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Side 3 

1 (Åben) Orientering om Corona-situationen  
Offentlig titel   
Sags ID: EMN-2020-02197 

 

Resumé 
I forlængelse af nedlukningen af al ikke-kritisk aktivitet i landets kommuner fra den 11. marts 2020 
og den følgende gradvise kontrollerede genåbning fra den 15. april gives på mødet en mundtlig 
status på den aktuelle Corona-situation på skoleområdet.  

 
Baggrund 
Nedlukning 
Regeringen igangsatte onsdag den 11. marts 2020 vidtrækkende tiltag for at bremse og begrænse 
udbredelsen af Covid-19 i Danmark. Herunder at kommunerne skulle lukke al ikke-kritisk aktivitet 
ned. Gentofte Kommune fulgte anbefalingerne nøje, lukkede en lang række aktiviteter ned og 
sendte mange medarbejdere på hjemmearbejde. 
 
Torsdag d. 12. marts 2020 gik skolerne i gang med at lukke ned og etablere nødpasning. Der blev 
etableret nødpasning på Gentofte Skole og Ordrup Skole for børn, hvis forældre opfyldte 
kriterierne. Herudover blev der etableret nødpasning på Søgårdsskolen for egne elever. Der var 
dagligt i gennemsnit 10-20 børn i nødpasning i ugerne frem til påske.  
 
Lærerene etablerede fjernundervisning for eleverne, og har desuden haft stort fokus på motivation 
og trivsel blandt eleverne. 
 
Skolerne har gennem hele perioden haft ekstra fokus på udsatte og sårbare børn med særlige 
behov. 
 
Genåbning 
Statsministeren meddelte på sit pressemøde den 6. april 2020, at Regeringen fra den 15. april ville 
åbne daginstitutioner, skoler og fritidsordninger for børn fra 0. – 5. klasse samt specialtilbud som 
en del af den gradvise, kontrollerede genåbning af Danmark. I ugen efter påske kunne 1.000 
medarbejdere derfor igen møde op på skoler og dagtilbud, som gennem tæt og løbende 
samarbejde mellem skoler, institutioner, kultur og fritidsområdet, forvaltning, forældre og faglige 
organisationer, kunne tage imod de mindste børn.  
 
Folkeskolerne, Søgårdsskolen samt heltidsundervisning på Ungdomsskolen genåbnede efter 
fælles ramme den 15. april 2020. Det er fortsat en anderledes skoledag og undervisningen er 
fortsat nødundervisning, da det ikke er muligt at leve op til almindelige standarder for undervisning.  
 
Elever fra 6.-9. klasse modtager fortsat fjernundervisning. I fjernundervisningen undervises der i 
fuld fagrække undtaget praksis/musiske fag. MinUddannelse er den centrale læringsplatform, hvor 
der deles ugeskemaer, opgaver, afleveringer og materialer mm. Der afholdes videomøder flere 
gange dagligt med klasser/grupper/enkelt elever – om fag og trivsel. Der er gode erfaringer med at 
lave fælles virtuelt ”tjek ind” om morgenen og åbne vejledningstimer i fagene, hvor elever kan 
kontakte deres lærer efter behov. De fleste elever deltager aktivt i fjernundervisningen, og får lavet 
og afleveret deres opgaver. 
Med hensyn til elevernes trivsel er det generelle billede, at eleverne trives og er motiverede for 
deltagelse i fjernundervisningen, hjulpet på vej af faste strukturer, videomøder og daglig kontakt til 
lærerne. I forhold til sårbare elever, laver kontaktlærere individuelle aftaler. Nogle mødes for at gå 
tur og nogle få modtager undervisning på skolen. 
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Forældre i samfundskritiske funktioner, eller forældre, der på anden måde lever op til kriterierne for 
nødpasning, kan fortsat få passet børn efter behov uden for almindeligt åbningstid. 
 
På Skoleudvalgets møde gives en mundtlig status på Corona-situationen på skoleområdet.  
 

 

Indstilling 
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller: 
 
Til Skoleudvalget: 
 
At orienteringen om den aktuelle Corona-situation tages til efterretning.  

 

 
Tidligere beslutninger: 
. 

 

 

Bilag 
 
. 

 

2 (Åben) Godkendelse af vedtægt for Gentofte Kommunes Ungdomsskole  
Offentlig titel   
Sags ID: EMN-2019-02845 

 

Resumé 
Børn og Skole indstiller, at de foreslåede ændringer i ’Vedtægt for Gentofte Kommunes 
Ungdomsskole’ godkendes. 
Ændringerne sker i forbindelse med en ny organisering og udvikling af ”Unges Frie Tid”.    
 

 
Baggrund 
Den 13. april 2015 vedtog Børne- og Skoleudvalget, under punkt 1: Ny ledelsesstruktur, 
sammenhængende læringsdag og organisering af de 
ældste unges fritid. Herefter, pr. 1. januar 2016, blev organisering af fritidscentrene ændret, og 
tilbuddet fra 7. klasse til 18 år blev organiseret som en del af Ung Fritid under Ungdomsskolen. 
 

Den 28. maj 2018 vedtog Kommunalbestyrelsen under punkt 15: Forslag til udvikling og 
organisering af tilbud i unges frie tid. Som følge heraf overgik ungdomsklubberne fra 
skoleområdet til kultur-, unge- og fritidsområdet med ikrafttrædelse pr. 1. juli 2018. 
 

Den 26. november 2018 vedtog Kommunalbestyrelsen, under punkt 7, Opløsning af 
Ungdommens uddannelsesvejledningscenter Nord (UU-Nord), at opløse §60 selskabet UU-
Nord pr. 1. august 2019. De tilknyttede kommuner overtog herefter ansvaret for 
uddannelsesvejledningen. Gentofte Kommune valgte at forankre vejledningsopgaven 
organisatorisk i regi af Gentofte Ungdomsskole. 
 

https://gp.gentofte.dk/cases/SAM1/SAM-2015-00375/Dokumenter/Referat%20af%20B%C3%B8rne-%20og%20Skoleudvalget%20den%2013.%20april%202015.pdf
https://gp.gentofte.dk/cases/SAM1/SAM-2015-00375/Dokumenter/Referat%20af%20B%C3%B8rne-%20og%20Skoleudvalget%20den%2013.%20april%202015.pdf
https://gp.gentofte.dk/cases/SAM1/SAM-2015-00375/Dokumenter/Referat%20af%20B%C3%B8rne-%20og%20Skoleudvalget%20den%2013.%20april%202015.pdf
file:///C:/Users/rsw/Downloads/KBref28052018.pdf
file:///C:/Users/rsw/Downloads/KBref28052018.pdf
file:///C:/Users/rsw/Downloads/kbdag26112018mbilag.pdf
file:///C:/Users/rsw/Downloads/kbdag26112018mbilag.pdf
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I forbindelse med ny organisering af klubberne, Unges Frie Tid, samt UU-Nords opløsning og 
organisering i Ungdomsskolen, er der udfærdiget en række forslag til vedtægtsændringer, som 
netop afspejler de organisatoriske ændringer. Ændringerne vedrører sammensætningen i 
Ungdomsskolens bestyrelse. 
 

 

Indstilling 
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller  
 
Til Skoleudvalget: 
 
At ændringerne i bilag 1 i Forslag til revidering af vedtægt for Gentofte Kommunes Ungdomsskole 
godkendes. 

 
Tidligere beslutninger: 
 

 

Bilag 
1. Bilag 1 - Forslag til revidering af Vedtægt for Gentofte Kommunes Ungdomsskole (3404770 

- EMN-2019-02845) 

 

3 (Åben) Orientering om deltagelse i pilotforløbet Fælles om ungelivet  
Offentlig titel   
Sags ID: EMN-2020-02243 

 

Resumé 
Gentofte Kommune har primo marts 2020 ansøgt og fået tilsagn om at blive pilotkommune i Fælles 
om ungelivet, som er et partnerskab mellem TrygFonden, Sundhedsstyrelsen og fire andre 
pilotkommuner i pilotfasen 2020-2023.  

 
Baggrund 
Fælles om ungelivet er inspireret af Den islandske Model og har til formål, at sikre at flere unge 
lever et frit ungdomsliv, hvor både forældre og lokalsamfund aktivt bidrager til, at rammerne 
omkring unge opmuntrer til et reduceret alkoholforbrug og beskytter mod brug af tobak og andre 
rusmidler. I pilotfasen er formålet at udvikle og afprøve en kommunal tilgang til dette arbejde.  
Som pilotkommune skal Gentofte Kommune udbygge og styrke forudsætningerne for at arbejde 
sundhedsfremmende på basis af data, med fokus på beskyttende faktorer og i tæt samarbejde 
med forældre og lokalsamfund. 
 
Målgruppen er elever fra grundskolens 7.–10. klasse samt ungdomsuddannelser. Indsatsen 
fokuserer på det store flertal af unge, som i udgangspunktet trives og har det godt med venner og 
familie, og som har få psykiske problemer. 
 
Sundhedsstyrelsen finansiere 50% af lønudgifterne til en fireårig koordinatorfunktion i hver af de 
fem pilotkommuner. I Gentofte Kommune finansieres de restereden 50% af sundhedspuljen. 
Opgaveudvalget Unges Sundhed og Trivsel har siden april 2019 arbejdet på at formulere konkrete 
anbefalinger, der kan skabe gode rammer om ungelivet og motivere unge hen imod en adfærd og 
kultur med mindre røg, alkohol og stoffer – og højere trivsel.  
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Fælles om ungelivet kan fungere som en forankringsplatform, der kan fastholde fokus, skabe 
struktur og sikre implementeringen af opgaveudvalgets anbefalinger. 
 
Som en del af Fælles om ungelivet skal der årligt gennemføres monitorering af unges sundhed og 
trivsel. En årlig monitorering vil give mulighed for, at forebyggelsesarbejdet kan tage udgangspunkt 
i aktuel, lokal og nærværende data. Aktuel data kan, kombineret med det rette lokalkendskab, 
være med til at sikre, at de indsatser der igangsættes tager udgangspunkt i et reelt behov og 
samtidigt tilbyder løsninger, der kan gribes lokalt (af skoleledelser, lærere, forældre, elever mf). 
 
Fælles om ungelivet i Gentofte Kommune tænkes organiseret med et formandskab bestående af 
hhv. direktør for Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid og Social og Sundhed og chef for Børns 
sundhed og forebyggelse. Direktør for Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid er ansvarlig formand. 
Forud for en egentlig kick-off arbejdes der på at skabe en robust struktur og organisering, både 
centralt og lokalt, omkring Fælles om ungelivet. 
 

 

Indstilling 
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller 
  
Til Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget, Børneudvalget, Skoleudvalget og Ældre-, Social- og 
Sundhedsudvalget: 
 
At orienteringen om Gentofte Kommunes deltagelse som pilotkommune i Fælles om ungelivet 
tages til efterretning. 

 
Tidligere beslutninger: 
Udvalg: Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget 
 Dato: 29-04-2020 

 

Beslutning foreligger ikke endnu. 

 

 

Bilag 
 
. 

 

4 (Åben) Kvartalsrapportering Skoleudvalget 1. kvartal 2020  
Offentlig titel   
Sags ID: EMN-2020-01273 

 

Resumé 
Skoleudvalget gives en Kvartalsrapportering for Skole for 1. kvartal 2020 (bilag 1) og 
budgetændringer (bilag 2). 
 

 
Baggrund 
I afrapporteringen for 1. kvartal 2020 har der været særligt fokus på: 
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Specialundervisning 
Der har været en stigning på 12 elever i specialpædagogiske tilbud fra 4. kvartal 2019 til 1. kvartal 
2020. 
 
Skoleindskrivning 2020/21 
I det seneste kvartal har Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid gennemført skoleindskrivning for 
skoleåret 2020/21. Der blev indskrevet 672 børn til fordeling på de 11 folkeskoler. 645 familier fik 
deres 1. ønske, hvilket svarer til 96%.  
 
Privatskoleandel  
Gentofte Kommune har i 2019 en privatskoleandel på 24,3%. 
 
Sundheds- og ungeprofilundersøgelse 
Alle elever på folkeskolerne har i november/december gennemført en sundhedsprofilundersøgelse 
(0.-6.klassetrin) og en ungeprofilundersøgelse (7.-9. klassetrin). Udvalgte resultater herfra bliver 
præsenteret og udfoldet. 
 

Indstilling 
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller: 
 
Til Skoleudvalget:  
 
At tage Kvartalsrapporteringen for 1. kvartal 2020 til efterretning. 
 

 
Tidligere beslutninger: 
. 

 

 

Bilag 
1. Kvartalsrapport Skoleudvalget 1. kvartal 2020 (3407939 - EMN-2020-01273) 

2. Kvartalsrapport Skoleudvalget 1. kvartal 2020 Budgetændringer (3414594 - EMN-2020-

01273) 

 

5 (Åben) Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne   
Offentlig titel   
Sags ID: EMN-2019-06528 

 

Resumé 
Udvalget orienteres om begivenheder, kommende møder og arrangementer relateret til Skole-
området. 
 
Baggrund 

 Samarbejde med Ørsted 
Et samarbejde med Ørsted omkring naturfagene i udskolingen er undervejs. Det vil 
omhandle det fællesfaglige fokusområde Bæredygtig energiforsyning på lokalt og globalt 
plan. Naturfagslærerne i udskolingen inviteres til en introduktionsdag på Ørsted (forventet 
september 2020 afhængigt af sundhedsmyndighedernes retningslinjer), hvor de vil blive 
præsenteret for Ørsted som virksomhed, deres omstilling til bæredygtig virksomhed samt 
samarbejdsmodellen mellem Ørsted og GK. Der vil ligeledes være mulighed for at møde 
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Ørstedmedarbejdere, som har deltaget i skole/virksomhedssamarbejde tidligere samt at 
påbegynde planlægningsarbejdet på tværs af skoler. Som en del af samarbejdet, kan alle 
skolernes 8. og 9. klasses årgange få besøg af en Ørstedmedarbejder når de skal arbejde 
med fokusområde Bæredygtig energiforsyning på lokalt og globalt plan. Medarbejderen vil 
fortælle om Ørsteds omstillingshistorie, sin funktion på Ørsted og bidrage fagligt ind i 
fokusområdet. 
 

 Formandsmøde 
Et udvidet formandsmøde er på tegnebrættet med forventet dato i september 2020. 
Formålet er at bringe skolebestyrelsesformænd, skoleudvalget og skoleledelserne sammen 
om nogle af de helt store temaer i udmøntningen af fremtidens udskoling. Aftenen vil 
komme til at bestå af korte oplæg vedr. skole/virksomhedssamarbejde, teknologiforståelse 
og compassion. (Gennemførsel af arrangementet i september afhænger af 
sundhedsmyndighedernes retningslinjer.) 
 

 Indretning af Udskolingen i Byens Hus 
Der er planlagt åbning af huset d. 17. september og indretningen af de forskellige rum 
varetages af indretningsgrupper bestående af lærere fra alle skoler i samarbejde med 
forvaltningen. Huset er blevet klargjort og færdigmalet under nedlukningen af skolerne, men 
gruppernes arbejde er vanskeliggjort af covid19-situationen. Den videre proces omkring 
indretningen afventer regeringens udmelding den 10. maj om den videre 
genåbningsproces. 

 

 Status v. Hans Andresen 
Skolerne genåbnede den 15.04.20 for 0.-5. klasse. Skolerne melder tilbage, at åbningen er 
gået rigtig godt, og man møder generelt glade børn og anerkendende forældre. Der meldes 
også om at alle m2 og personaleresurser er i brug, og ved sygdom kan man komme til at 
mangle hænder. Skoledagen organiseres ved opdeling i hold, forskudte mødetider og 
pauser samt en stor grad af udeundervisning. Både dette og fjernundervisningen af 
udskolingseleverne kræver didaktisk nytænkning fra lærernes side og gentænkning af 
struktur fra ledelserne. Al undervisning er stadig nødundervisning. Færre end 10 elever på 
hver skole har i skrivende stund (17.04.20) behov for nødpasning i tidsrummet 7-8 og 15-17 
pga. forældre der varetager kritiske funktioner i samfundet, men der er øget pres på 
GFO’erne i tidsrummet 13-15 som følge af den gradvise genåbning af samfundet. 
 

 Årsplan for Skoleudvalget 3. kvartal 2020-2. kvartal 2021 
Årsplanen for Skoleudvalget 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:  

o At udvalget når gennem sit ressortområde på et vist niveau i løbet af et år 
o At der kan koordineres på tværs af udvalgene 
o 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 Skoleudvalget 3. kvartal 2020-2. kvartal 2021.  
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Senest opdaterede version gøres tilgængelig på Politikerportalen efter udvalgets 
behandling af den. 

 

 

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

 
Tidligere beslutninger: 
. 

 

 

Bilag 
1. Årsplan Skoleudvalgets 3. kvartal 2020 - 2. kvartal 2021 (3417120 - EMN-2019-06528) 
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