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Side 3 

1 (Åben) God Opvækst, temadrøftelse  
Offentlig titel   
Sags ID: EMN-2019-00038 

 

Resumé 
God Opvækst er en investering i en helhedsorienteret omlægning af området for udsatte børn og 
unge med kobling til almenområdet i Gentofte Kommune. Fokus for omstillingen er at udvikle 
tidligere og mere forebyggende indsatser for børn, unge og deres familier i den treårige 
projektperiode. BSKUF indstiller til, at Børneudvalget drøfter God Opvækst på baggrund af en 
præsentation på udvalgsmødet. 

 
Baggrund 
Børn- og Skoleudvalget bevilgede i november 2015 midler til genopretning af Børn & Familie. 
Forbilledet var den såkaldte Herningmodel med øget fokus på forebyggelse. Børneudvalget 
godkendte på udvalgsmødet den 9. maj 2018 Gentofte Kommunes ansøgning ”God Opvækst” til 
Socialstyrelsens ansøgningspulje ”Mod en tidlig forebyggende og mere effektiv indsats på området 
for udsatte børn og unge”. Socialstyrelsen har efterfølgende meddelt tilsagn om støtte på 1,740 
mio. kr. Gentofte Kommunes egenfinansiering udgør 2,880 mio. kr. Samlet budget er dermed 
4,620 mio. kr. fordelt på projektperioden fra den 1. juli 2018 til den 30. juni 2021. 
 
God Opvækst er et omstillingsprojekt, hvor målene er: 

 En tidlig forebyggende indsats på almenområdet (fx i dagtilbud og skoler), der understøtter, 
at udsatte børn og unge – og børn og unge i risiko herfor – opspores tidligt og modtager 
relevante indsatser. 

 En forebyggende tilgang i den kommunale sagsbehandling, herunder at der sættes tidligere 
og mere systematisk ind. Dertil at vi inddrager og følger barnet, den unge og familien 
tættere med fokus på progression og løbende tilpasning af indsatsen i takt med barnets 
udvikling og indsatsens resultater. 

 
God Opvækst er organiseret i tre ”spor”, som hvert indeholder en række konkrete indsatser. De tre 
spor er: 

1. Tidlig opsporing og tværfagligt samarbejde  
2. Fokuseret myndighedsarbejde  
3. Rette og sammenhængende indsatser.  

 
Udgangspunktet for omstillingen er alle medarbejdere omkring børnene. For at sikre en fælles 
tilgang på tværs af faggrupper er der i Gentofte Kommune udviklet et fælles mindset bestående af 
syv perspektiver. Mindsettet er udviklet på baggrund af vedtagne strategier og politikker, 
Socialstyrelsens anbefalinger og medarbejderinddragelse. 
 
De syv perspektiver i det fælles mindset for God Opvækst er: 

1. Tæt på hverdagslivet 
2. Det forebyggende perspektiv 
3. Læringsperspektivet 
4. Netværks- og civilsamfundsperspektivet 
5. Det sundhedsfremmende perspektiv 
6. Det tværfaglige perspektiv 
7. Effektperspektivet. 

 
For en uddybende beskrivelse af projektet God Opvækst henvises der til Gentofte Kommunes 
ansøgning til Socialstyrelsen. 

https://gp.gentofte.dk/cases/MDR4/MDR-2018-00102/Dokumenter/1/Ansøgning%20om%20God%20Opvækst%20til%20Socialstyrelsen
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Forud for selve temadrøftelsen præsenteres Børneudvalget for projektet med efterfølgende 
mulighed for at stille uddybende og afklarende spørgsmål. 
 

Indstilling 
Børn, Skole og Kultur, Unge og Fritid indstiller 
 
Til Børneudvalget: 
 
At God Opvækst drøftes og at temadrøftelsen tages til efterretning. 
 

 
Tidligere beslutninger: 
. 

 

 

Bilag 
 
. 

 

2 (Åben) Redegørelse om udviklingen i pædagognøglen  
Offentlig titel   
Sags ID: EMN-2018-05833 

 

Resumé 
I slutningen af 2015 besluttede man at øge pædagogprocenten på dagtilbudsområdet til 70%. Den 
seneste opgørelse viser dog, at den reelle procent i lighed med de to forudgående år er 63%. I 
punktet redegøres for en række fakta samt forhold, der vurderes at have betydning for andelen af 
pædagoger i dagtilbud. Endvidere anbefales det, at to centrale greb sættes i værk: a) systematisk 
og vedholdende arbejde i de enkelte institutioner ved i de institutioner, hvor andelen er under det 
politisk fastsatte mål, at øge opmærksomheden på pædagogandelen i forbindelse med 
personaleomsætning og b) at overveje muligheden for at rekruttering på pædagogområdet bliver et 
centralt og tværgående initiativ på tværs af opgaveområder i Gentofte Kommune for at fremme 
andelen af pædagoger, der søger ledige stillinger.  

 
Baggrund 
I slutningen af 2015 besluttede man efter dialog med de faglige organisationer at hæve målet for 
andelen af pædagoger i daginstitutioner i Gentofte Kommune fra den daværende 65% til 70%. 
 
Der blev med virkning fra budgetåret 2016 overført 3,5 mio. kr. af områdets kvalitetsmidler til 
institutionernes lønbudget.  
 
I efteråret 2016 var pædagognøglen steget fra 59% i 2015 til 63%. Procenten er ikke steget 
yderligere siden og lå således ved seneste opgørelse i september 2018 fortsat på 63%.  
 
Der var i slutningen af 2018 48 daginstitutioner, og pædagogprocenten var meget svingende fra 
institution til institution - dette til trods for, at institutionerne som udgangspunkt har de samme 
rammevilkår. En enkelt institution havde kun 39% pædagoger, en havde 41%, mens fire 
institutionerne havde over 80% pædagoger.  
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10 institutioner opfyldte kravet om minimum 70% pædagoger, og syv lå meget tæt på kravet med 
mellem 68 og 69,8% pædagoger. 12 af de 48 institutioner havde under 60% pædagoger. 
Gennemsnittet for de resterende 36 institutioner var en pædagogandel på 67%.  
 
Bilag 1 indeholder en række data omkring pædagognøglen og dens udvikling. Følgende kan 
særligt udledes: 
 

 Der ses ikke et mønster i forhold til, at bestemte typer af institutioner har en større eller 
mindre pædagogprocent. 

 Kommunerne opgør deres pædagogprocenter på forskellig vis, men hvis der tages 
udgangspunkt i BUPL’s opgørelse baseret på tal fra Danmarks Statistik ligger Gentofte 
Kommunes niveau lige over Lyngby-Tårbæk og Rudersdal og betydeligt under Gladsaxe. 

 Arbejdsløsheden blandt pædagoger i Hovedstaden er historisk lav – i oktober 2018 var den 
2,3 % - og hvis der korrigeres for de pædagoger, der efter A-kassens vurdering har svært 
ved at varetage jobbet som pædagog, er tallet nærmere 1,5%.  

 
Den demografiske udvikling i Gentofte Kommune med et faldende børnetal medfører for mange 
institutioner usikkerhed om og udsving i antallet af børn og dermed en mere usikker økonomi 
grundet tildelingsprincippet om, at pengene følger barnet. Det kan alt andet lige give et incitament 
til at ansætte medhjælper frem for uddannede pædagoger. 
 
I lighed med de forudgående år er institutioner med en pædagogprocent på eller under 60%, eller 
institutioner med over 60%, som har oplevet et markant fald det seneste år, ultimo 2018 blevet 
bedt om en redegørelse. Konklusionen fra og uddrag af disse redegørelser er samlet i bilag 2.  
 
Lederne giver i deres redegørelser særligt følgende forklaring på manglende opfyldelse af 
pædagognøglen: 

 Udfordringer med at rekruttere kvalificerede pædagoger - få ansøgninger og ansøgere 
uden fornødne kvalifikationer. 

 Udfordringer med at rekruttere pædagoger til fuldtidsstillinger. 

 Konkurrence med omkringliggende kommuner, hvor flere parameter så som startløn og 
omkostning ved bosætning i Gentofte Kommune er i spil. 

 Lav personalegennemstrømning på konkrete institutioner. 
 
Mange af institutionerne henviser i deres redegørelse til konkrete tiltag/forestående ansættelser, 
der er eller vil blive iværksat, og som – alt andet lige – vil øge pædagogprocenten på den enkelte 
institution inden for en overskuelig fremtid.    
 
Der er taget kontakt til såvel BUPL´s A-kasse for Region Hovedstaden og BUPL Nordsjælland. Her 
henviser man - foruden flere af de forhold, der er nævnt af lederne - til: 
 

 Stillingsopslagene er ofte lange og krævende – kan virke overvældende og svære at 
gennemskue. 

 Lederne er svære at få fat på, og travle ledere kan for ansøgere gøre et afklarende opkald i 
forholdt il stillingen svært/skræmmende. 

 Man har som pædagog typisk ikke bopæl i Gentofte. 

 Pædagoger er ikke generelt bekendt med arbejdsforholdene i Gentofte Kommune. 
 
BUPL Nordsjælland er endvidere blevet spurgt om, hvorfor pædagoger vælger at arbejde i 
Gentofte Kommunes daginstitutioner. Hertil er oplyst:  

 Generelt et godt arbejdsmiljø blandt andet grundet de mange ressourcestærke borgere. 

 Gode muligheder for kompetenceudvikling. 
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Da en høj andel af pædagogisk uddannede medarbejdere er et af de centrale parameter for at 
sikre en høj kvalitet på dagtilbudsområdet, er det Dagtilbuds vurdering, at målet om, at 
daginstitutioner i Gentofte Kommune har en pædagogandel på minimum 70%, bør fastholdes. 
Dette uanset at målet har vist sig vanskeligt umiddelbart at nå, og at rekruttering af kvalificerede 
pædagoger p.t. synes at være en udfordring på området.  
 
Dagtilbud anbefaler, at de enkelte institutioners bestræbelser på med forvaltningens opbakning at 
hæve pædagognøglen fastholdes, ligesom det anbefales, at institutionerne sammen med 
Dagtilbud drøfter, hvorledes institutioner med en særlig lav pædagogandel kan understøttes 
yderligere og hvilke generelle tiltag, der kan tages på området, således at målet om minimum 70% 
pædagoger på længere sigt kan nås.  
 
Den nuværende opgørelse af pædagogprocenten hvert efterår, samt den systematiske dialog med 
institutioner med særlige udfordringer på området, bør således fastholdes.  
 
Det anbefales endvidere, at det overvejes at udvide indsatsen, således at pædagognøglen 
opgøres f.eks. to gange om året, samt at institutioner, der har under 70%, og som ved 
stillingsledighed overvejer at ansætte en ikke uddannet medarbejder, anmodes om at henvende 
sig om hjælp og vejledning i Dagtilbud forud for ansættelsen. 
 
Henset til de generelle rekrutteringsudfordringer, der er på området, bør det endvidere overvejes at 
iværksættes tiltag, der kan reducere disse. Det foreslås på den baggrund, at Dagtilbud i den 
kommende tid drøfter med HR om rekrutteringsudfordringerne på dagtilbudsområdet kan indgå 
som et centralt og tværgående initiativ på tværs af opgaveområder i Gentofte Kommune.  
 

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

1. At den nuværende dataindsamling og systematiske dialog med institutionerne om 
pædagognøglen fastholdes og udvides som beskrevet i sagen 

2. At alle institutioner med en pædagogprocent på under 70 % anmodes om at søge hjælp og 
vejledning i Dagtilbud, såfremt man ved stillingsledighed overvejer at ansætte ikke 
uddannet pædagogisk personale 

3. At rekruttering på pædagogområdet indgår som et centralt og tværgående initiativ på tværs 
af opgaveområder i Gentofte Kommune. 

 
Tidligere beslutninger: 
. 

 

 

Bilag 
1. Bilag 1 Pædagognøglen - baggrundsinformation  (2620041 - EMN-2018-05833) 

2. Bilag 2 Redegørelse for pædagogandelen i 2018  (2620040 - EMN-2018-05833) 

 

3 (Åben) Retningslinjer for samarbejdet mellem dagtilbud og andre aktører  
Offentlig titel   
Sags ID: EMN-2018-05835 
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Resumé 
Det professionelle samarbejde om at skabe sammenhæng og kontinuitet i børns liv i overgangen 
fra hjem til dagtilbud og fra dagtilbud til skole bliver styrket. Dagtilbudsområdet har i samarbejde 
med Sundhedsplejen og skolerne udarbejdet principper for samarbejdet. For at sikre den gode 
overgang for alle børn er der tale om forpligtende principper for samarbejdet.  
Principperne står på ’best practice’ og Strategi for fællesskaber og danner dermed fundamentet for 
Kommunalbestyrelsens fastsættelse af retningslinjer for samarbejdet mellem dagtilbud og andre 
relevante aktører, jf. Dagtilbudslovens § 3a, stk. 3. 

 
Baggrund 
I august 2016 vedtog Kommunalbestyrelsen Strategi for fællesskaber. Strategien prioriterer bl.a. 
indsatser omkring gode overgange med sammenhæng.  
 
Den 1. juli 2018 trådte lov om ændring af dagtilbudsloven i kraft. Ifølge lovens §3a, stk. 3, skal 
Kommunalbestyrelsen med henblik på at skabe sammenhæng i børns liv og kontinuitet i 
overgangen mellem tilbud fastsætte retningslinjer for samarbejdet mellem dagtilbud og relevante 
aktører - herunder sundhedsplejen og skoler.   
 
I maj 2017 blev der nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter fra dagtilbud og skoler, der 
foretog en kortlægning af samarbejdet mellem dagtilbud og skoler for at udbrede og videreudvikle 
allerede eksisterende ’best practice’. Dette arbejde blev til ”principper for samarbejdet mellem 
dagtilbud og skoler”. Principperne blev præsenteret og drøftet på et fælles møde mellem 
forretningsudvalgene på henholdsvis dagtilbuds-og skoleområdet i december 2017.  
 
For en nærmere beskrivelse af relevante dele af Strategi for fællesskaber og  
processen mellem dagtilbud og skoler henvises til Bilag 1 – Baggrundsnotat. 
 
Principper for samarbejde mellem dagtilbud og skoler er følgende: 
 

 Vi følger hvert enkelt barn. 

 Vi beskriver alle børn og deres udvikling. 

 Alle børn møder en skole og alle forældre møder en skoles fortælling. 

 Vi har en fælles praksis. 
 
For hvert princip er der udarbejdet konkrete handlingsanvisninger for såvel dagtilbud som skoler. 
For yderligere information henvises til Bilag 2 - Principper for samarbejdet mellem dagtilbud og 
skoler. 
 
I december 2018 gennemførte en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra Sundhedsplejen 
og Dagtilbud en lignende proces. Principperne blev præsenteret og drøftet på Dagtilbuds 
forretningsudvalgsmøde i december 2018 og på  
Sundhedsplejens personalemøde i januar 2019.   
 
Principper for samarbejde mellem sundhedsplejen og dagtilbud er følgende:  
 

 Sundhedsplejen tilbyder besøg til alle nyfødte børn og deres familier. 

 Dagtilbud inviterer hver familie til et opstartsmøde inden barnet begynder. 

 Sundhedsplejen har et udvidet forældresamarbejde omkring børn i udsatte og sårbare 
positioner. 

 Alle familier oplever en sammenhængende praksis mellem sundhedsplejen og dagtilbud. 
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For hvert princip er der udarbejdet konkrete handlingsanvisninger for såvel Sundhedsplejen som 
dagtilbud. For yderligere information henvises til Bilag 3 -  Principper for samarbejdet mellem 
sundhedsplejen og dagtilbud.  
 
Dagtilbud anbefaler, at principperne udgør de retningslinjer, som Kommunal- 
bestyrelsen skal fastsætte for samarbejdet mellem henholdsvis dagtilbud og skolen og mellem 
dagtilbud og sundhedsplejen, jf. Dagtilbudslovens §3a, stk. 3.   
 
Arbejdet med at fastsætte retningslinjer for samarbejdet mellem dagtilbud og øvrige aktører 
fortsætter i 2019 med fokus på samarbejdet med PPR og Børn og Familie og forelægges politisk 
senere på året. 
 

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

1. At ’principper for samarbejdet mellem dagtilbud og skoler’ og ’principper for samarbejdet 
mellem sundhedsplejen og dagtilbud’ fastsættes som retningslinjer for samarbejdet.  
 

2. At arbejdet med at fastsætte retningslinjer mellem dagtilbud og andre relevante aktører - 
PPR og Børn og Familie – forelægges senere på året. Samarbejdet med PPR forelægges i 
maj 2019 og samarbejdet med Børne og Familie forelægges i august 2019.  

 
Tidligere beslutninger: 
Udvalg: Skoleudvalget 
 Dato: 04-02-2019 

 

Beslutning foreligger ikke endnu. 

 

 

Bilag 
1. Bilag 1 - Baggrundsnotat (2605475 - EMN-2018-05835) 

2. Bilag 2 - Principper for samarbejdet mellem dagtilbud og skoler (2603701 - EMN-2018-

05835) 

3. Bilag 3 - Principper for samarbejdet mellem sundhedsplejen og dagtilbud (2603724 - EMN-

2018-05835) 

 

4 (Åben) Særlig indsats for tosprogede børn 0-6 år i Gentofte Kommune  
Offentlig titel   
Sags ID: EMN-2019-00140 

 

Resumé 
Gentofte Kommunes sprogvurderingsresultater gennem de seneste år viser, at børn i 3-års alderen, 
der har dansk som modersmål, generelt har en alderssvarende sproglig udvikling. Derimod er der i 
samme periode en større andel af børn i 3-årsalderen med andet/andre sprog end dansk, hvor der 
kan være behov for en skærpet og mere målrettet sprogindsats. Ligeledes er der en mærkbar andel 
af børn i 3-årsalderen med to modersmål, herunder dansk, der vurderes sprogligt udfordrede. Om 
end ikke umiddelbart i samme omfang som andelen af børn med andet/andre sprog end dansk. I 
dette dagsordenspunkt beskrives resultatet for disse to sidstnævnte grupper af børn sammenholdt 
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med børn med dansk som modersmål, og der lægges op til, at der iværksættes en analyse af den 
indsats, Gentofte Kommune tilbyder tosprogede børn i dag.  
 

 
Baggrund 
Arbejdet med at stimulere og styrke børns sproglige udvikling helt fra barnets fødsel, er et 
prioriteret indsatsområde i Gentofte Kommune. Det er dog vigtigt at bemærke, at der på en årgang 
altid vil være et mindre antal børn, der uanset institutionernes indsats vil have en mangelfuld eller 
forsinket sproglig udvikling som følge af enten medfødte årsager, som fx dysfasi (dvs. medfødt 
eller tidligt erhvervet forstyrrelse af sprogudviklingen) eller forårsaget af en hjerneskade, som fx 
afasi (dvs. delvist eller fuldstændigt tab af evnen til at bruge eller forstå sproget pga. læsioner i 
hjernens sprogcentre, fx efter en hjerneblødning) 
 
I Gentofte Kommune sprogvurderes alle børn i tre-årsalderen og igen inden skolestart. Det enkelte 
barns vurdering resulterer i en score på en skala fra 1 til 100. Derudfra bliver barnet placeret i en 
indsatsgruppe, hhv. generel indsats, fokuseret indsats og særlig indsats. Indsatsgruppen giver et 
billede af barnets støttebehov. I bilag 1 beskrives indsatsgrupperne nærmere, ligesom der fremgår 
sprogvurderingsresultater for kommunens tre- og femårige børn.  
 
Som det fremgår af figur 1 i bilag 1, ligger den gennemsnitlige score for alle treårige børn i 
Gentofte Kommune på 54,4 % i 2017. Det svarer til indsatskategorien generel indsats. I 2016 var 
scoren 56,8 %, hvilket er betydeligt over gennemsnittet på landsplan på 43,4 %. Til sammenligning 
var den gennemsnitlige score for Gentofte Kommunes tosprogede børn 13,3 % i 2017, svarende til 
indsatsgruppen fokuseret indsats, jf. bilag 1 figur 2. I 2016 var tallet for denne børnegruppe 11,4 
%, hvilket er lavere end landsgennemsnittet samme år på 12,2 %. 
 
Ser man på fordelingen på de tre indsatsgrupper fordelt på sprogbaggrund, viser resultaterne af 
Gentofte Kommunes sprogvurderinger i 2016 og 2017, at børn i tre årsalderen med dansk som 
modersmål har en alderssvarende sproglig udvikling, jf. bilag 1 figur 3. I 2017 var det således kun 
6 % af denne børnegruppe, der havde behov for en fokuseret indsats og 2 % der havde behov for 
en særlig indsats. Samtidig viser figur 4 i bilag 1, at kommunens femårige børn med dansk som 
modersmål klarer sig endnu bedre i en lignende opgørelse i samme periode. 97 % af denne 
målgruppe kategoriseres til en generel indsats, jf. figur 4 bilag 1. 
 
Resultaterne ser dog væsentlig anderledes ud for tosprogede børn. Herunder børn i 3-års alderen 
med andet/andre sprog end dansk og børn fra hjem, hvor der både tales dansk og et andet sprog. 
Af figur 7 i bilag 1, fremgår det, at 16 % af børnene i tre årsalderen i 2017 med andet/andre sprog 
end dansk, var placeret i kategorien fokuseret indsats, og 66 % af børnene i kategorien særlig 
indsats. Endvidere var der samme år 17 % af børnene i tre årsalderen fra hjem, hvor der både 
tales dansk og et andet sprog, der var placeret i kategorien fokuseret indsats, og 11% i kategorien 
særlig indsats.  
 
Det bemærkes, at den tilsvarende resultatopgørelse for tosprogede børn i 5 årsalderen i samme 
periode, er noget bedre end for de treårige i samme to børnegrupper. For børn med andet/andre 
sprog end dansk vurderes 44 % således til at have behov for en særlig indsats i 2017, jf. bilag 1 
figur 8. Og som illustreret i figur 6, er det 7 % af de femårige børn med to modersmål, hvoraf det 
ene er dansk, der har behov for en særlig indsats samme år, jf. bilag 1. Trods dette ligger 
resultaterne for tosprogede børn på et sådan niveau, at de sproglige udfordringer fortsat eksisterer 
for en forholdsvis stor andel af disse børn umiddelbart før skolestart.  
 
Det er forventeligt, at børn fra hjem, hvor ikke begge forældre taler dansk - og særligt børn fra 
hjem, hvor ingen af forældrene har dansk som modersmål - i højere grad har særlige udfordringer 
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med deres danske sprogtilegnelse end børn fra hjem, hvor begge forældre har dansk som 
modersmål. Tosprogede børn i 0-6 årsalderen skal tilegne sig flere sprog og kulturer på samme tid 
og som følge deraf kan have mangelfulde erfaringer med det danske sprog.  
 
Differencen mellem resultaterne for hhv. børn med dansk som modersmål og tosprogede børn, 
giver dog umiddelbart anledning til at overveje, om der er behov for et øget fokus på de tosprogede 
børns sprogtilegnelse i dansk. Sprog er en afgørende faktor for at kunne lære, udvikle selvværd og 
trives. Der er således ingen tvivl om, at det er centralt for, hvorledes tosprogede børn klarer sig 
senere i livet, at de ved skolestart mestrer det danske sprog på niveau med deres jævnaldrende 
med dansk som modersmål.  
 
På denne baggrund vurderer Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid, at der bør foretages en mere 
dybdegående analyse af sprogindsatsen i forhold til tosprogede børn, herunder hvad der ligger til 
grund for denne gruppe børns sprogvurderingsresultater. På baggrund af analysen foretages en 
vurdering af eventuelle tiltag, der kan iværksættes, samt om der evt. bør opstilles egentlige måltal 
for, hvorledes denne gruppe børn fremadrettet kan indplaceres i Sprogvurderingens tre 
indsatsgrupper.  
 

Indstilling 
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller  
 
Til Børneudvalget: 
 
At udvalget tager orienteringen til efterretning.  
Udvalget vil på udvalgsmødet den 13. august 2019 blive orienteret om resultatet af analysen af 
den nuværende indsats i forhold til tosprogede børn på 0-6 årsområdet, samt modtage et oplæg 
om, hvorvidt der bør opstilles særlige mål på dette område. 

 
Tidligere beslutninger: 
. 

 

 

Bilag 
1. Bilag 1. Sprogvurderingsresultater for 3- og 5-årige (2622658 - EMN-2019-00140) 

 

5 (Åben) Redegørelse om Camillehusene  
Offentlig titel   
Sags ID: EMN-2019-00551 

 

Resumé 
I december 2018 modtog Gentofte Kommune efter tilsynsbesøg de endelige tilsynsrapporter fra 
Socialtilsynet og Styrelsen for Patientsikkerhed vedrørende forholdene på Camillehusene. Den 28. 
januar 2018 afgav Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid en redegørelse om sagen. Denne 
redegørelse fremsendes til Børneudvalget til orientering. 

 
Baggrund 
I december 2018 modtog Gentofte Kommune efter tilsynsbesøg de endelige tilsynsrapporter fra 
Socialtilsynet og Styrelsen for Patientsikkerhed vedrørende forholdene på Camillehusene. Dette 
sker henholdsvis den 10. december og den 20. december 2018. Rapporterne understreger en 
række ikke tilfredsstillende forhold på Camillehusene.  
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Bilag 1 ”Redegørelse vedr. Camillehusene” beskriver de forhold, som Socialtilsynet og Styrelsen 
for Patientsikkerhed påpeger. 
 
Tilhørende bilag til redegørelsen findes sammen med redegørelsen på Børnevalgets side på 
Politikerportalen under ”Øvrig Information”. Det drejer sig om følgende bilag til redegørelsen 1) 
Socialtilsynets endelige rapport, 2) Handleplaner udarbejdet af Camillehusene og Gentofte 
Kommune vedr. Socialtilsynets rapport, 3) Styrelsen for Patientsikkerheds tilsynsrapport, 4) 
Handleplaner udarbejdet af Camillehusene og Gentofte Kommune vedr. tilsynsrapport fra 
Styrelsen for Patientsikkerhed, 5) Socialtilsynets samlede vurdering vedr. Camillehusene i hhv. 
februar 2017 og december 2018 og 6) Retningslinjer fra SIFA vedr. opfølgning på tilsynsbesøg. 
 

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

 
Tidligere beslutninger: 
. 

 

 

Bilag 
1. Bilag 1 Redegørelse vedr. Camillehusene (2655438 - EMN-2019-00551) 

 

6 (Åben) Kvartalsrapportering Børneudvalget 4. kvartal 2018  
Offentlig titel   
Sags ID: EMN-2018-05657 

 

Resumé 
Børneudvalget gives en Kvartalsrapportering for Børneområdet 4. kvartal 2018 (bilag 1), 
budgetændringer (bilag 2) og opfølgning på de afsluttede Opgaveudvalg (bilag 3) samt Børn og 
families samlede økonomi 2014 – 2021 (bilag 4). 

 
Baggrund 
I afrapporteringen af 4. kvartal 2018 er der fokus på: 
 
Sundhedspolitikken 
Der i forlængelse af det strategiske indsatsområde ”Sund ungekultur” i Sundhedspolitikken skal der 
arbejdes med fire handleplaner, som henvender sig til unge i alderen 14-29 år. 
 
Tandplejen 
I 2018 har der være ca. 1400 tilmeldte borgere til Specialtandplejen. 
Omsorgstandplejen i Gentofte Kommune oplever en øget efterspørgsel på tandpleje. Antallet i 
2018 var 683 borgere.    
 
Underretninger 
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Der har været et fald i det samlede antal underretninger. Der er modtaget 44 underretninger færre i 
2018 end i 2017 - svarende til et fald på 4 %. Det er første gang, siden genopretningen af Børn og 
Familie blev påbegyndt i 2016. 
 

Indstilling 
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller 
 
Til Børneudvalget: 
 
At Kvartalsrapporteringen for 4. kvartal 2018 tages til efterretning. 

 
Tidligere beslutninger: 
. 

 

 

Bilag 
1. Bilag 1 kvartalsrapport Børneudvalget 4. kvartal 2018 (2626581 - EMN-2018-05657) 

2. Bilag 2 Kvartalsrapport Børneudvalget 4. kvartal 2018 Budgetændringer (2642038 - EMN-

2018-05657) 

3. Bilag 3 Kvartalsrapport Børneudvalget 4. kvartal 2018 Opfølgning på afsluttede 

Opgaveudvalg (2646941 - EMN-2018-05657) 

4. Bilag 4 Kvartalsrapport 4. kvartal 2018 Børn og families samlede økonomi (2655548 - EMN-

2018-05657) 

 

7 (Åben) Anlægsregnskab. Velfærdsteknologi for børn og unge  
Offentlig titel   
Sags ID: EMN-2017-02627 

 

Resumé 
Der forelægges anlægsregnskab for ”Velfærdsteknologi for børn og unge”.  

 
Baggrund 
Kommunalbestyrelsen bevilgede enstemmigt den 16. juni 2014 pkt. 7, 3,5 mio. kr. fra puljen til 
velfærdteknologi til ’Velfærdsteknologi for børn og unge’ (VEL-TEK projektet), for at gennemføre 
systematisk afprøvning og vurdering af velfærdsteknologier på børne- og ungeområdet. Projektet 
er nu afsluttet og igangværende indsatser overgår til drift. 
 
Projektets målgruppe var børn og unge med særlige behov. Formålet var at vurdere, hvordan det 
enkelte barn eller unges læring og livsduelighed øges med målrettet teknologistøtte. Alle 
teknologier er vurderet i forhold til:  

 børn og unges læring og livskvalitet  

 medarbejdernes arbejdsmiljø og kompetencer  

 organisationens tids- og ressourceforbrug. 
 
Projektet har omfattet udvikling af teknologiforståelse blandt udvalgte medarbejdere fra dagtilbud, 
skoler, sociale institutioner og PPR. 32 medarbejdere blev uddannet ’teknologiagenter’. De har i 
samarbejde med projektgruppen foretaget afprøvninger og stået for indførelse af 
velfærdsteknologier. 
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Der er i perioden 2015-2018 gennemført systematisk afprøvning og vurdering af en række 
forskellige velfærdsteknologier på børne- og ungeområdet. 
 
I overensstemmelse med den politisk vedtagne DIS-models pejlemærke ”Teknologi skal frigive 
ressourcer og skabe borgernær værdi”, er VEL-TEK projektet et eksempel på teknologiens 
værdifulde kvalitative effekter for børn og unge. Selv helt enkle teknologier kan have vidtrækkende 
betydning for barnets eller den unges selvhjulpenhed, læringsmuligheder og livskvalitet. 
Erfaringerne peger også på betydelige effekter i forhold til personalets motivation og innovative 
kompetencer og dermed organisationens teknologiparathed.  
 
VEL-TEK projektet har arbejdet i overensstemmelse med følgende politiske principper for 
digitalisering: 

 Digitale løsninger skal være let tilgængelige og tilpasset borgeren 

 Mennesket først. 
 
Gennem en række prøvehandlinger har projektet opsamlet erfaringer til det videre arbejde med 
teknologiindsatser, der skal understøtte bedre velfærd for færre ressourcer på børne- og 
ungeområdet, med særlig fokus på specialområdet. 
 
Da anlægsregnskabet er over 2 mio. kr. og flerårigt, er det særskilt revideret. Revisionen 
konkluderer, at anlægsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med Gentofte Kommunes 
”administrative retningslinjer for anlægsbevillinger og anlægsregnskaber”. 
 
Af den samlede anlægsbevilling på 3,5 mio. kr. er der brugt 3.232.192 kr., dvs. et mindreforbrug på 
267.808 kr. svarende til 8%. Mindreforbruget tilføres likvide aktiver i forbindelse med 
Kommunalbestyrelsens godkendelse af genbevillinger fra 2018 til 2019. 
 
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid har udarbejdet en logbog for ’Velfærdsteknologi for børn og 
unge’ samt skema 1 og skema 2, der sammen med revisionserklæringen er vedlagt dagsordenen. 
I bilag findes også evalueringen af VEL-TEK projektet, med eksempler på de afprøvede 
teknologier. Disse kan også ses på projektets hjemmeside vel-tek.gentofte.dk 
 
 VEL-TEK projektets erfaringer danner nu sammen med resultaterne fra opgaveudvalgene om 
digitalisering og innovation grundlag for en løbende teknologiindsats, der skal understøtte bedre 
velfærd for færre ressourcer på børne- og ungeområdet, med særlig fokus på specialområdet. 
 

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

1. At anlægsregnskabet godkendes. 
 

2. At orienteringen om sagsforløbet tages til efterretning. 

 
 

 
Tidligere beslutninger: 
Udvalg: Skoleudvalget 
 Dato: 04-02-2019 

 

Beslutning foreligger ikke endnu. 

http://vel-tek.gentofte.dk/da


 

Side 14 

 

 

Bilag 
1. Bilag 1, logbog - Velfærdsteknologi for børn og unge (2621400 - EMN-2017-02627) 

2. Bilag 2, skema 1 - Velfærdsteknologi for børn og unge (2621258 - EMN-2017-02627) 

3. Bilag 3, skema 2 - Velfærdsteknologi for børn og unge (2549240 - EMN-2017-02627) 

4. Bilag 4, revisorerklæring - Velfærdsteknologi for børn og unge (2608441 - EMN-2017-

02627) 

5. Bilag 5, VEL-TEK Afrapportering januar 2019 (2621378 - EMN-2017-02627) 

 

8 (Åben) Udkast til høringssvar vedr. Sundhedsaftale 2019-2023  
Offentlig titel   
Sags ID: EMN-2019-00289 

 

Resumé 
Gentofte Kommune har modtaget høringsudkast vedr. Sundhedsaftale 2019-23 mellem Region 
Hovedstaden, kommunerne i regionen og almen praksis til høring med frist den 28. februar 2019. 
 
Forvaltningen har udarbejdet et udkast til høringssvar, som forelægges til godkendelse med 
henblik på indsendelse til Sundhedskoordinationsudvalget i Region Hovedstaden.  

 
Baggrund 
Region Hovedstaden, kommunerne og almen praksis skal inden d. 1. juli 2019 have indgået en ny 
sundhedsaftale for perioden 2019-2023, hvorfor Sundhedskoordinationsudvalget har sendt udkast 
til en ny aftale i høring.  
 
Den kommende sundhedsaftale har fokus på de områder, hvor det vurderes, at der er et særligt 
stort behov for at udvikle det tværsektorielle samarbejde på sundhedsområdet. Aftalen har fokus 
på 3 områder og i alt 5 mål.  
 
De 3 fokusområder er: 
 

- Sammen om ældre borgere med kronisk sygdom 
- Sammen om borgere med psykisk sygdom 
- Sammen om børn og unges sundhed 

 
Fokusområderne og målene er udvalgt med afsæt i resultaterne af en bred dialog mellem 
politikere, patienter/borgere, praktiserende læger og fagfolk fra kommuner og regioner, som 
Sundhedskoordinationsudvalget har haft undervejs i processen. Gentofte Kommune har deltaget i 
dialogen – både på administrativt og politisk niveau. 
 
Af Gentofte Kommunes budgetforlig 2018 fremgår det, at forligspartierne ønsker, at der skal være 
fokus på at sikre gode sektorovergange for borgerne, så skiftet fra region til kommune bliver trygt. 
Det skal blandt andet være i fokus i forbindelse med indgåelse af den nye 4-årige sundhedsaftale 
med Region Hovedstaden.  
 
Det er forvaltningens vurdering, at udkastet til den nye sundhedsaftale i høj grad har det relevante 
fokus på forbedring af borgerens sektorovergange mellem region og kommune. 
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Fristen for indsendelse af høringssvar er d. 28. februar 2019. I marts 2019 tilrettes udkastet til 
Sundhedsaftale 2019-23 med afsæt i de indkomne høringssvar. Den 23. april 2019 forventes 
Sundhedskoordinationsudvalget at godkende forslag til sundhedsaftalen. Herefter sendes den 
endelige version af aftalen til godkendelse i Regionsrådet og kommunalbestyrelserne i de 29 
kommuner i regionen med henblik på godkendelse inden d. 1. juli 2019. 
 
Udkastet forelægges Handicaprådet og Seniorrådet med henblik på rådenes bemærkninger, der vil 
foreligge til Kommunalbestyrelsens behandling. 
 

Indstilling 
Social & Sundhed og Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller 
 
Til Børneudvalget, Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og 
Kommunalbestyrelsen: 
 
At udkast til høringssvar fra Gentofte Kommune godkendes. 

 
 
Tidligere beslutninger: 
. 

 

 

Bilag 
1. Bilag 1 Høringsbrev (2646485 - EMN-2019-00289) 

2. Bilag 2 Høringsparter (2646486 - EMN-2019-00289) 

3. Bilag 3 Høringsudkast Sundhedsaftale 2019 - 2023 (2646487 - EMN-2019-00289) 

4. Bilag 4 Udkast til høringssvar fra Gentofte Kommune (2647091 - EMN-2019-00289) 

 

9 (Åben) Hospitalsplan 2025  
Offentlig titel   
Sags ID: EMN-2019-00555 

 

Resumé 
Region Hovedstaden har sendt Hospitalsplan 2025 i høring med frist for afgivelse af høringssvar 
den 11. marts 2019.  
 
Der er udarbejdet et udkast til høringssvar, som forelægges til godkendelse. 

 
Baggrund 
Regionerne skal, i henhold til sundhedslovens §206, udarbejde en samlet plan for tilrettelæggelse 
af regionens virksomhed på sundhedsområdet. Som en del af denne sundhedsplan udarbejdes der 
i Region Hovedstaden en hospitalsplan, og Regionsrådet har sendt Hospitalsplan 2025 i høring 
med henblik på vedtagelse af planen i Regionsrådet primo 2019. Hospitalsplan 2025 er den 5. i 
rækken, siden den første hospitalsplan for Region Hovedstaden blev vedtaget af Regionsrådet i 
2007.  
 
Med Hospitalsplan 2025 foretages en række ændringer i organiseringen af hospitalerne. 
Ændringerne er foretaget med udgangspunkt i fire politisk vedtagne principper for hospitalsplanen, 
som i prioriteret rækkefølge er:  
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 Kvalitet 

 Sammenhængende patientforløb 

 Nærhed  

 Effektivitet 
 
Regionsrådet har besluttet, at der sammen med Hospitalsplanen udsendes en skematisk oversigt 
over ændringerne i Hospitalsplan 2025. Den skematiske oversigt er vedlagt sammen med 
høringsudkastet, høringsbrev og udkast til høringssvar fra Gentofte Kommune.  
 
Udkastes forelægges Handicaprådet og Seniorrådet med henblik på rådenes bemærkninger, der 
vil foreligge til Kommunalbestyrelsens behandling.  
 

Indstilling 
Social & Sundhed, Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller  
 
Til Børneudvalget, Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og 
Kommunalbestyrelsen: 
 
At udkast til høringssvar fra Gentofte Kommune godkendes.  

 
Tidligere beslutninger: 
. 

 

 

Bilag 
1. Udkast til høringssvar Hospitalsplan (2662527 - EMN-2019-00555) 

2. Hospitalsplan 2025 - DEC 2018 - Høring (2655327 - EMN-2019-00555) 

3. Forslag til ændringer, analyser og præciseringer (2655326 - EMN-2019-00555) 

4. Høringsbrev (2655328 - EMN-2019-00555) 

 

10 (Åben) Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne  
Offentlig titel   
Sags ID: EMN-2019-00218 

 

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

 
Baggrund 

 Årsplan for Børneudvalget 
Som noget nyt bliver årsplanen en del af dagsordensmaterialet.  
Formålet med at medtage årsplanen er at give 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 1, Årsplan for Børneudvalget 2. kvartal 2019 - 1. 
kvartal 2020.  Senest opdaterede version gøres tilgængelig på Politikerportalen efter udvalgets 
behandling af den. 

 
Årsplan for Børneudvalget 2. kvartal 2019 - 1. kvartal 2020 
 

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

 
Tidligere beslutninger: 
. 

 

 

Bilag 
1. Årsplan for Børneudvalget 2. kvartal 2019 - 1. kvartal 2020 (2627191 - EMN-2019-00218) 
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