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1 (Åben) Gentofte-Plan 2019 - Skoleudvalget
 
Sags ID: EMN-2018-02780

Resumé
Økonomiudvalget godkendte den 19. marts 2018 punkt 8 processen og tidsplanen for udarbejdelse 
af Gentofte-Plan 2019 herunder budgetdrøftelse i august i de stående udvalg på baggrund af 
Kommunalbestyrelsens seminar d. 17. juni. På den baggrund lægges op til en drøftelse af mål- og 
økonomiafsnit i Gentofte-Plan 2019 på Skoleudvalgets ressortområde forud for 
Kommunalbestyrelsens budgetseminar d. 26. august.

Baggrund
Proces
Formålet med Gentofte-Plan er at angive retningen for kommunens samlede udvikling og at 
fastlægge de økonomiske rammer (budget). Økonomiudvalget vedtog proces for 
Kommunalbestyrelsens arbejde med Gentofte-Plan 2019 den 19. marts 2018, jf. bilag 1. Heraf 
fremgår:
 
Budgetseminar for Kommunalbestyrelsen ultimo juni (17. juni):

 Budgetorientering om de overordnede konsekvenser af økonomiaftalen mellem KL og 
regeringen. 

 Desuden en videre drøftelse af udfordringer (fra Kommunalbestyrelsens seminar i januar 
2018 i Kildeskovshallen).

Primo/medio august:
 Budgetdrøftelse i de stående udvalg på baggrund af Kommunalbestyrelsens juniseminar.

Budgetseminar ultimo august (26. august):
 Orientering i Kommunalbestyrelsen om kommunens overordnede økonomi, herunder mere 

sikre skøn over kommunens indtægter i 2019.
 Proces for det videre arbejde med de identificerede udfordringer, herunder mulige emner til 

kommende opgaveudvalg.

Desuden vedtog Kommunalbestyrelsen den 3. april 2018 punkt 8 anbefaling fra opgaveudvalget 
om Innovation og den 28. maj 2018 punkt 17 anbefaling fra opgaveudvalget Digitalisering og 
Teknologi, at digitalisering og innovation skal fremgå eksplicit af budgetaftalen og Gentofte-Plan 
samt at digitalisering og innovation skal være en integreret del af arbejdet i de stående udvalg. 

Med afsæt i den viden og inspiration Skoleudvalgets medlemmer fik på Kommunalbestyrelsens 
seminar d. 17. juni, skal udvalget på mødet drøfte, hvor der ses behov for politikudvikling på 
ressortområdet de kommende år – herunder hvor der er behov for innovation, digitalisering og 
involvering af borgerne [– fx i opgaveudvalg] med henblik på at bringe overvejelserne videre til 
seminaret i Kommunalbestyrelsen d. 26. august. 

Mål- og økonomiafsnit
Gentofte-Plan er opdelt i en række målområder, jf. bilag 2. I Gentofte-Plan indgår visionen samt en 
beskrivelse af baggrund og perspektiver for hvert målområde. Frem til Gentofte-Plan 2018 har 
beskrivelserne også indeholdt et antal specifikke mål. Fra i år er disse mål i stedet indarbejdet i 
teksten, så teksten i sig selv er målsættende.
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Til sidst i mål- og økonomiafsnittet vil der ved første behandlingen af Budget 2019 primo 
september indgå en række tabeller om økonomi og nøgletal. Disse er ikke indarbejdet på 
nuværende tidspunkt, da der stadig arbejdes med budgetforudsætningerne. 

Administrationens forslag til tekstdelen af mål- og økonomiafsnit på udvalgets ressortområde, jf. 
bilag 3, forelægges til drøftelse.

Indstilling
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller 

Til Skoleudvalget: 

1. At det med afsæt i inspiration fra Kommunalbestyrelsens seminar d. 17. juni drøftes, hvor 
udvalget ser behov for politikudvikling på sit ressortområde de kommende år – herunder 
hvor der er behov for innovation, digitalisering og involvering af borgerne med henblik på at 
bringe overvejelserne videre til Kommunalbestyrelsens seminar d. 26. august. 

2. At drøfte forslag til mål og økonomiafsnit i Gentofte-Plan 2019.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
1. Behovet for politikudvikling på ressortområdet blev drøftet, og fremkomne forslag 

noteres med henblik på at indgå i den videre budgetproces, herunder 
Kommunalbestyrelsens seminar den 26. august 2018.

2. Forslag til mål og økonomiafsnit i Gentofte-Plan 2019 blev drøftet og supplerende 
tekst om retningsgivende målsætninger og innovation indarbejdes.

Bilag
1. Bilag 1: Tidsplan for udarbejdelse af Gentofte-Plan 2019 (2357731 - EMN-2018-02780)
2. Bilag 2: Mål- og bevillingsstyring (2415690 - EMN-2018-02780)
3. Bilag 3: Børn og Skole Mål og økonomi 2019 (2415691 - EMN-2018-02780)

2 (Åben) Skolekapacitet - tilpasning ift. prognoser
 
Sags ID: EMN-2018-02705

Resumé
Børn, Skole, Kultur, Unge og Fritid (BSKUF) indstiller til Skoleudvalget, at udvalget, på baggrund af 
data om kommende skolestartere og skoleindskrivningen 2018, drøfter hvilke overordnede 
principper, der skal ligge til grund for tilpasningen af kapaciteten ved fremtidig skoleindskrivning.

Baggrund
Gentofte Kommune har i mange år haft mange børn til indskrivning i vores skoler. I år har der dog 
været et fald på 7,4 % i antallet af børn til indskrivning sammenlignet med skoleindskrivningen 
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sidste år (2017/18). Prognoserne for de kommende år tyder på et yderligere fald i antallet af 
skolestartere og herefter en stagnation på det nye lavere niveau.  

Kort status på indskrivningen til 2018/19
Ved skoleindskrivningen til skoleåret 2018/19, var der cirka 940 børn til indskrivning, et fald på 75 
børn fra indskrivningen i 2017/18. På baggrund af antallet af børn til skolestart, deres geografiske 
fordeling, deres ønsker ved indskrivningen og den fysiske kapacitet på skolerne blev det besluttet, 
at det var nødvendigt, at ændre antallet af spor på tre skoler for den kommende 0. årgang. 
Ligesom i de foregående år, er der en høj koncentration af børnefamilier omkring 
Munkegårdsskolen og Dyssegårdskolen, selvom der også her var færre børn til indskrivningen end 
tidligere. Der blev dog igen i år oprettet en ekstra klasse på Munkegårdskolen, som således har tre 
0. klasser. Da den samlede kapacitet ved indskrivningen var for høj, blev antallet af spor reduceret 
til to spor på henholdsvis Hellerup Skole og Tjørnegårdsskolen, som ved indskrivningen havde det 
laveste antal 1. ønsker. 

For de involverede skoler og for forældre på især Tjørnegårdsskolen blev det oplevet som en 
uhensigtsmæssigt proces først efter indskrivningen at vide, at der blev oprettet et spor mindre. Da 
situationen ser ud til at være den samme i de kommende år, ønskes en drøftelse af hvilke 
principper der skal være styrende for tilpasningen af skolernes kapacitet ved fremtidige 
skoleindskrivninger.  

Mulige temaer, der kan indgå i drøftelsen af principperne for kapacitetstilpasning
Børn, Skole, Kultur, Unge og Fritid ønsker en temadrøftelse af mulige overordnede principper, for 
hvordan kapaciteten ved fremtidig skoleindskrivning kan tilpasses de aktuelle børnetal. Principielle 
spørgsmål, der kan indgå i drøftelsen:
  

 Kadence for kapacitetstilpasningen - for en årrække eller årligt? 
 Model for kapacitetstilpasningen - antal spor pr. skole eller ændring af klassekvotienter?
 Mulige parametre der kan være styrende for tilpasningen - forældrenes ønsker, skolens 

placering, en samlet vurdering af kapacitet i et område, de økonomiske forudsætninger for 
de enkelte skoler og for det samlede skolevæsen, minimum antal spor på en skole og 
lignende. 

Børn, Skole, Kultur, Unge og Fritid har produceret en række data, der kan danne grundlag for 
Skoleudvalgets principielle drøftelser:

 Prognosen for de kommende 3 års skolestartere 
 Kort over Gentofte Kommune, der visualiserer hvor de kommende 3-års skolestartere bor 

(dem der allerede er bosiddende i kommunen)
 Mulige modeller for kapacitetstilpasning, herunder modellernes fordele og ulemper

Alle data kan findes i bilag 1. 

Indstilling
BSKUF indstiller 

Til Skoleudvalget:
 
At skoleudvalget drøfter temaet

Tidligere beslutninger:
.
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Beslutninger:
Punktet blev drøftet. Udvalget pegede på, at principperne i model 4 i den nuværende 
situation kommer nærmest på udvalgets ønsker til klassedannelsen.

Bilag
1. Baggrundsnotat til drøftelse af principper for kapacitetstilpasning (2415661 - EMN-2018-
02705)

3 (Åben) Kvartalsrapport Skoleudvalget 2. kvartal 2018
 
Sags ID: EMN-2018-02683

Resumé
Skoleudvalget gives en Kvartalsrapportering for skoleområdet 2. kvartal 2018.

Baggrund
I afrapporteringen af 2. kvartal 2018, er der fokus på:

 Skoleåret 2017/18 er afsluttet, og 9. klasserne afsluttede deres grundskoleforløb med den 
afsluttende prøve. Gennemsnittet af 9. klasses elevernes karakterer i de otte bundne 
prøvefag på de 11 folkeskoler var i sommeren 2018 på 8,2, hvilket er på niveau med 
gennemsnittet fra 2017 og 2016. 

 I foråret 2018 blev der afholdt ordinært skolebestyrelsesvalg. Alle skolerne har fået nye 
skolebestyrelsesmedlemmer, som tiltrådte ved skoleåret start 1. august 2018. Der var 
fredsvalg på alle skoler undtagen Munkegårdsskolen.

Indstilling
BSKUF indstiller

Til Skoleudvalget:

At tage Kvartalsrapporteringen for 2. kvartal 2018 til efterretning. 

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Kvartalsrapporten blev taget til efterretning.

Bilag
1. Bilag 1 Kvartalsrapport Skoleudvalget 2. kvartal 2018 (2412688 - EMN-2018-02683)
2. Bilag 2 Budgetændringer Skoleudvalget 2. kvartal 2018 (2408331 - EMN-2018-02683)
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4 (Åben) Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne
 
Sags ID: EMN-2018-00303

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

Baggrund
 Reform af det forberedende område

Den 28. maj 2018 vedtog et enigt folketing lovforslagene vedrørende FGU, herunder den 
kommunale ungeindsats, der skal sikre en koordineret og sammenhængende ungeindsats 
på tværs af uddannelses-, beskæftigelses- og socialindsatsen. 

Undervisningsministeriet  har nu godkendt, at Gentofte Kommune indgår i klyngen 
’Storkøbenhavn Nord’ bestående af Herlev, Lyngby-Tårbæk, Gladsaxe, Ballerup og 
Gentofte Kommune. 
Der etableres en FGU – institution i Gladsaxe og en FGU skole i Ballerup. 
På Kommunalbestyrelsens møde den 27. august 2018 vælges et medlem fra Gentofte 
Kommune til bestyrelsen for den nye institution. 

Indstilling
BSKUF indstiller

Til Skoleudvalget:

At orienteringen tages til efterretning

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Taget til efterretning. 

Bilag
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