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Møde i Børne- og Skoleudvalget den 11. juni 2012 
 
1  Åbent         Proces for Gentofte Kommunes sundhedspolitik 2013-2016 
 
037653-2010 
 
 
Resumé 
Gentofte Kommune vedtog i 2008 en sundhedspolitik for "Det hele menneske". Politikkens 
indsatsområder er gældende for perioden 2008-2012. I november 2011 besluttede 
Kommunalbestyrelsen, at der i 2012 igangsættes en proces med henblik på at konkretisere og 
prioritere sundhedspolitikkens indsatsområder for perioden 2013-2016. For at understøtte dette 
arbejde igangsættes der en proces hvor kommende indsatsområder skal diskuteres, prioriteres og 
udvælges. 

 
Baggrund 
Gentofte Kommune vedtog i 2008 en sundhedspolitik med en vision om at sikre gode muligheder 
for at fremme en sund og aktiv livsstil blandt borgerne i kommunen. 

Sundhedspolitikken bygger på værdierne: Opmærksomhed på det hele menneske, fokus på tidlig 
indsats, særlig forpligtelse for udsatte og kritiske syge borgere, sundhed et fælles ansvar og at den 
faglige indsats er kompetent og innovativ. 

For at videreføre sundhedspolitikken 2008-2012 igangsættes en politisk proces i 2012, der kan 
understøtte den sundhedspolitiske vision med initiativer indenfor den borgerrettede og 
patientrettede forebyggelse samt Gentofte Kommune som en attraktiv arbejdsplads. 

Som besluttet på Socialudvalget, Børne- og Skoleudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget, 
Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen i november 2011 fastholdes vision, værdier og temaer 
fra den eksisterende sundhedspolitik, da disse fortsat vurderes at danne et godt fundament og en 
god ramme for de kommende 4 års sundshedspolitik. 

Det blev desuden besluttet at planlægge en proces i 2012 for konkretisering og prioritering af 
sundhedspolitikkens indsatsområder med henblik på en revideret sundhedspolitik for 2013-2016. 

Processen frem mod en revideret sundshedspolitik rummer bla. følgende aktiviteter: 

1.    Den 11. juni 2012 afholdes fællesmøde mellem Børne- og Skoleudvalget og 
Socialudvalget. Mødet vil tage udgangspunkt i et fagligt oplæg af Sidsel Vinge fra Dansk 
Sundheds Institut med en efterfølgende drøftelse af mulige indsatsområder. De øvrige 
medlemmer fra Kommunalbestyrelsen inviteres til at deltage i mødet. 

2.    Den 10. september 2012 afholdes fællesmøde mellem Børne- og Skoleudvalget og 
Socialudvalget. På mødet udvælges og prioriteres de fremtidige indsatsområder på baggrund 
af oplæg fra forvaltningen. De øvrige medlemmer fra Kommunalbestyrelsen inviteres til at 
deltage i mødet. 

3.    Den 29. oktober 2012 forelægges det endelige forslag til indsatsområder for de relevante 
fagudvalg, Økonomiudvalget og Kommunebestyrelsen der træffer beslutning om valg af 
indsatsområder for 2013-2016 

 
Inden forelæggelse af det endelige forslag til indsatsområder, gennemføres en høring i de 

relevante råd. 

For at understøtte processen er der udarbejdet en oversigt over gennemførte og igangværende 
forebyggelses- og sundhedsfremmeinitiativer samt et baggrundsnotat, der beskriver en række 



  Side 4 af 4 
 

faktuelle forhold vedr. forebyggelse- og sundhedsfremme (bilag eftersendes). Desuden vedlægges 
den nuværende sundhedspolitik. 
  

 
Vurdering 
 
Det vurderes, at indsatsområderne for sundhedspolitikken 2012-2016 på en kvalificeret måde kan 
udvælges og prioriteres ved at følge den foreslåede proces. 

 
Indstilling 
Social & Sundhed og Børn, Unge og Fritid indstiller 
 
Til Socialudvalget og Børne- og Skoleudvalget: 
 
1. At forslag om proces godkendes. 
2. At udvalgene drøfter mulige indsatsområder. 

 
Tidligere beslutninger 

Socialudvalget den 11. juni 2012 kl. 17.00 

Pkt. 1: Vedtaget. 
Pkt. 2: Drøftet. 

 
Beslutninger 
Punkt 1. Godkendt.  
Punkt 2. Drøftet.  
 
 
 
 
Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Ingen videre behandling 
 
________________________ 
 
Bilag 

 Sundhedspolitikken - Fælles status - bilag til den 11. juni 2012 
 Sundhedspolitik 

 
 
Møde i Børne- og Skoleudvalget den 11. juni 2012 
 
2  Åbent         Kapacitetsdrøftelse på skoleområdet 
 
051457-2011 
 
 
Resumé 
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Befolkningsprognosen peger på, at der i de kommende år vil være et øget pres på kapaciteten på 
folkeskolerne i Gentofte Kommune. Det vil formentlig blive nødvendigt at etablere en eller flere 
ekstra 0. klasser om året de næste 4-5 år. For at håndtere det stigende børnetal vil Børne- og 
Skoleudvalget på mødet drøfte forskellige muligheder for at løse kapacitetsudfordringen på en 
hensigtsmæssig måde.  

 
Baggrund 

Ved skoleindskrivningen til skolestart august 2012 var der flere elever, end der med 
basiskapaciteten kunne optages. Derfor valgte Børne- og Skoleudvalget på mødet d. 30. januar 
2012 at løse kapacitetsudfordringen for 2012 med følgende beslutning: 
”Vedtaget at give Børn, Unge og Fritid mandat til at arbejde videre med en løsning, hvor der i år – 
og det er en løsning, der alene skal gælde for i år, som en nødløsning pga. det øgede børnetal - 
indskrives hhv. 26 elever i klasser på trespors skoler og 25 på tospors skoler, og at der oprettes en 
ekstra klasse på Bakkegårdsskolen med et maksimalt optag på 100 elever, og der foretages de 
nødvendige midlertidige distriktstilpasninger.  

Børne- og Skoleudvalget lægger vægt på, at midlerne, der følger med de ekstra børn, anvendes til 
undervisningsdifferentiering. Udvalget ønsker i 2012 at drøfte kapacitetsstyringen fremover – 
herunder at drøfte modeller for campus for 8.-9. klasserne.” 

Det er denne drøftelse, det indstilles, at Børne- og Skoleudvalget påbegynder.  

 
Vurdering 

Den seneste befolkningsprognose anslår, at der de kommende 5 år vil være mellem 875 og 1023 
skolestartere. Under forudsætning af, at søgemønstret er mere eller mindre uforandret fordrer det, 
at der oprettes 0-3 ekstra 0. klasser i de kommende år. Med søgemønstre menes antallet af børn, 
der indskrives på privatskole, får udsat skolestart eller starter et år tidligere.  

Med Gentofte Kommunes basiskapacitet kan der oprettes 31 klasser.  Derudover kan der på 
enkelte skoler rummes en til tre ekstra klasser samlet set. Børne- og Skoleudvalget præsenteres 
for en nærmere gennemgang af den tilgængelige kapacitet og befolkningsprognosen på mødet. 

I drøftelsen af mulige løsningsmodeller kan der fokuseres på tre overordnede mål: 

Kvalitet – hvorledes kan løsningsforslaget understøtte og videreudvikle kvaliteten set i forhold til 
blandt andet Læring uden grænser. 

Tilfredshed – hvorledes sikrer løsningsforslaget forældrenes tilfredshed. 
  
Økonomi – hvorledes kan løsningsforslaget sikre, at der fortsat er en effektiv ressourceudnyttelse i 
driften af Gentofte Kommunes folkeskoler til gavn for alle skolebørn.   

Børne- og Skoleudvalget bliver præsenteret for et idekatalog på mødet.  

 
Indstilling 

Børn, Unge og Fritid indstiller  
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Til Børne- og Skoleudvalget: 

At Børne- og Skoleudvalget drøfter forskellige muligheder for at imødekomme de kommende års 
stigende børnetal i folkeskolerne. 

 
Beslutninger 
Drøftet.  
 
 
 
 
Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Ingen videre behandling 
 
________________________ 
 
Bilag 

 Oplæg til Børne- og Skoleudvalget om kapacitet 
 
 
 
Møde i Børne- og Skoleudvalget den 11. juni 2012 
 
3  Åbent         Meddelelser fra formanden/forvaltningen og Spørgsmål fra 
medlemmerne 
 
058252-2011 
 
 
Beslutninger 
Den nuværende 1. klasse (herefter kaldet årgang 2004) på Tranegårdskolen har inden for den 
sidste måned fået 3 nye elever, som er flyttet til kommunen. Dermed er maksimumkapaciteten på 
25 nået i begge klasser på årgangen. 
 
Derfor foretages der en ændring af Tranegårdskolens distrikt. Fremadrettet vil distriktet være 
fordelt som det fremgår af det vedhæftede kort.  
 
Distriktet for årgang 2004 vil blive tilbageført til Tranegårdskolen, hvis den gennemsnitlige 
klassekvotient for de to klasser falder til under 25.  
 
 
 
 
Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Ingen videre behandling 
 
________________________ 
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Møde i Børne- og Skoleudvalget den 11. juni 2012 
 
4  Lukket         Meddelelser fra formanden/forvaltningen og Spørgsmål fra 
medlemmerne 
 
058252-2011 
 
 
 
 
 
Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Ingen videre behandling 
 
________________________ 
 
 
 
 
 


