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Side 3 

1 (Åben) Børn og Familie, temadrøftelse 
Offentlig titel   
Sags ID: EMN-2019-02816 

 

Resumé 

Med ønske om at øge indsigt og forståelse for arbejdet med de mest udsatte børn, unge og 
familier i Gentofte Kommune har udvalget ønsket en temadrøftelse om arbejdet i Børn og Familie 
med fokus på faglighed, økonomi og medarbejdernes trivsel samt de tiltag, der er sat i gang på 
området.  
 
Baggrund 

På mødet vil udvalget få en kort præsentation som udgangspunkt for en dialog i udvalget og med 
de respektive fagpersoner.    

 
 

Indstilling 

Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller 
 
Til Børneudvalget: 
 
At udvalget drøfter oplægget og tager temadrøftelsen til efterretning. 
 

 
Tidligere beslutninger: 
 
Beslutninger: 
Temadrøftelsen blev taget til efterretning. 
 
Bilag 

  
. 
 
 

2 (Åben) Småbørnsløftet 
Offentlig titel   
Sags ID: EMN-2019-02928 

 

Resumé 

Gentofte Kommune er blevet kontaktet af Småbørnsløftet, som inviterer kommunen til at 
underskrive løftet. 

 
Baggrund 

Småbørnsløftet er formuleret af en meget bred kreds af organisationer, myndigheder, 
fonde, fagprofessionelle, vidensmiljøer og engagerede enkeltpersoner, som i 2016 
gik sammen i Småbørnsalliancen. Et initiativ startet af Egmont Fonden og Tænketanken 
DEA. Det er Småbørnsalliancen, som sammen har formuleret Småbørnsløftet. Det har to 
ambitiøse mål: 
 

https://dea.nu/taenketanken-dea/smaaboernsalliancen-initiativ-dea-egmont-fonden
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 At alle småbørn har et godt børneliv, herunder udvikler de nødvendige forudsætninger – 
personligt, socialt og fagligt – for en god skolegang. 

 At de første 1.000 dage af alle børns liv er præget af tryghed og stimulering, så de lige fra 
fødslen trives og får alsidige muligheder for at lære og udvikle sig. 

 
De to målsætninger ligger i naturlig forlængelse af FN’s verdensmål om, at alle børn fra de 
er små skal have adgang til udvikling, omsorg og læring af høj kvalitet. Baggrunden for 
Småbørnsløftet er forskning, som viser, at forskelle i livschancer grundlægges i de allerførste 
leveår. Selvom Danmark på mange er et godt sted at vokse op for de fleste børn, kan det 
konstateres, at uligheden i børns livschancer er tydelig, fra de er helt små. Det er dyrt for 
samfundet at efterlade et stort mindretal uden de nødvendige forudsætninger, for at skabe et godt 
liv. 
 
Ved at underskrive Småbørnsløftet vil Gentofte Kommune få adgang til viden og et netværk med 
fokus på at identificere konkrete løsninger på udfordringer på 0-6 års området inden for de 
økonomiske rammer, som er til rådighed i en kommune.  Samtidig vil det også sende et politisk 
signal om, at Gentofte Kommune bakker op om tankerne i løftet.  
 
Underskrivere af Småbørnsløftet forpligter sig til at handle, så alle børn sikres gode lærings- og 
udviklingsmuligheder. Underskriverne forpligter sig hverken til nye udgifter eller opgaver. 
 
Småbørnsløftet går hånd i hånd med målsætningerne i Gentofte Kommunes projekt God Opvækst, 
som er en investering i en helhedsorienteret omlægning af området for udsatte børn og unge på 
tværs af almenområdet og det specialiserede børneområde. Fokus er at udvikle tidligere og mere 
forebyggende indsatser for børn, unge og deres familier i en treårig periode. Småbørnsløftet ligger 
også fint i tråd med visionen på dagtilbudsområdet ”Tryghed, Leg og Læring – Børn forandrer 
verden”.  
 
Samarbejdet i Småbørnsløftet vil indtil videre vare i tre år til udgangen af 2021. I efteråret 2019 
afholdes sammen med Lego Fonden en konference med fokus på børns udvikling. 
 
Bilag 1 indeholder en uddybende beskrivelse af Småbørnsløftet, mens bilag 2 indeholder en 
oversigt over medunderskrivere. 
 
 

Indstilling 

Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller 
 
Til Børneudvalget: 
 
At Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid bemyndiges til at underskrive Småbørnsløftet på vegne af 
Gentofte Kommune. 
 
Tidligere beslutninger: 
 
Beslutninger: 
Forslaget blev godkendt. 
 
Bilag 

1. Bilag 1 Småbørnsløftet (2996835 - EMN-2019-02928) 

2. Bilag 2 Småbørnsløftet oversigt over løftegivere (2996836 - EMN-2019-02928) 
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3 (Åben) Særlig sprogindsats for flersprogede 0-6 årige børn i Gentofte Kommune 
Offentlig titel   
Sags ID: EMN-2019-00140 

 

Resumé 

På udvalgsmødet den 5. februar 2019 blev Børneudvalget orienteret om resultaterne af 
tre- og femårssprogvurderinger i Gentofte Kommune. De viste, at størstedelen af de 
dansksprogede børn har en alderssvarende udvikling, mens en overvejende andel af de 
flersprogede børn er dansksprogligt udfordret.  
Sprog er en afgørende faktor for børns læring, udvikling og trivsel. Det er således centralt for, 
hvordan flersprogede børn klarer sig senere i livet, at de mestrer det danske sprog på niveau med 
deres jævnaldrende. Som følge heraf og på foranledning af Børneudvalgets spørgsmål iværksatte 
forvaltningen en effektanalyse af den sprogpædagogiske indsats for flersprogede børn i 
dagtilbudsalderen. Udvalget bliver med dette dagsordenspunkt orienteret om resultaterne heraf og 
tilrettelæggelsen af en fremadrettet, skærpede kommunal sprogindsats for flersprogede børn i 0-6 
årsalderen. 

 
Baggrund 

I Gentofte Kommune er arbejdet med stimulering og styrkelse af børns sproglige udvikling et højt 
prioriteret indsatsområde. Alle børn tilbydes derfor en tre og femårs sprogvurdering. Det enkelte 
barns testresultatet scores på en skala fra 1 til 100. Derudfra placeres barnet i enten en særlig, 
fokuseret eller generel indsatsgruppe, der indikerer mulige støttebehov.  
 
I bilag 1 beskrives indsatsgrupperne nærmere sammen med resultaterne for kommunens 
flersprogede børns sproglige udvikling fra 2014 til 2018.  
 
I undersøgelsesperioden er der registreret 541 tre- og femårs sprogvurderinger af flersprogede 
børn. Heraf er det dog kun 49 børn, der både har en tre- og femårs sprogvurdering. Den del af 
datagrundlaget, der viser enkelte børns progression, er dermed ikke stort nok til, at der, som det 
var intentionen, kan konkluderes noget entydigt om, hvorvidt institutionerne i Gentofte Kommune 
formår at løfte de sprogligt udfordrede flersprogede børn. Dette kan skyldes dagtilbuddenes 
registreringspraksis. 
  
Data fra de 49 sager viser dog følgende tendenser:  
 

 At sprogniveauet for flersprogede tre og femårige ligger væsentligt under gennemsnitsscoren 
for alle tre og femårige børn (Figur 2). 

 At forskellen i gennemsnitsscoren for hhv. flersprogede børn og alle børn inden for de to 
alderskategorier er blevet større fra 2014 til 2018 (Figur 2). 

 At mere end halvdelen af de flersprogede treårige placeres i særlig indsats (Tabel 1). 

 At det særligt er flersprogede drenge med behov for en særlig eller fokuseret sprogindsats i 
treårsalderen, der fortsat er sprogligt udfordrede som femårige (Tabel 5).  

 At det især er flersprogede børn med ikke-vestlig baggrund, der har en mangelfuld 
dansksproglig udvikling fra tre til fem år (Tabel 7). 

 
På baggrund af ovenstående skærpes fokus på dagtilbuddenes praksis og dokumentation ift. 
sprogvurderingerne af flersprogede børn med henblik på at opnå et validt datagrundlag 
fremadrettet. Ligeledes gennemføres en ny effektmåling af dagtilbuddenes pædagogiske indsatser 
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for flersprogede børns sprogtilegnelse i 2021, hvor det vil være muligt at følge den enkelte 
børnegruppers progression fra tre til fem år baseret på den reviderede sprogvurdering. 
 
Ligeledes styrkes den tidlige pædagogiske sprogindsats for flersprogede børn. Der foretages 
således en analyse af den nuværende praksis ifm. anvendelsen af de midler, der kan gives i støtte 
til flersprogede børn efter Dagtilbudslovens §11. Dette sker med henblik på at retænke den 
nuværende praksis, så den i højere grad understøtter en tidlig og forebyggende sprogpædagogisk 
dagtilbudsindsats for kommunens flersprogede børn. 
 
Endelig gennemføres et yderligere kompetenceløft blandt medarbejderne i daginstitutioner med en 
høj andel af flersprogede børn. Her implementeres, på baggrund af forskningsresultater, den 
såkaldte VLS-metode i dagtilbud med en høj andel af flersprogede børn. Metoden udspringer af 
forskningsprojektet ”Vi Lærer Sprog i Vuggestuen og Dagplejen”, som kommunen deltog i fra 
2015-2018. Metoden har fokus på systematisk og målrettet arbejde med det sproglige 
læringsmiljø, og der er på landsplan dokumentet stor effekt af VLS-indsatser hos flersprogede 
børn.    
 

Indstilling 

Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller  
 
Til Børneudvalget: 
- At udvalget tager orienteringen om status på sprogresultater og fremadrettede tiltag til 

efterretning.  

 
Tidligere beslutninger: 
 

Beslutninger: 
Taget til efterretning. 
 
Bilag 

1. Bilag 1 Flersprogede børns dansksproglige udvikling i dagtilbud (2988231 - EMN-2019-

00140) 

 
 

4 (Åben) Retningslinjer for samarbejdet mellem Dagtilbud og Børn og Familie  
Offentlig titel   
Sags ID: EMN-2019-02026 

 

Resumé 

Dagtilbud og Børn og Families professionelle samarbejde omkring børn i udsatte positioner er 
beskrevet ved tre principper, som står på ’best practice’ og Strategi for fællesskaber. Principperne 
og strategien danner tilsammen fundamentet for Kommunalbestyrelsens fastsættelse af 
retningslinjer for samarbejdet mellem dagtilbud og relevante aktører, jf. Dagtilbudslovens §3a, 
stk.3. 

 
Baggrund 

I august 2016 vedtog Kommunalbestyrelsen Strategi for fællesskaber. Strategien prioriterer bl.a. 
indsatser omkring at skabe sammenhæng i børns liv og kontinuitet i overgangen mellem tilbud. 
 
Endvidere følger det af dagtilbudsloven, at kommunalbestyrelsen som led i  
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fastsættelse af rammer for dagtilbuddene skal vedtage retningslinjer for samarbejdet mellem 
dagtilbud og relevante aktører. På kommunalbestyrelsens møde den 25. februar 2019 (punkt 13.) 
blev retningslinjerne for samarbejdet mellem Dagtilbud og skoler og mellem Sundhedsplejen og 
Dagtilbud vedtaget. På kommunalbestyrelsens møde den 27. maj 2019 (punkt 12.) blev 
retningslinjerne for samarbejdet mellem  
Dagtilbud og Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) vedtaget.  
 
Nærværende punkt vedrører samarbejdet mellem dagtilbuddene og Børn og Familie.  
 
Retningslinjerne for samarbejdet, som er defineret som principper, er udarbejdet af en 
arbejdsgruppe med repræsentanter fra de to områder. Gruppen har kortlagt, videreudviklet og 
præciseret allerede eksisterende ’best practice’. Principperne er præsenteret og drøftet på 
forretningsudvalget i Dagtilbud den 29. maj 2019 og på Børns og Families personalemøde den 19. 
juni 2019.  
 
 
Principper for samarbejdet mellem dagtilbud og Børn og Familie er:  
 

 Fælles indsatser tilrettelægges i tæt samarbejde med forældrene. 

 Samarbejdet understøtter børn i udsatte positioner og børn med handicap eller alvorlig 
sygdom. 

 Dagtilbud og Børn og Familie har en sammenhængende praksis. 
 

For hvert princip er der udarbejdet eksempler på konkrete aktiviteter eller handlingsanvisninger for 
såvel dagtilbud som Børn og Familie. Aktiviteterne tilpasses i takt med, at dagtilbud eller Børn og 
Familie måtte opleve ændrede behov.  
Der henvises til Bilag - Principper for samarbejdet mellem dagtilbud og Børn og Familie. 
 

Indstilling 

Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller 
 
Til Børneudvalget og Kommunalbestyrelsen:  
 
At ovenstående tre principper for samarbejdet mellem dagtilbud og Børn og Familie godkendes 
som retningslinjer for samarbejdet. 

 
Tidligere beslutninger: 
 
Beslutninger: 
Godkendt. 
 
Bilag 

1. Bilag - Principper for samarbejdet mellem dagtilbud og Børn og Familie (2981275 - EMN-

2019-02026) 

 
 

5 (Åben) Kvartalsrapportering Børneudvalget 2. kvartal 2019 
Offentlig titel   
Sags ID: EMN-2019-02449 
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Resumé 

Børneudvalget gives en Kvartalsrapportering for Børneområdet 2. kvartal 2019 (bilag 1), 
budgetændringer (bilag 2) og opfølgning på opgaveudvalg (bilag 3). 
 
Baggrund 

I afrapporteringen for 2. kvartal 2019 er der fokus på: 
 
Dagtilbud 
Ledig kapacitet i daginstitutionerne betyder, at der pr. 1. august 2019 er 20 institutioner eller 
afdelinger, der har 10% eller flere ledige normpladser.  
Seks af kommunens institutioner er åbne for børn fra andre kommuner. Pr. 1 juli 2019 har 
åbningen resulteret i fire bookinger fra andre kommuner i 2019. 
 
Børn og Familie 
I 2019 har der været et særligt fokus på omgørelsesprocenten i forhold til afgørelser på 
Børnehandicapområdet. Der er et faldende antal klager over afgørelser, og omgørelsesprocenten 
er også faldet. Den er faldet fra 64 % i 2018 til 33 % i første halvår 2019.  
 
Der arbejdes fortsat med at udvikle kernefagligheden i form af børnefaglige undersøgelser, 
handleplaner og opfølgninger. Børn og Familie fik af et eksternt revisionsfirma i juni måned 
vurderet kvaliteten af sagsbehandlingen i 30 sager på tværs af teams. 
 
Børns Sundhed og Forebyggelse 
Indstillingerne til PPR viser, at der er lidt færre indstillinger de første fem måneder af 2019 end i 
2017 og 2018. Der tegner sig ligeledes et billede af, at der er færre indstillinger til logopæd end 
tidligere år.  
 

Indstilling 

Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller 
 
Til Børneudvalget:  
 
At Kvartalsrapporteringen for 2. kvartal 2019 tages til efterretning. 

 
Tidligere beslutninger: 
 
Beslutninger: 
Kvartalsrapporteringen blev taget til efterretning. 
 
Bilag 

1. Bilag 1 Kvartalsrapport Børneudvalget 2. kvartal 2019 (3000829 - EMN-2019-02449) 

2. Bilag 2 Kvartalsrapport Børneudvalget 2. kvartal 2019 Budgetændringer (3084423 - EMN-

2019-02449) 

3. Bilag 3 Kvartalsrapport Børneudvalget 2. kvartal 2019 Opfølgning opgaveudvalg (2999865 - 

EMN-2019-02449) 

 
 

6 (Åben) Status på psykiatriprojekter 
Offentlig titel   
Sags ID: EMN-2019-02912 
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Resumé 

Børneudvalget orienteres om to Satspuljeprojekter, som Gentofte Kommune i 2018 fik midler til fra 
Sundhedsstyrelsen, nemlig ”Fælles tværsektoriel handleplan og styrket tværsektorielt samarbejde i 
Region Hovedstaden” og ”Styrket tidlig indsats for børn og unge i psykisk mistrivsel”. Projekterne 
løber til hhv. ultimo 2020 og ultimo 2021. De har indtil videre været i en afdækningsfase og efter 
sommerferien vil prøvehandlinger blive igangsat. 
 
Baggrund 

Fælles tværsektoriel handleplan og styrket tværsektorielt samarbejde i Region  
 
Gentofte er sammen med, Gladsaxe og Frederiksberg kommuner gået sammen Børne- og 
Ungdomspsykiatrisk Center (BUC) i Region Hovedstaden om dette projekt. Projektet tager 
udgangspunkt i implementering af anbefalingerne fra Sundhedsstyrelsens Forløbsprogrammer for 
børn og unge med psykiske lidelser hhv. angst/depression, ADHD og spiseforstyrrelser. Formålet 
er at skabe mere sammenhængende og koordinerende forløb på tværs af sektorer og 
forvaltningsområder således, at børnene, de unge og familierne oplever en mere 
sammenhængende indsats, når de har et forløb i både den regionale psykiatri og i kommunen.  

 
Projektet forløber planmæssigt. Der har været en afdækningsfase som peger på udfordringer i 
overgangen mellem psykiatri og kommune samt viser behov for vidensdeling på tværs. Fra 
september 2019 til juli 2020 afprøves forbedringer i forhold til netværksmøder, kontaktpersoner i 
begge sektorer og en fælles plan for barnet. Der planægges fælles kompetenceudvikling 2020. 
 
Efter endt projektperiode forventes at børn, unge og familier oplever en mere sammenhængende 
indsats, når de har et forløb i både den regionale psykiatri og i kommunen. 
 
Styrket tidlig indsats for børn og unge i psykisk mistrivsel  
Gentofte er gået sammen med Gladsaxe, Lyngby-Taarbæk, København, Frederiksberg, Bornholm, 
og Høje Tåstrup, og Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, Region Hovedstaden om at udvikle 
kommunale indsatser til børn og unge i psykisk mistrivsel. Derudover udvikles en fælles 
koordineret tilgang på tværs af Region og kommuner. 
 
Projektet forløber planmæssigt. Der er to spor i projektet:  
 
1. Der har været en afdæknings- og udviklingsfase i forhold til indsatser til de fire mest 

almindelige former for psykiske helbredsproblemer blandt børn og unge.  

 Tidlige tegn på ADHD (børnehave- og indskolingsbørn) 

 Emotionelle problemer (6-17 år) 

 Selvskadende adfærd (10-17 år) 

 Tegn på Spiseforstyrrelser (10-17 år) 
 
Indsatserne bygger på foreliggende evidens på områderne. Der har været fokus på at udvikle 
indsatser, som opkvalificerer såvel fagprofessionelle, eksempelvis lærere, pædagoger og 
sundhedsplejere, som forældre. Der bliver både udviklet netværksindsatser og samtaler af 
korttidsterapeutisk karakter samt planlagt såkaldt psykoedukation.  
 
Projektets indsatser vil blive afprøvet som pilotprojekter i efteråret 2019 på udvalgte skoler og 
dagtilbud, med henblik på justering og efterfølgende implementering bredere i Gentofte Kommune. 
Der planlægges kompetenceudvikling i psykologgruppen for at kunne varetage de specifikke nye 
indsatser.  
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Efter endt projektperiode forventer vi at have udviklet og afprøvet konkrete indsatser til tidligere 
hjælp for børn og unge i psykiske mistrivsel. 
 
2. Udvikling af en fælles koordineret tilgang. 
Arbejdet er i en udviklingsfase med fokus på at afdække eksisterende tilbud og indsatser samt at 
beskrive dem i en såkaldt indsatstrappe. Der bliver ligeledes udviklet en fælles helhedsorienteret 
visitationsproces til indsatserne.  
 
Når afdækningsfasen er gennemført, udvikles ”den koordinerede fælles funktion”, for at sikre at det 
er børn og unge sendes det rette sted hen, i tæt samarbejde mellem BUC og kommunerne.  
 
Efter endt projektperiode forventer vi at børn og unge med psykisk mistrivsel får rette behandling 
på rette sted.     
 

Indstilling 

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

 
Tidligere beslutninger: 
Udvalg: Skoleudvalget 
 Dato: 12-08-2019 

 

Orienteringen blev taget til efterretning. 
 

Udvalg: Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget 
 Dato: 14-08-2019 

 

Orienteringen blev taget til efterretning. 
 

 
Beslutninger: 
Orienteringen blev taget til efterretning. 
 
Bilag 

1. Ansøgningsskema_forløbsprogrammer_05.04.18 (3034133 - EMN-2019-02912) 

2. Ansøgningsskema_18.05.18, styrket indsats for børn og unge i psykisk mistrivsel (3034131 

- EMN-2019-02912) 

 
 

7 (Åben) Orientering om tværkommunale samarbejder på Børneudvalgets område 
Offentlig titel   
Sags ID: EMN-2019-03138 

 

Resumé 

Der gives på mødet en kort orientering om de tværkommunale samarbejder, som findes 
Børneudvalgets område. 
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Baggrund 

Gentofte Kommune indgår i forskellige tværkommunale samarbejder, når det giver værdi for 
borgerne og når fælles kommunale interesser skal fremmes. For at give udvalget et overblik over, 
hvilke tværkommunale samarbejder, der findes på udvalgets område, er udarbejdet en oversigt 
med en kort beskrivelse af de tværkommunale samarbejder på udvalgets område. På mødet gives 
en kort orientering om samarbejderne. Forvaltningen vil løbende orientere udvalget om aktuelle 
samarbejder. 
 

Indstilling 

Det indstilles  
 
Til Børneudvalget: 
 
 At orienteringen tages til efterretning. 

 
Tidligere beslutninger: 
 
Beslutninger: 
Orienteringen blev taget til efterretning. 
 
Bilag 

1. Bilag til BØ - Oversigt over tværkommunalesamarbejder april 2019 (3013992 - EMN-2019-

03138) 

 
 

8 (Åben) Mødeplan 2020 for Børneudvalget 
Offentlig titel   
Sags ID: EMN-2019-02318 

 

Resumé 

Mødeplanen for Børneudvalget indstilles til udvalgets godkendelse. 

 
Baggrund 

Der er udarbejdet et forslag til mødeplan for Kommunalbestyrelsen for 2020. 
Mødeplanen for de stående udvalg og Økonomiudvalget behandles af de respektive udvalg. 
 
Der er generelt ikke planlagt møder i dagene før påske, i skolernes vinter-, sommer- og 
efterårsferie samt i dagene op til jul. 
 

Indstilling 

Det indstilles 
 
Til Børneudvalget: 
 
At mødeplanen for 2020 vedtages. 

 
Tidligere beslutninger: 
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Beslutninger: 
Vedtaget. 
 
Bilag 

1. Mødeplan 2020 med noter  (2946783 - EMN-2019-02318) 

 
 

9 (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 

 En sammenhængende kommunal ungeindsats i Gentofte  
Folketinget indgik i efteråret 2017 ’Aftale om bedre veje til uddannelse eller job’, som blandt 
andet indeholder en forpligtelse til at etablere en sammenhængende ungeindsats på tværs 
af uddannelses-, beskæftigelses- og socialindsatsen for unge under 25 år uden en 
ungdomsuddannelse. Kommunerne får det fulde ansvar for at gøre alle unge under 25 år 
parate til at gennemføre en ungdomsuddannelse eller komme i beskæftigelse. Formålet er 
at forenkle og styrke indsatsen over for de unge, der ikke tager den direkte vej efter 
grundskolen.  
 
Den 1. august 2019 træder Gentofte Kommunes sammenhængende kommunale 
ungeindsats i værk. I Gentofte Kommune har vi én fælles indsats for unge mellem 14 og 25 
år uden en ungdomsuddannelse i Gentofte. Indgangen til den fælles kommunale indsats 
sker gennem UU Gentofte, Børn og familie eller Ungecenter Gentofte.  
 
Gennem indsatsen får den unge råd og vejledning om job og uddannelse, og får hjælp til at 
få udarbejdet en uddannelsesplan. Uddannelsesplanen er individuelt tilrettelagt til den unge 
og gør det muligt for alle i kommunen at arbejde sammen om at hjælpe den unge til 
uddannelse eller beskæftigelse. Den unge får tilknyttet en fast kontaktperson. 
Kontaktpersonen hjælper den unge med at realisere sin uddannelsesplan og er bindeleddet 
mellem vejledningen og andre kommunale indsatser. 

 
 
 

 Årsplan Børneudvalget 4. kvartal 2019 - 3. kvartal 2020 
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. 

https://www.gentofte.dk/da/Borger/Ung/Kommunal-ungeindsats
https://www.gentofte.dk/da/Borger/Ung/Kommunal-ungeindsats
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Årsplanen opdateres hvert kvartal.  
Se bilag Årsplan Børneudvalget 4. kvartal 2019 - 3. kvartal 2020.  
 
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: 
 
Beslutninger: 
Taget til efterretning. 
 
Bilag 

1. Årsplan for Børneudvalget 4. kvartal 2019 - 3. kvartal 2020 (3015466 - EMN-2019-00218) 
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