse 
finansieres indenfor den eksisterende økonomiske ramme eller indgå som ønsker i kommende 
budgetproces.  
 

 

Indstilling 
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller 
 
Til Børneudvalget:  
 
At udvalget tager orienteringen om større indsatser til efterretning 

 

 
Tidligere beslutninger: 
. 

 

 

Bilag 
1. Visuel præsentation flerårige mål 1 (4873663 - EMN-2022-07665) 
2. Visuel præsentation flerårige mål 2 (4873660 - EMN-2022-07665) 
3. Visuel præsentation flerårige mål 3 (4873661 - EMN-2022-07665) 
4. Visuel præsentation flerårige mål 4 (4873662 - EMN-2022-07665) 
5. Visuel præsentation flerårige mål 5 (4878045 - EMN-2022-07665) 
 

3 [Åben] Evaluering af STIME - en fremskudt regional funktion  
  
Sags ID: EMN-2022-06195 

 

Resumé 
Børneudvalget orienteres om et eksternt konsulentfirmas evaluering af ”Fremskudt regional 
funktion i børne- og ungdomspsykiatrien”- et projekt under Sundhedsstyrelsen, hvor Gentofte 
Kommune har været med i projekt STIME.  
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Baggrund 
Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) har siden 2018 og frem til april 2022 været en del af 
projekt STIME, som står for ”Styrket Tværsektoriel Indsats for børn og unges Mentale sundhed”.  
 
I projektet har Gentofte Kommune samarbejdet med Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center og 6 
andre kommuner i Region Hovedstaden (Bornholm, Frederiksberg, Gladsaxe, Høje-Taastrup, 
København og Lyngby-Taarbæk), om at udvikle lettere behandlingsforløb til børn og unge i 
begyndende psykisk mistrivsel og derved forebygge, at problemerne vokser sig store. Projektet har 
været sat i værk på baggrund af midler fra satspuljeaftalen på sundhedsområdet 2018-2021 under 
overskriften: ”Fremskudt regional funktion i børne- og ungdomspsykiatrien.”  
 
I april 2022 udkom evalueringen af ”Fremskudt regional funktion i børne- og ungdomspsykiatrien”, 
hvor seks projekter heriblandt STIME indgår, jf. side 22-35 i vedhæftet bilag. Formålet med 
evalueringen er at udarbejde et vidensgrundlag for det forsatte arbejde med at styrke indsatsen for 
børn og unge med psykiske vanskeligheder. Evalueringen tager afsæt i følgende spørgsmål: 
 
1) Kan det sandsynliggøres, at de fremskudte funktioner resulterer i:  

- En tidligere indsats?  

- En mindre indgribende indsats?  

- En indsats, der er integreret i børn og unges hverdagsliv?  

- At forældre oplever deres børns vanskeligheder afhjulpet, og at deres egne 

kompetencer til at støtte deres børn øges?  

2) Hvilke konkrete indsatser tilbydes i den fremskudte funktion?  
3) Hvilke kompetencer udvikles gennem den fremskudte funktion og hvordan? 
4) Hvilke former for organisering bidrager til udviklingen af kompetencer og indsatser i den 
fremskudte funktion?  

 
Disse spørgsmål er baseret på en opfattelse af, at de fire elementer (resultater, indsatser, 
kompetencer og organisering) har en gensidig sammenhæng, hvor udviklingen i ét element 
påvirker de øvrige. Hypotesen er således, at projekterne ved at organisere sig anderledes 
(med en fremskudt funktion) kan påvirke kompetencerne i feltet og således bidrage til en 
styrket indsats, der giver en række positive resultater. 

 
Evalueringen består dels af en kvalitativ dataindsamling via interviews med projektledelse, 
projektmedarbejdere, professionelle samarbejdspartnere og familier, der har erfaring med 
indsatserne. Evalueringen består derudover af kvantitative data blandt andet i form af data 
vedrørende antal af henvisninger til børne- og ungdomspsykiatrien.  
 
Der har i de seks projekter, som fik midler fra Sundhedsstyrelsen været afprøvet en række 
forskellige aktiviteter, hvor STIME har taget afsæt i standardiserede indsatsforløb (lettere 
manualbaseret behandling) samt kompetenceudvikling målrettet forældre. 
 
Konklusioner vedr. de standardiserede indsatsforløb ( STIME, jf. s. 24-35) og kompetenceudvikling 
målrettet forældre (s. 51-54) målt på en kvalitativ vurdering peger på positive resultater i form af, at 
forældrene oplever, at deres børns vanskeligheder er afhjulpet og at deres egne kompetencer til at 
støtte deres børns er øget. Derudover peger evalueringen på, at standardiserede indsatsforløb 
opleves som en tidlig og mindre indgribende indsats, da indsatsen er integreret i børnenes/de 
unges hverdagsliv og forankret lokalt. Både den tidlige og den mindre indgribende indsats øger 
muligheden for at forebygge yderligere psykisk mistrivsel hos barnet/den unge. Ligeledes peger 
konklusioner i evalueringen på, at det opleves meget positiv hos både forældre og 
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fagprofessionelle, når der er tydelighed i, hvor man henvender sig ved behov for lettere 
behandlende indsatser.   
 
Evalueringen består derudover af en analyse af kvantitative data, hvor det er undersøgt, om der en 
sammenhæng i antallet af henvisninger til børne- og ungdomspsykiatrien samt i andelen af 
henvisninger fra kommunerne, der afvises i børne- og ungdomspsykiatrien. Konklusionen viser, at 
der generelt er sket en stigning i antallet af henvisninger i løbet af perioden i alle projektkommuner 
i STIME, på nær Lyngby-Taarbæk Kommune, som har haft et lille fald i antallet af henvisninger.  
I relation til spørgsmålet om andelen af afviste henvisninger har særligt Gentofte Kommune oplevet 
et stort fald på 15 procent, hvilket må anses som en meget positiv effekt af projekt STIME.  
 
Grundlæggende peger konklusionen dog på, at der på tværs af alle seks projekter ikke kan 
identificeres systematiske sammenhænge mellem fremskudte funktioner og udviklingen i 
henvisninger til børne- og ungdomspsykiatrien.    
 
Gentofte Kommune tager evalueringen til efterretning. Det er dog Gentofte Kommunes vurdering, 
at projekt STIME har skabt bedre muligheder for at sikre en tidlig opsporing af børn og unge i 
psykisk mistrivsel samt at kunne sætte kvalificerede indsatser i gang via lettere behandlingsforløb 
og derved forebygge alvorlig psykisk mistrivsel og behov for psykiatrisk behandling. Denne 
vurdering er baseret på resultater, der løbende er indsamlet i STIME-projektet. Resultaterne viser 
blandt andet, at blandt unge i alderen 11-17 år er der 76 procent, der vil anbefale et forløb til en 
ven med lignende vanskeligheder og 82 procent der angiver, at de er tilfredse med den hjælp, de 
har modtaget i STIME. Blandt forældrene vil 88 procent anbefale STIME til andre forældre, og 93 
procent angiver, at de er tilfredse med den hjælp, de har modtaget.  
 
 
Børneudvalget er løbende blevet orienteret om STIME-projektet i Kvartalsrapporten fra 12. august 
2020, side 4 og på Børneudvalgsmødet d. 17. august 2021. 
 
 
I Budgetaftale 2021-22 for Gentofte Kommune er der afsat 1,2 mio. kr. årligt fra 2022 til 2024 til 
ansættelse af to psykologer, således af STIME-indsatsen kan forsætte efter projektets afslutning.  
 
Evalueringen er vedlagt som bilag. 
 
 

Indstilling 
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller  
 
Til Børneudvalget:  
 
At orienteringen om evalueringen af ”Fremskudt regional funktion i børne- og ungdomspsykiatrien” 
tages til efterretning. 

 
Tidligere beslutninger: 
. 

 

 

Bilag 
1. Evaluering Afproevning af fremskudt regional funktion i boerne- og ungdomspsykiatrien 
(4711898 - EMN-2022-06195) 
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4 [Åben] Data og informationsoverblik - Børneudvalget  
  
Sags ID: EMN-2022-07655 

 

Resumé 
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid (BSKUF) forelægger revideret overblik over afrapportering ift. 
kadence og indhold for Børneudvalget til godkendelse. 

 
Baggrund 
Gentofte Kommunes politiske organisering og arbejdsform betyder, at de stående udvalg 
understøtter Kommunalbestyrelsens samlede ledelse og styring af Gentofte Kommune ved at sikre 
en tværgående, helhedsorienteret og langsigtet udvikling af deres ressortområder gennem 
politikudvikling og opfølgning på de vedtagne politikker. Det sikrer fokus på det strategiske politiske 
niveau. Udvalgene inddrager borgerne i deres arbejde fx ved at foreslå, at der nedsættes 
opgaveudvalg. 
 
Børneudvalget og Skoleudvalget samt Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget arbejder helhedsorienteret 
sammen om at skabe de bedste rammer for børn og unges læring og trivsel samt udvikle attraktive 
og varierede kultur- og idrætstilbud til alle borgere i Gentofte Kommune. Det nye overordnede 
overblik over datainformeret afrapportering har et tværgående fokus, og det har til formål at 
fremme det tværgående helhedsorienterede arbejde, hvor borgeren er i centrum.  
 
Overblikket over afrapportering har til formål at fastholde og fremme, at politikskabelse og 
kvalitetsudvikling sker på baggrund af dokumentation, viden og dialog. Kadence for afrapportering 
og indhold fremgår af Bilag 1.   
 
Konkrete ændringer i forhold til afrapportering til Børneudvalget: 
 

• Kvalitetsrapporten dagtilbudsområdet, som tidligere tilgik udvalget hvert andet år, afskaffes. 

• Årsstatus dagtilbudsområdet tilføjet. 

• De flerårige mål afrapporteres årligt. 
 
Den løbende ledelsesinformation herunder Kvartalsrapporter, Nyhedsbreve (NYT) og 
temadrøftelser udvikles vedvarende, så udvalgene får viden og data, når den er aktuel. 
 

Indstilling 
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller  
 
Til Børneudvalget: 
 
At overblikket over afrapportering godkendes. 

 
Tidligere beslutninger: 
. 

 

 

Bilag 
1. Data og informationsoverblik Børneudvalget december 2022 (4857482 - EMN-2022-07655) 
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5 [Åben] Kvartalsrapportering Børneudvalget 3. kvartal 2022  
  
Sags ID: EMN-2022-08125 

 

Resumé 
Børneudvalget gives en Kvartalsrapportering for børneområdet 3. kvartal 2022 (bilag 1) og 
budgetændringer (bilag 2). 

 
Baggrund 
Dagtilbud 
Børnevisitationen på dagtilbudsområdet visiterer ressourcer til børn i udsatte positioner. 
Opgørelsen pr. 1. september 2022 viser, at der er 42 børn, som modtager ressourcetimer i egen 
institution, 46 børn har en kompetencecenterplads, og 13 børn er i et specialtilbud efter 
Servicelovens § 32. 
  
Forebyggelse og Sundhedsfremme 
Børn og Familie 
Børn og Familie har vedholdende arbejdet med at udvikle og udvide indsatstrappen og tilbudsviften 
i Gentofte Kommune med blik på det forebyggende område. Senest er Families Hus åbnet. Det er 
et tilbud til børn mellem 5 og 12 år og deres forældre, hvor der er behov for familiebehandling og 
kompenserende støtte. Samtidig har Børn og Familie et fokus på stigningen i underretninger og 
antal sager.   
 
Tandplejen 
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid har fastansat en specialtandlæge i tandregulering med 
opstart 1. november 2022. Forvaltningen forventer, at ventelisten til tandreguleringen er udlignet 1. 
kvartal 2023, hvor tandreguleringen dermed overgår til almindelig drift. 
 
Sociale institutioner 
Sociale Institutioner, som er omfattet af lov om Socialtilsyn, bliver årligt gennemgået og godkendt 
af Socialtilsynet. Gentofte Kommune har desuden tilkøbt et årligt tilsyn til Specialbørnehaven 
Troldemosen. I tilsynsmodellen er der syv temaer. På en skala fra 1 til 5 vurderes hver af 
institutioner. Syv ud af otte institutioner ligger med en gennemsnitlig score på fire eller derover ved 
det nyeste tilsyn gennemført i 2022. 
 
 

Indstilling 
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller 
 
Til Børneudvalget: 
 
At tage Kvartalsrapporteringen for 3. kvartal 2022 til efterretning. 

 
Tidligere beslutninger: 
. 

 

 

Bilag 
1. Kvartalsrapport Børneudvalget 3. kvartal 2022 (4857689 - EMN-2022-08125) 

2. Budgetændringer 3Q 2022 Børneudvalget (4841907 - EMN-2022-08125) 
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6 [Åben] Børneudvalgets årsplan  
  
Sags ID: EMN-2022-07856 

 

Resumé 
Børneudvalget orienteres om temaer og indhold på kommende udvalgsmøder og 
inspirationsbesøg, så vidt de allerede er planlagt. 
 

 
Baggrund 
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 

• 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 1. kvartal 2023 - 4. kvartal 2023.  
 
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 1. kvartal 2023 - 4. kvartal 2023 (4766621 - EMN-2017-06014) 
 

7 [Åben] Meddelelser fra formanden og spørgsmål fra medlemmerne  
  
Sags ID: EMN-2021-08065 
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Tidligere beslutninger: 
. 

 

 

Bilag 
 

8 [Åben] Underskrift  
  
Sags ID: EMN-2021-08064 
 

 
 

 
Tidligere beslutninger: 
. 

 

 

Bilag 
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