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Møde i Børne- og Skoleudvalget den 29. oktober 2012 
 
1  Åbent         Frikommune ansøgninger 3. runde til indsendelse 1. november 
 
035045-2012 
 
 
Resumé 

I henhold til frikommuneloven, har de ni frikommuner muligheden for at indsende forslag til helt nye 
forsøg, som kræver ændret lovgivning, for sidste gang d. 1. november 2012. Gladsaxe og Gentofte 
Kommune har i dialog fundet i alt 22 ansøgninger, hvoraf er Gentofte Kommune medansøger i de 
19 (Gentofte Kommune og Gladsaxe Kommune har sammen om 11 ansøgninger, og Gentofte 
søger selv om 8 forsøg). Ansøgningerne ønskes godkendt til indsendelse til Økonomi- og 
Indenrigsministeriet. Ansøgningerne har alle været behandlet i de respektive fagudvalg, og såvel 
Hoved MED, som de relvante råd og nævn er blevet hørt i processen. 

Ansøgningerne blev behandlet på møde i Økonomiudvalget d. 22. oktober 2012,  med følgende 
beslutning: "Anbefales til Kommunalbestyrelsen, idet ansøgning nr 11,14 og 17 fortsat behandles 
på fællesmøde med Økonmiudvalget og Børne- og Skoleudvalget den 29. oktober kl 17.30" 

Denne mødesag vedrører disse tre tilrettede ansøgninger, og det indstilles til Børne og 
Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at de tre tilrettede ansøgninger 
godkendes, og indsendes til Økonomi- og Indenrigsministeriet med deadline d. 1. november 2012, 
sammen med de 16 øvrige allerede behandlede  frikommuneansøgninger. 

 
Baggrund 

Denne mødesag vedrører følgende 3 af de i alt 19 ansøgninger som Gentofte er med i: 

 Udvidet adgang til holddannelse. (Kopi fra Odense) Gladsaxe og Gentofte. (Godkendt i 
Børne- og Skoleudvalget d. 8. oktober 2012 - udvalgets ønskede rettelser er medtaget og 
markeret med gult)  

 Øget fokus på individuelle læringsmål. (Delvis kopi fra Vejle) Gentofte. (Godkendt i Børne- 
og Skoleudvalget d. 8. oktober 2012 - udvalgets ønskede rettelser er medtaget og markeret 
med gult)  

 Lovdispensation fra tilsynsforpligtelsen i Dagtilbud. Gentofte. (Godkendt i Børne- og 
Skoleudvalgetd. 8. oktober 2012 - udvalgets ønskede rettelser er medtaget og markeret 
med gult). 

  

 
Vurdering 

Frikommuneforsøget er et led i Gentofte Kommunes arbejde med Service i Udvikling. 
Forsøgsansøgningerne er således også et led i realiseringen af kommunens visioner. 

 
Indstilling 
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Børn, Unge og Fritid indstiller 

Til Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 

At de tre ovennævnte tilrettede frikommuneansøgninger godkendes og indsendes til Økonomi- og 
Indenrigsministeriet med deadline d. 1. november 2012 sammen med de 19 
øvrige frikommuneansøgninger. 

 
 
 
_________________________ 
 
Bilag 

 Version 2: Udvidet adgang til holddannelse 
 Version 2 Øget fokus på individuelle læringsmål 

 
 
Møde i Børne- og Skoleudvalget den 29. oktober 2012 
 
2  Åbent         Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra 
medlemmerne 
 
058252-2011 
 
 
 
 
_________________________ 
 
 
 
 
Møde i Børne- og Skoleudvalget den 29. oktober 2012 
 
3  Lukket         Sag på dagsordenen 
 
058252-2011 
 
 
 
 
_________________________ 
 
 
 
 
 


