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Side 3 

1 (Åben) Børneudvalgets introduktion 
  
Sags ID: EMN-2022-00685 

 

Resumé 

- 

 
Baggrund 

Som en del af den samlede introduktion til direktørområdet Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid 
får udvalget præsenteret en grafisk fremstilling af de mest almene tilbud og redskaber, som børn, 
unge og deres forældre møder fra barnets fødsel til det bliver 18 år. Fremstillingen er set fra et 
borgerperspektiv. 
 
Præsentationen er et supplement til den række af materialer, der allerede nu er præsenteret i 
forbindelse med Kommunalbestyrelsens seminar den 29. januar 2022. Præsentationen suppleres 
endvidere både på mødet og over de kommende møder i udvalget af uddybende fagspecifikke- og 
tematiske informationer.   
 
Den grafiske præsentation er mundtlig med efterfølgende udsendelse af såvel tegning som kort 
forklaring til tegningens opbygning og hovedelementer. 
 
 

Indstilling 

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

 
Tidligere beslutninger: 
. 

 

 
Beslutninger: 
Taget til efterretning. 
 
Bilag 

 
 

2 (Åben) Kvartalsrapportering Børneudvalget 4. kvartal 2021 
  
Sags ID: EMN-2021-07880 

 

Resumé 

Børneudvalget gives en Kvartalsrapportering for børneområdet for 4. kvartal 2021 (bilag 1) 

 
Baggrund 

Dagtilbud 



 

Side 4 

Det pædagogiske læringsmiljø i alle daginstitutioner er blevet vurderet i 4. kvartal. Vurderingen 
indeholder spørgsmål til dagtilbudsledere, forældre og de ældste børn i dagtilbuddet. I denne 
kvartalsrapport vises udvalgt data fra Den pædagogiske læringsmiljøvurdering. 
 
Opgørelse af pædagogandelen for 2021 viser, at der har været et fald fra 66% i 2020 til 63% i 
2021. Både første og sidste kvartal af 2021 har været stærkt præget af Covid-19. Der har fra 
Børne- og Undervisningsministeriet samt Sundhedsstyrelsen været fastsat en række skærpede 
krav, vejledninger og retningslinjer til blandt andet mindre grupper og øget hygiejneniveau i 
institutionerne. Det har krævet ekstra personaleressourcer, personaleressourcer som typisk ikke 
havde en pædagogfaglig baggrund, men faldet formodes tillige at afspejle de store 
rekrutteringsudfordringer, der er på området. 
 
Børn og Familie 
I Børn og Familie har der fortsat været et skærpet fokus på forebyggelse og mindst indgribende 
indsatser. Det afspejler sig også i et faldende anbringelsestal på området. 
Økonomien er i balance og antallet af sager ligger stabilt.  
 
Sundhedsplejen 
Nyfødte børn, som Sundhedsplejen har ført tilsyn med i 2021, er opgjort. Herudover præsenteres 
hvor mange henvisningsårsager, der har været ifm. Sundhedsplejerskernes graviditetsbesøg i 
2021. 
 
Tandplejen 
Antallet af patienter/visiterede borgere der har været i følgende tilbud – Specialtandpleje, 
Omsorgstandplejen og Socialtandplejen i 2021 er opgjort. 
 
Kvartalsrapporten indeholder ikke en økonomisk status. Regnskabsafslutningen foregår frem til 
primo februar. Foreløbigt regnskab er blevet behandlet af Økonomiudvalget på møde d. 21. februar 
2022. 
 

Indstilling 

Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller 
 
Til Børneudvalget: 
 
At tage kvartalsrapporteringen for 4. kvartal 2021 til efterretning 

 
Tidligere beslutninger: 
. 

 

 
Beslutninger: 
Taget til efterretning. Jeanne Toxværd (Ø) udlod at stemme. 
 
Bilag 

1. Kvartalsrapport Børneudvalget 4 kvartal 2021 (4405404 - EMN-2021-07880) 

 
 

3 (Åben) Fremskudte rådgiver og familiekonsulent på skoler og daginstitutioner 
  



 

Side 5 

Sags ID: EMN-2022-00999 

 

Resumé 

Skoleudvalget og Børneudvalget orienteres om, at der gennemføres en prøvehandling af et års 
varighed med fremskudte rådgiver og familiekonsulent på to-tre skoler og et antal daginstitutioner. 
Daginstitutionerne vælges med baggrund i omfang af samarbejde med Familie og Sundhed og en 
skelen deres fysiske nærhed til de valgte skoler. Formålet er at styrke det tværfaglige samarbejde 
med og om børn og unge og deres familier, og tidlige forebyggende tiltag i forhold børn og unge i 
vanskeligheder. 

 
Baggrund 

 
Der igangsættes en prøvehandling, hvor en socialrådgiver og en familiekonsulent tilknyttes 2-3 
skoler og dertilhørende daginstitutioner i 1 år med start i foråret 2022. 
 
Formålet med indsatsen er at integrerer de to fagpersoners viden og kompetencer i det tidlige 
forebyggende arbejde der i dag eksisterer i dagtilbud og skoler for at styrke fælleskabsstrategien. 
Således at arbejdet med fællesskaber, fælleskabsmodellen og tidlig opsporing styrkes. Det gøres 
ved at disse fagpersoner bidrager med at der opspores tidligere og etableres en indsats, så der 
kan igangsættes støtte tidligere mens problemerne har et mindre omfang.  
 
Deres roller bliver også at understøtte det eksisterende samarbejdet mellem skoler og forældre, 
når samarbejdet er udfordret, herunder at styrke inddragelsen af familien i problemløsningen, samt 
styrke inddragelsen af familiens private netværk, og eks. trænere i en forening som barnet den 
unge har et godt forhold til. 
 
Der vil blive tilbudt kortere forløb med hjælp til familien som både kan foregå på skolen og i 
hjemmet, så forældrene og personalet omkring barnet eller den unge oplever at få hjælpen i 
barnets almene miljø. 
 
Indsatsen skal også bidrage til at flere børn og unge kommer stabilt i skole ved at der finder en 
koordineret indsats sted mellem rådgiver/familiekonsulent, skoleledelse og PPR, når de første tegn 
på skolefravær opleves. 
 
Desuden er formålet at skabe bedre brobygning mellem skole/daginstitution til 
myndighedsindsatsen fra Børn-, Ung- og Specialteam i Familie og Sundhed og derved understøtte 
samarbejdet mellem myndighedsrådgivere og skole.  
 
Rådgiveren og familiekonsulenten får desuden til opgave at vejlede skolerne i forhold til 
underretninger og håndtering af bekymringer, når den lokale indsats ikke er tilstrækkelig for at løse 
barnet og familiens udfordringer. 
 
Endelig vil rådgiveren og familiekonsulentens funktion også være at være med til at sikre, at børn 
og unge med vanskeligheder i form af funktionsnedsættelser hjælpes videre til relevant afdeling i 
Familie og Sundhed.  
 
Funktionen er således tænkt som et hurtigt fleksibelt koblingspunkt mellem skolen/dagtilbud og 
specialkompetencer på rådhuset. Hvorved der skabes et arbejdende opgavebasseret fællesskab 
mellem almen- og specialområdet på det organisatoriske/ strukturelle niveau ud over gruppe- og 
individniveauet med den intention at skabe en institutionaliseret praksis.   
 



 

Side 6 

Den faglig ramme for samarbejdet mellem socialrådgiver/familiefamiliekonsulent og 
skole/daginstitution består af Strategi for fællesskaber og fællesskabsmodellen samt Gentofte 
Kommunes Børnesyn (formuleret børnesyn). Det hviler desuden på de socialfaglige metoder ICS 
(Integrated Children’s System) og SOS (Signs of safety). 
 
Erfaringer fra andre kommuner 
Andre kommuner har gode erfaringer med socialrådgivere på skolerne, og det indgår som konkret 
forslag i aftaleteksten til Børnene Først, som et bredt flertal af Folketingets partier står bag: ”Et 
særligt fokus for partnerskabet skal derudover være at sikre tidlig og bedre opsporing af sårbare 
børn og familier fx gennem udbredelse af gode erfaringer med socialrådgivere på skoler og 
daginstitutioner” (s. 18, Aftaletekst Børnene Først, Social- og Ældreministeriet, den 11.05.2021). 
 
Gentofte Kommune er i dialog med Rudersdal Kommune, som udover fremskudte socialrådgivere 
også har erfaringer med fremskudte familiekonsulenter på skoler, som kan igangsætte et hurtigt og 
målrettet forløb for børn og familier. 
 
Finansiering  
Bevillingen vil blive anvendt ti at frikøbe 1 socialrådgiver og 1 familiekonsulent til at yde en 
fremskudt indsats på de udvalgte skoler og daginstitutioner. Der er medfinansiering fra 
Socialstyrelsen på 0,264 mio. kr. via projektet God Opvækst. Dertil kommer evt. yderligere 
medfinansiering på 0,2 mio. kr. fra Gentofte Kommunes Handicappulje, som er blevet ansøgt. 
Handicappuljen administreres af Handicaprådet, som behandler ansøgningen på rådets møde i 
marts 2022. 
 
Tid  
Prøvehandlingen gennemføres i skoleåret 2022-2023 med opstart i foråret 2022.  
 
Deltagere  
Deltagerne i prøvehandlingen er udover socialrådgivere og familiekonsulent:  
Skolernes ledelse, AKT-vejledere, fællesskabsvejledere samt lærere efter behov. 
PPR-konsulenter som i forvejen er tilknyttet de deltagende skoler.  
 
Ønsket fremtid: 
Prøvehandlingen ses som et aktionslæringsforløb, hvor der opsættes klare mål, der følges tæt og 
der justeres undervejs. Vi ønsker at drage læring af denne indsats og dermed opnå erfaringer med 
om og i givet fald hvordan tiltaget kan udbredes til flere skole og daginstitutioner pædagogisk, 
organisatorisk og økonomisk.  
  
Udvalget vil få en status på prøvehandlingen i efteråret 2022. 
 
 
 

Indstilling 

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

 
Tidligere beslutninger: 
Udvalg: Skoleudvalget 
 
 Dato: 03-02-2022 

https://gp.gentofte.dk/OmGentofteKommune/PolitiskeUdvalg/pp/ppdok/Strategi%20for%20f%C3%A6llesskaber%20for%20b%C3%B8rn%20og%20unge.pdf
https://gp.gentofte.dk/OmGentofteKommune/PolitiskeUdvalg/pp/ppdok/F%C3%A6llesskabsmodel%20-%20Gentofte%20kommune.pdf
https://gp.gentofte.dk/OmGentofteKommune/PolitiskeUdvalg/pp/ppdok/formuleret%20b%C3%B8rnesyn%20280421.pdf
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Taget til efterretning.  
 

 
Beslutninger: 
Taget til efterretning. 
 
Bilag 

 
 

4 (Åben) Fastlæggelse af fireårige mål for Børneudvalget  
  
Sags ID: EMN-2022-01000 

 

Resumé 

De stående udvalg skal jf. styrelsesvedtægten fastlægge flerårige mål for deres områder. 
Forvaltningen fremlægger hermed forslag til mål til inspiration for Børneudvalget med henblik på, at 
udvalget drøfter og udvælger, hvilke mål forvaltningen skal arbejde videre med og fremlægge til 
udvalgets endelige beslutning på Børneudvalgets møde den 7. juni 2022. 

 
Baggrund 

Med virkning fra 1. januar 2022 vedtog Kommunalbestyrelsen enstemmigt at ændre 
styrelsesvedtægten for Gentofte Kommune på Kommunalbestyrelsens møder den 29. november 
2021, dagsordenens punkt 8, og 6. december 2021, dagsordenens punkt 2. En af ændringerne 
var, at Økonomiudvalget og de stående udvalg (bortset fra Byplanudvalget), som led i at de på 
Kommunalbestyrelsens vegne skal sikre en tværgående helhedsorienteret og langsigtet udvikling 
af deres ressortområder gennem politikudvikling og opfølgning på de vedtagne politikker, skal 
fastsætte flerårige mål for deres ressortområder. 
 
I kommunens politikker, strategier og planer findes en lang række mål, som er vedtaget af 
Kommunalbestyrelsen, og som administrationen arbejder efter. Med henblik på at prioritere, hvilke 
mål, der skal udgøre den primære dagsorden for Børneudvalget i valgperioden, foreslås det, at 
udvalget drøfter og udvælger et antal mål med særlig betydning for udvikling af udvalgets 
ressortområde.  
 
Budget 2022 og budgetterne for de kommende år er en bindende ramme for de mål, der kan 
fastsættes. 
 
Forvaltningen har på baggrund af de eksisterende politikker, strategier og planer til inspiration 
udarbejdet vedlagte ideer til mål. For hvert mål er der givet eksempler på målepunkter og mulige 
målemetoder. Det er tanken, at udvalget først tager stilling til disse på møderne i 2. kvartal. Det 
foreslås, at udvalget drøfter og udvælger et antal mål, som forvaltningen derefter med afsæt i 
drøftelsen på udvalgsmødet færdigbearbejder med henblik på fremlæggelse til endelig beslutning 
på udvalgsmødet den Børneudvalgets møde den 7. juni. 
 

Indstilling 

Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller 
 
Til Børneudvalget: 
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At udvælge et antal mål til videre bearbejdning med henblik på fremlæggelse til endelig beslutning 
på udvalgsmødet den 7. juni 2022. 

 
Tidligere beslutninger: 
. 

 

 
Beslutninger: 
Følgende mål blev udvalg: 

• Vi vil øge kvaliteten i dagtilbud og skabe læringsmiljøer, hvor børn trives og udvikler sig 

• Vi vil sikre, at flere børn og unge i udsatte og sårbare positioner oplever glæden ved at 
deltage i fællesskaber tættere på almenmiljøet – med bemærkning om at børn og unge 
med særlige forudsætninger skrives ind i målet 

• Vi vil øge den borgeroplevede kvalitet i sagsbehandlingen 

• Vi vil styrke børn og unges fysiske og mentale sundhed og modstandsdygtighed – med 
bemærkning om, at inddragelsen af udsatte børn og unge i egne situationer indskrives som 
målepunkt 

• Vi vil sikre, at flere unge i udsatte og sårbare positioner kommer godt ind i voksenlivet 
 
Udvalget bad - i lyset af det gennem flere år faldende børnetal - forvaltningen komme med oplæg 
til et mål om at sikre, at den fysiske kapacitet på dagtilbudsområdet tilrettelægges, så ressourcerne 
bruges mest optimalt.  

 
Bilag 

1. Fireårige mål BØ (4381502 - EMN-2022-01000) 

 
 

5 (Åben) Meddelelser og eventuelt  
  
Sags ID: EMN-2021-08065 

 

Resumé 

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

 
Baggrund 

Årsplan for Børneudvalget 
 
Årsplan for Børneudvalget 2. kvartal 2022 - 1. kvartal 2023 
 
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 Børneudvalget 2. kvartal 2022 - 1. kvartal 2023.  
 
Senest opdaterede version gøres tilgængelig på Politikerportalen efter udvalgets behandling af 
den. 
 
 
Mundtlig orientering om samarbejde med borgere 
 
Forvaltningen giver en status om det interne arbejde og samarbejde med forældre, der er i gang 
sat på baggrund af et brev borgmesteren modtog fra en gruppe forældre i september 2021.  
Henvendelsen vedrører forældrebekymring i forbindelse med kommunens sagsbehandling og 
specialundervisning/skoletilbud af børn med særlige forudsætninger og behov.  

 
 

Indstilling 

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

 
Tidligere beslutninger: 
. 

 

 
Beslutninger: 
Formanden orienterede om en henvendelse fra Styregruppen i Forældrebevægelsen 
#Hvorerderenvoksen. Henvendelsen skannes og sendes til udvalgets medlemmer. 
 
Punktet blev taget til efterretning. 
 
Jeanne Toxværd (Ø) stemte imod med følgende stemmeforklaring: ”Det er vigtigt, at der afholdes 
møder 11 gange om året i Børneudvalget”. 

 
 
Bilag 

1. Årsplan for Børneudvalget 2. kvartal 2022 - 1. kvartal 2023 (4445186 - EMN-2021-08065) 

 
 

6 (Åben) Underskrift 
  
Sags ID: EMN-2021-08064 

 

 

 
 



 

Side 10 

 
 

 
Tidligere beslutninger: 
. 

 

 
Beslutninger: 
. 
 
Bilag 
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