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Side 3 

1 [Åben] Temadrøftelse til Skoleudvalget  
  
Sags ID: EMN-2022-08061 

 

Resumé 
Skoleudvalget præsenteres for hvordan Ordrup Skole arbejder med børns trivsel og fællesskaber - 
ikke mindst med børn, der er i sårbare positioner.  

 
Baggrund 
På alle skoler arbejder medarbejderne kontinuerligt med ambitionen om, at alle børn skal opleve 
faglig og social trivsel, herunder at alle børn og unge skal opleve sig som en del af fællesskabet. 
Ambitionerne er bl.a. formuleret i Strategi for fællesskaber og Børnesynet. 
 
Når børn er i sårbare positioner, er der særligt brug for, at medarbejdere og forældre arbejder 
sammen om at hjælpe børnene, ofte med inddragelse af andre aktører end klassens lærere og 
pædagoger. Skolerne har derfor alle organiseringer og arbejdsgange, der skal understøtte dette 
arbejde.  
 
I denne præsentation vil Viceskoleleder Jakob Kolding og leder af ressourceteamet, Sannie 
Jacobsen, præsentere hvordan de på Ordrup Skole har organiseret arbejdet med ressourceteam. 
Fællesskabsmodellen er central i dette arbejde med børn i udsatte positioner. 
Ressourceteamet rummer både medarbejdere internt fra skolen og samarbejdspartnere fra PPR 
og Børn og Familie, og støtter lærere og pædagoger i arbejdet med børn eller børnegrupper, der (i 
en periode) har brug for en særlig opmærksomhed. Herunder børn i risikozonen for bekymrende 
skolefravær.  
 
 
 
 
 
 

Indstilling 
Det indstilles til Skoleudvalget, at orienteringen tages til efterretning 

 
Tidligere beslutninger: 
. 

 

 

Bilag 
 

2 [Åben] Orientering om større indsatser til realisering af flerårige mål Skoleudvalget  
  
Sags ID: EMN-2022-07662 
 

Resumé 
Forvaltningen fremlægger til Skoleudvalgets orientering de større indsatser, der ud fra en faglig 
vurdering forventes at bidrage til at nå de flerårige mål, som udvalget vedtog på sit mødet i maj 

 
Baggrund 
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De stående udvalg har jf. Gentofte Kommunes styrelsesvedtægt til opgave at sikre en tværgående, 
helhedsorienteret og langsigtet udvikling af deres ressortområder gennem politikudvikling, 
opfølgning på de vedtagne politikker og fastlæggelse af flerårige mål. Det sikrer fokus på det 
strategiske politiske niveau.  
Skoleudvalget vedtog på sit møde d. 19. maj 2022 punkt 3 at prioritere følgende mål, som de 
vigtigste for udvalget at nå i den indeværende valgperiode: 
 

1. Vi vil øge andelen af elever, der ved hvad de skal lære og de skal gøre for at lære. 
2. Vi vil øge elevernes trivsel og oplevelse af fællesskab i skolen. 
3. Flere elever med særlige behov og særlige forudsætninger skal trives, lære og udvikle sig i 

tilknytning til folkeskolens almenområde. 
4. Vi vil gøre udskolingselever motiverede og klar til en digital fremtid.  

 
Det er forvaltningens opgave at føre de politiske mål ud i livet. Bilag 1 giver et overblik over de 
større indsatser, som ud fra en faglig vurdering, forventes at bidrage til at indfri hvert enkelt mål. På 
mødet vil forvaltningen kort fortælle om indsatserne og de evt. yderligere indsatser, der forventes 
at blive brug for.  
I den resterende del af valgperioden vil forvaltningen en gang om året følge op på målene gennem 
data i forhold til målepunkterne suppleret med vurderinger af, hvilke veje udvalget ud fra en faglig 
vurdering kan gå, hvis der viser sig behov for justeringer eller nye tiltag. I så fald skal disse 
finansieres indenfor den eksisterende økonomiske ramme eller indgå som ønsker i kommende 
budgetproces.  
 
. 
 

Indstilling 
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller 
 
Til Skoleudvalget:  
 
At udvalget tager orienteringen om større indsatser til efterretning 

 
Tidligere beslutninger: 
. 

 

 

Bilag 
1. Skoleudvalget Indsatser til realisering af MÅL 1 (4812889 - EMN-2022-07662) 
2. Skoleudvalget Indsatser til realisering af MÅL 2 (4812920 - EMN-2022-07662) 
3. Skoleudvalget Indsatser til realisering af MÅL 3 (4812950 - EMN-2022-07662) 
4. Skoleudvalget Indsatser til realisering af MÅL 4 (4812975 - EMN-2022-07662) 
5. Dataindsamling og understøttede dialoger Skole 2022.23 (4813911 - EMN-2022-07662) 
6. visuel præsentation flerårige mål (4845738 - EMN-2022-07662) 

 

3 [Åben] Data og informationsoverblik-Skoleudvalget   
  
Sags ID: EMN-2022-07652 

 

Resumé 
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid (BSKUF) forelægger revideret overblik over afrapportering ift. 
kadence og indhold for Skoleudvalget til godkendelse. 
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Baggrund 
Gentofte Kommunes politiske organisering og arbejdsform betyder, at de stående udvalg 
understøtter Kommunalbestyrelsens samlede ledelse og styring af Gentofte Kommune ved at sikre 
en tværgående, helhedsorienteret og langsigtet udvikling af deres ressortområder gennem 
politikudvikling og opfølgning på de vedtagne politikker. Det sikrer fokus på det strategiske politiske 
niveau. Udvalgene inddrager borgerne i deres arbejde fx ved at foreslå, at der nedsættes 
opgaveudvalg. 
 
Børneudvalget og Skoleudvalget samt Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget arbejder helhedsorienteret 
sammen om at skabe de bedste rammer for børn og unges læring og trivsel samt udvikle attraktive 
og varierede kultur- og idrætstilbud til alle borgere i Gentofte Kommune. Det nye overordnede 
overblik over datainformeret afrapportering har et tværgående fokus, og det har til formål at 
fremme det tværgående helhedsorienterede arbejde, hvor borgeren er i centrum.  
 
Overblikket over afrapportering har til formål at fastholde og fremme, at politikskabelse og 
kvalitetsudvikling sker på baggrund af dokumentation, viden og dialog. Kadence for afrapportering 
og indhold fremgår af Bilag 1.   
 
Konkrete ændringer i forhold til afrapportering til Skoleudvalget: 

• Kvalitetsrapporten, som tidligere tilgik udvalget hvert andet år, er blevet afskaffet. 

• Årsstatus er tilføjet. 

• De flerårige mål afrapporteres årligt. 
 
Den løbende ledelsesinformation herunder Kvartalsrapporter, Nyhedsbreve (NYT) og 
temadrøftelser udvikles vedvarende, så udvalgene får viden og data, når den er aktuel. 
 
 

Indstilling 
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller  
 
Til Skoleudvalget: 
 
At overblikket over afrapportering godkendes. 

 
Tidligere beslutninger: 
. 

 

 

Bilag 
1. Data og informationsoverblik Skoleudvalget november 2022 (4857434 - EMN-2022-07652) 
 

4 [Åben] Kvartalsrapportering Skoleudvalget 3. kvartal 2022  
  
Sags ID: EMN-2022-07619 
 

Resumé 
Skoleudvalget gives en Kvartalsrapportering for 3. kvartal 2022 (bilag 1) og budgetændringer (bilag 
2) og opfølgning på tidligere opgaveudvalg (bilag 3)  
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Baggrund 
Antal elever i 0.-9. klasse i folkeskolerne 
Den årlige optælling af elever (de såkaldte ”femte i niende tal”) har fundet sted, og den viser, at der 
pr. 5. september 2022 var i alt 7.011elever på folkeskolerne i kommunen. Det er færre elever end 
de senere år. Fra 2020 til 2021 er der et fald i antal elever i indskolingen på ca. 80 børn. Siden 
2017 har der været faldende elevtal i indskolingen.   
 
Skoleskift og årsager hertil 
Hvert år kommer nye elever til kommunens folkeskoler, imens andre elever flytter fra dem. I 3. 
kvartal 2022 er det opgjort, hvor mange elever der har skiftet skole i løbet af skoleåret 2021/22. 
Desuden er det blevet undersøgt, hvilke årsager der er til, at eleverne flytter skole.  
 
Den Nationale Trivselsmåling 
I foråret 2021 gennemførte skolerne i Gentofte Kommune Den Nationale Trivselsmåling blandt 
eleverne fra 0.-9. klasse. Resultaterne er offentliggjort i 3. kvartal på uddannelsesstatistik.dk 
(Undervisningsministeriets ledelsesinformationsside). Svarprocenten var på 85% i Gentofte 
Kommune.  
På indikatoren Faglig trivsel er elevernes trivsel i Gentofte i gennemsnit højere end 
landsgennemsnittet. På de øvrige tre indikatorer: Social trivsel, Støtte og inspiration samt Ro og 
orden er gennemsnittet i af elevernes trivsel i Gentofte på niveau med landsgennemsnittet.  
 

Indstilling 
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller 
 
Til Skoleudvalget:  
 
At tage Kvartalsrapporteringen for 3. kvartal 2022 til efterretning. 

 
Tidligere beslutninger: 
. 

 

 

Bilag 
1. Kvartalsrapport Skoleudvalget 3.kvartal 2022 (4824959 - EMN-2022-07619) 
2. Budgetændringer 3Q 2022 Skoleudvalget (4839908 - EMN-2022-07619) 
3. Opfølgning på tidligere opgaveudvalg Skoleudvalget 3. kvartal 2022 (4824558 - EMN-2022-

07619) 
 

5 [Åben] Årsplan for Skoleudvalget 1. kvartal 2023- 4. kvartal 2023  
  
Sags ID: EMN-2022-08926 

 

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

 
Baggrund 
Årsplan Skoleudvalget 1. kvartal 2023 - 4. kvartal 2023 
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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 Skoleudvalget 1. kvartal 2023 - 4. kvartal 2023.  
 
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 for Skoleudvalgets 1. kvartal 2023 og frem (4864368 - EMN-2017-06034) 
 

6 [Åben] Meddelelser og eventuelt  
  
Sags ID: EMN-2022-00183 

 

 
 

 
Tidligere beslutninger: 
. 

 

 

Bilag 
 

7 [Åben] Underskrift  
  
Sags ID: EMN-2022-00478 
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Tidligere beslutninger: 
. 

 

 

Bilag 
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