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Møde i Børne- og Skoleudvalget den 16. september 2013 
 
1  Åbent         Skoleudvikling i lyset af skolereformen 
 
014860-2013 
 
 
Resumé 

Børn, Unge og Fritid (BUF) forelægger Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og 
Kommunalbestyrelsen en række beslutningspunkter knyttet til skoleudvikling og skolereformen i 
Gentofte Kommune til godkendelse. Det gælder beslutninger i forhold til progression og mål, 
Skoledagen og fritidstilbuddenes indhold, ledelse og styring, kompetenceudvikling og 
ressourcegrundlag. 

 
Baggrund 

Børne- og Skoleudvalget har siden april 2013 haft skolereformen på hvert udvalgsmøde. Nu 
forelægges Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen forslag til politisk 
ramme for implementeringen af skolereformen og skoleudviklingen i Gentofte Kommune med 
Læring Uden Grænser som ledestjerne til godkendelse. Beslutningerne falder indenfor fem temaer: 
Progression og mål, Skoledagen og fritidstilbuddets indhold, Ledelse og styring, 
Kompetenceudvikling og Ressourcegrundlag. 

Progression og Mål: 

1. Ethvert barn og enhver ung udvikler sit potentiale til det maksimale. Dette sker ved et 
vedvarende fokus på progressionen hos den enkelte i forhold til læring, sociale og 
personlige kompetencer og sundhed. 

2. Mål og måltal for konkretisering af progression i forhold til læring, sociale og personlige 
kompetencer og sundhed forelægges til drøftelse med Børne- og Skoleudvalget i 4. kvartal 
2014. 

Skoledagen og fritidstilbuddets indhold: 

1. Der skabes læringsmiljøer for børn og unge i forhold til deres niveau for at fastholde lysten 
til læring i hele skoleforløbet. 

2. Iværksætterkulturen skal styrkes i skolen. Det skal også afspejles i den understøttende 
undervisning, hvor designmæssige, kreative og kunstneriske kompetencer skal have stor 
vægt.  

3. Lærere, pædagoger og andre relevante kompetencer bidrager til den mere varierede og 
motiverende skoledag. 

4. Valgfagsrækken udvides for de ældre årgange i det fælles skolevæsen, mellem skoler og 
på den enkelte skole – herunder med mulighed for camps og sommerskoler. 

5. Der udarbejdes et forslag til fritidstilbuddenes opgaver og organisering for børn og unges 
læring i 2. kvartal 2014. 
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Ledelse og styring: 

1. Grundlaget for skoleledelse udvikles og tilpasses i forhold til skolereformen i løbet af 3. 
kvartal 2014. 

2. Styringskoncept med dialogstruktur for (børne- og) skoleområdet udarbejdes i 3. kvartal af 
2014. 

3. Der iværksættes ledelsesudvikling på skoleområdet i forhold til ny skolereform, nye 
arbejdstidsregler og pædagogisk ledelse. 

Kompetenceudvikling: 

1. Der udarbejdes en strategi- og handleplan for kompetenceudvikling af medarbejdere i 1. 
kvartal 2014. 

Ressourcegrundlag: 

1. Skolereformen realiseres ressourcemæssigt indenfor den nuværende økonomiske ramme 
for skole, GFO og FC. Det kræver følgende supplerende beslutninger: 
 
a.    Lærerne underviser mindst 2 klokketimer mere om ugen  
b.    GFO/FC-tiden nedsættes svarende til flere timer i skolen 
c.    Overskydende ressourcer i GFO/FC anvendes i skolen  
d.    GFO/FC-taksten fastholdes. 

2. Allokeringsmodellen revurderes i lyset af skolereform og arbejdstidsregler i 1. kvartal 2014. 

  

Baggrunden for anbefalingerne af disse beslutninger fremgår af Bilag 1. 

Den videre proces 

Den videre proces og organisering af implementeringen af de politiske beslutninger og 
skolereformen er visualiseret i Bilag 2. Den foreslåede proces indebærer, at de politiske 
beslutninger knyttet til skolereformen er udmøntet til august 2014 og at de resterende beslutninger 
er udmøntet inden udgangen af 2014. I denne proces vil arbejdsgruppen for kommunalpolitiske 
beslutninger om folkeskolen og tilbud til børn og unge fra før sommerferien få en ny rolle som 
Implementeringsboard for skolereformsarbejdet. I denne gruppe er GKL (lærerne), BUPL 
(pædagogerne), skoleledelserne og skolebestyrelserne repræsenteret. 

 
Vurdering 

Børn, Unge og Fritid anbefaler ovenstående beslutninger til godkendelse af følgende grunde: 

Der ligger en længere forudgående inddragelsesproces til grund for dem. Det gælder bl.a. de seks 
arbejdsgrupper, der inden sommerferien arbejdet med forskellige dele af regeringens udkast til 
folkeskolereform. I denne proces er bestyrelser, ledere, medarbejdere og andre interessenter 
involveret. Dette skete senest ved visionsformiddagen 31. august for skolebestyrelserne og 
politikere.  
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Beslutningerne er afstemt med Læring Uden Grænser og skolereformen, så de samlet giver en 
attraktiv og ambitiøs retning for skoleudviklingen i Gentofte Kommune. På det seneste er 
skolelederne forelagt forslagene til beslutninger og bilagene til vurdering med opbakning til følge. 

 
Indstilling 

Børn, Unge og Fritid indstiller 

Til Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 

At de indstillede beslutninger om skolereformen godkendes. 

 
Beslutninger 

Børne- og Skoleudvalget den 16. september 2013 
 
De indstillede beslutninger godkendes med følgende fremrykninger i tidsplanen: 
 
- Mål og måltal for konkretisering af progression i forhold til læring, sociale og personlige 
kompetencer og sundhed forelægges til drøftelse med Børne- og Skoleudvalget i starten af 
2. kvartal 2014. 
 
- Arbejdet med grundlaget for skoleledelse igangsættes i 2013 og drøftes med udvalget i 1. 
kvartal 2014. 
 
- Udkast til styringskoncept med dialogstruktur for (børne- og) skoleområdet drøftes med 
udvalget i 1. kvartal af 2014. 
 
- Ledelsesudvikling på skoleområdet i forhold til ny skolereform, nye arbejdstidsregler og 
pædagogisk ledelse påbegyndes i 2013. 
 
- Tekstændringer fra udvalget og fra seneste drøftelser med involvererede parter 
indarbejdes. 

 
 
 
 
Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Økonomiudvalget 
 
________________________ 
 
Bilag 

 Bilag 1: Politiske beslutninger ifm Skolereformen 
 Bilag 2: Den videre proces med skolereformen 

 
 
Møde i Børne- og Skoleudvalget den 16. september 2013 
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2  Åbent         Status for de kreative forløb i GFO´erne i 2013-14 
 
023553-2013 
 
 
Resumé 

Børn, Unge og Fritid (BUF) forelægger en status for de kreative forløb i GFO´erne i 2013-14 for 
Børne- og Skoleudvalget til orientering. Alle GFO´ere vil i dette skoleår gennemføre kreative forløb 
indenfor den praktisk-musiske fagblok. 

 
Baggrund 

I Gentofte-Plan 2012 blev det vedtaget at tilbyde kreative undervisningsforløb for børn i 0. – 3. 
klasse i GFO-tiden for at styrke børnenes praktisk-musiske færdigheder. De kreative forløb blev 
senest forelagt Børne- og Skoleudvalget 12. august 2013, punkt 7. Her blev rammen for forløbene 
præciseret med baggrund i erfaringerne fra forsøgsåret 2012-13. Rammen er: Målrettede forløb 
med konkrete læringsmål indenfor den praktisk-musiske fagblok. Undervisningen varetages af 
fagkompetente undervisere. 

Denne ramme og økonomien for forløbene i skoleåret 2013-14 er afstemt med GFO-lederne på 
møde den 23. august. Her blev den fremtidige sammenhæng mellem de kreative forløb og den 
fagopdelte undervisning i skolereformen også drøftet, så denne sammenhæng forberedes  i 
forhold til at være en del af den understøttende undervisning. Det blev også aftalt, at alle GFO´ere 
udarbejder beskrivelser af de kreative forløb til godkendelse i Børn, Unge og Fritid inden udgangen 
af september. I denne forbindelse afklares også den økonomiske finansiering af forløbene med de 
budgetterede midler til de kreative forløb i skoleåret 2013-14 på 1,082 mio. kr. 

GFO´ernes beskrivelser sker i en skabelon udarbejdet af Børn, Unge og Fritid, der blandt andet 
indeholder en konkret beskrivelse af læringsmål, forløbenes varighed og undervisernes 
kompetencer. Efter forløbene er gennemført evalueres børnenes udbytte i forhold til 
læringsmålene. 

 
Vurdering 

Det er Børn, Unge og Fritid´s vurdering, at GFO´erne ser interessante perspektiver i forløbene som 
forberedelse til skolereformens ikrafttræden fra august 2014 med øget sammenhæng mellem den 
fagopdelte undervisnings mål, den understøttende undervisning og GFO-tiden. Det gælder for 
indskolingen og sammenhængen til fagopdelt undervisning i musik, billedkunst og idræt og Fælles 
mål for disse fag. 

 
Indstilling 
Børn, Unge og Fritid indstiller 

Til Børne- og Skoleudvalget: 

At orienteringen tages til efterretning. 
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Beslutninger 

Børne- og Skoleudvalget den 16. september 2013 
 
Taget til efterretning. 

 
 
 
 
Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Ingen videre behandling 
 
________________________ 
 
 
 
 
Møde i Børne- og Skoleudvalget den 16. september 2013 
 
3  Åbent         Udkast til styringsaftale 2014 
 
048792-2012 
 
 
Resumé 

Kommunalbestyrelsen skal i henhold til § 6 i Serviceloven indgå en årlig rammeaftale for det 
specialiserede social- og specialundervisningsområde med de øvrige kommuner i regionen samt 
Region Hovedstaden. Rammeaftalerne består af en udviklingsstrategi og en styringsaftale. 

Udviklingsstrategi 2013 blev godkendt på Kommunalbestyrelsens møde den 27. maj 2013, 
dagsordenens punkt 21. 

Styringsaftale 2014 har været til høring i Handicaprådet. Styringsaftale 2014 forelægges hermed til 
godkendelse.  

 
Baggrund 

Kommunernes ansvar for at koordinere det specialiserede social- og specialundervisningsområde 
omfatter ansvar for udarbejdelse af en rammeaftale, som består af en udviklingsstrategi og en 
styringsaftale, som årligt vedtages inden henholdsvis 1. juni og 15. oktober. 

Kommunalbestyrelsen godkendte den 27. maj 2013, dagsordenens punkt 21, Udviklingsstrategi 
2014. Kommunerne i regionen forelægges nu udkast til Styringsaftale 2014 til godkendelse. 

Styringsaftalen omfatter hele det takstbelagte område for både børn og unge samt voksne – det vil 
sige tilbud på specialområdet, hvor der sker salg til andre kommuner. Styringsaftalen lægger 
rammerne for kapacitets- og prisudviklingen på området og sikrer bl.a. fælles spilleregler om 
takstberegning og takstudvikling. 
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Styringsaftalen er baseret på den fælles takstmodel, som er udviklet af kommunerne i 
hovedstadsregionen, og lægger sig derved i forlængelse af tidligere drøftelser og aftaler mellem 
kommunerne. 

Styringsaftalen indeholder desuden Kommunekontaktrådets aftaler om takstudvikling. Aftalen 
indebar fra 2012-2013 en fastholdelse af takstniveauet fra 2012, dog med p/l-fremskrivning. 

Kommunekontaktrådet i Region Hovedstaden anbefaler i udkast til Styringsaftale 2014, at 
taksterne i 2014 reduceres med 1 procent i forhold til takstniveauet i 2013 efter p/l-regulering, og at 
de driftsherrer, der fra 2010 til 2013 har hævet taksterne, reducerer taksterne med 2 procent efter 
p/l-regulering. Samtidig foretages en særskilt efterregulering af overskuddet, der opstår i 2013 som 
følge af kommunernes overenskomstforlig med KTO, hvor lønudviklingen var skønnet højere end 
det faktiske. Gentofte Kommunes takster er i perioden 2010 til 2013 faldet med 4,4 procent. 
Gentofte Kommune har tilkendegivet overfor Kommunekontaktrådet (KKR), at kommunen ikke vil 
kunne leve op til en reduktionen i taksterne. 

 
Styringsaftalen indeholder endvidere som noget nyt beskrivelse af prisstruktur, 
beregningsgrundlag, efterregulering for tilbud med to eller flere takstgrupper samt 
opfølgningsmekanismer for borgernes placering i takstgrupper og principper for etablering, lukning 
og omlægning af tilbud, jf. bilag. Gentofte Kommune har været repræsenteret i den arbejdsgruppe, 
som har udarbejdet retningslinjerne. 

Udkast til Styringsaftale 2014 har været i høring på Handicaprådets møde den 19. august 2013. 
Handicaprådet havde ingen kommentarer. 

 
Vurdering 

Udkast til Styringsaftale 2014 vurderes som helhed at udgøre et relevant grundlag for det 
kommunale samarbejde omkring styringen af kapacitets- og prisudviklingen på det specialiserede 
social- og specialundervisningsområde i regionen. Dog med forbehold for den aftalte 
takstreduktion, idet en evt. reduktion af taksterne kræver en individuel vurdering af mulighederne 
for at opretholde det ønskede kvalitetsniveau på de enkelte tilbud. 

 
Indstilling 

Social & Sundhed og Børn, Unge og Fritid indstiller 

Til Socialudvalget, Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 

At udkast til Styringsaftale 2014 (som en del af Rammeaftale 2014) godkendes med forbehold for 
takstreduktion. 

 
Tidligere beslutninger 

Socialudvalget den 10. september 2013 kl. 17.00 

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. 
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Beslutninger 

Børne- og Skoleudvalget den 16. september 2013 
 
Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. 

 
 
 
 
Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Økonomiudvalget 
 
________________________ 
 
Bilag 

 Politisk godkendelse af Styringsaftale til Rammeaftale 2014 
 
 
 
Møde i Børne- og Skoleudvalget den 16. september 2013 
 
4  Åbent         Frikommuneforsøg for Tand- og Sundhedsplejen 
 
000250-2012 
 
 
Resumé 

Sidste frist for nye kopiforsøg af godkendte frikommuneansøgninger er udgangen af 2013. 
Sundhedsplejen og Tandplejen ønsker at lave kopiforsøg af Fredensborg Kommunes ansøgninger 
om informeret samtykke til sundhedsplejerskens sundhedssamtaler og undersøgelser på skoler & 
tandplejens fluorbehandlinger og røntgenbilleder i forbindelse med tandundersøgelser. 
Ansøgningerne har været drøftet med MED-grupperne for Sundhedsplejen og Tandplejen. Børn, 
Unge og Fritid forelægger sagen med henblik på Børne- og Skoleudvalgets godkendelse af 
ansøgningerne om kopiforsøg. 

I denne forbindelse gives en ny status for frikommuneforsøget om tilsyn i dagtilbud. 

 
Baggrund 

Tidsfristen for at ansøge om kopiforsøg af godkendte frikommuneforsøg fra andre kommuner er 
udgangen af 2013. Det samme gælder for iværksættelsen af forsøget, som kan løbe til udgangen 
af 2015. 

Sundhedsplejen i Fredensborg Kommune har fået godkendt et forsøg om at fravige reglerne om 
informeret samtykke til den generelle service, der tilbydes alle børn og unge. Det gælder 
Sundhedslovens kapitel 5 (i afsnittet om informeret samtykke står, at ingen behandling må 
indledes eller fortsættes uden patientens informerede samtykke). Ved informeret samtykke forstås 
et samtykke, der er givet på baggrund af fyldestgørende informationer fra sundhedspersonalets 
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side. Dette er relevant og fornuftigt i forhold til patientsikkerheden, når det i sundhedsplejen drejer 
sig om sundhedssamtaler og undersøgelser til børn og unge med særlige behov. Sundhedsplejen 
mener, at det vil være tilstrækkeligt at indhente samtykke første gang (typisk ved 
indskolingsundersøgelsen eller når barnet begynder på en ny skole) til sundhedsplejens generelle 
service, der tilbydes alle børn og unge på kommunens skoler.  

Gentofte kommunes Tandpleje fik i forbindelse med frikommuneforsøget afslag på at udføre 
fluorbehandlinger og tage røntgenbilleder i forbindelse med tandundersøgelser uden at have 
indhentet informeret samtykke. Fredensborg kommune fik samme afslag, men er gået videre i 
ministeriet og har nu fået lov til uden at indhente ”generelt forudgående informeret samtykke” at 
udføre disse behandlinger. Den mulighed ønsker Tandplejen også at kunne forsøge sig med i 
Gentofte kommune. Derfor ønsker Børn, Unge og Fritid at kopiere forsøget i Fredensborg og 
deltage i et lignende forsøg.  

Begge forsøg gælder dispensation fra §§ 15 og 16 i Sundhedsloven. 

Der har i såvel Sundhedsplejens som Tandplejens MED-grupper været opbakning til at deltage i 
forsøgene. 

Status for frikommuneforsøg om tilsyn i dagtilbud 
Ministeriet for Børn og undervisning har i sit svar på frikommuneansøgningen om tilsyn i dagtilbud 
meddelt, at forsøget ikke kan imødekommes for så vidt angår, at ansvaret for og tilsynet med de 
institutionelle rammer for dagtilbud, overgår til lederen af det enkelte dagtilbud. Og at resten af 
forsøget kan gennemføres uden lovdispensation. På denne baggrund ønsker Børn, Unge og Fritid 
ikke at gå videre med forsøget i frikommuneregi. Derfor fortsætter forsøget nu i et udviklingsprojekt 
uden de elementer, der ikke blev givet dispensation til. 

 
Vurdering 

Børn, Unge og Fritid anbefaler ansøgninger om kopiforsøg i Tandpleje og Sundhedsplejen med 
følgende formål for øje: 

 Bedre brugeroplevet service, da alle børn i en klasse får sundhedssamtaler og 
undersøgelser udført i en sammenhængende periode (ingen børn bliver valgt fra, fordi 
forældre har glemt at give besked om samtykke).  

 Forældre skal kun bruge tid til at give samtykke én gang pr. skole pr. barn.  

 Tand- og sundhedsplejen vil bruge mindre af deres tid på administrativ opfølgning på 
informeret samtykke. 

 
Indstilling 

Børn, Unge og Fritid indstiller 

Til Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 

1. At ansøgningerne om kopiforsøg i Sundheds- og Tandplejen godkendes. 

2. At orienteringen om frikommuneforsøget om tilsyn i dagtilbud tages til efterretning.  
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Beslutninger 

Børne- og Skoleudvalget den 16. september 2013 
 
1. Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. 
 
2. Taget til efterretning. 

 
 
 
 
Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Økonomiudvalget 
 
________________________ 
 
Bilag 

 Kopiforsøg om informeret samtykke i Sundhedsplejen pdf. 
 Kopiforsøg om Informeret samtykke til tandbehandling pdf. 

 
 
 
Møde i Børne- og Skoleudvalget den 16. september 2013 
 
5  Åbent         Åbningstider i dagtilbud i Gentofte Kommune 
 
034047-2013 
 
 
Resumé 

Brigitta Volsted Rick (F) har bedt om at få et generelt spørgsmål om åbningstider på 
institutionerne, og spørgsmålet om hvorvidt der er lavet en undersøgelse af behovet for at nogle 
institutioner holder længere åbent, op i Børne- og Skoleudvalget.  

Åbningstiderne på såvel selvejende som kommunale dagtilbud er meget differentierede og synes 
mere at være bestemt af historiske forhold end af en egentlig vurdering/analyse af en optimal 
kapacitetsudnyttelse og forældrenes ønsker og behov. I forbindelse med det overordnede arbejde 
omkring udvikling af en mere bæredygtig struktur på dagtilbudsområdet, vil spørgsmålet om 
åbningstider på tilbuddene indgå. 

 
Baggrund 

Et centralt gennembrudsområde under børnevisionen ”Tryghed, Leg og Læring - Børn forandrer 
verden” er etableringen af en bæredygtig struktur på området. I grundlaget for dette arbejde 
fremgår det bl.a., at ambitionen er at udnytte ressourcerne bedste muligt både i det enkelte tilbud 
og på tværs i organisationen, samt være i stand til at sikre og udvikle kvaliteten i vores dagtilbud - 
for det enkelte barn og dets forældre.  
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Et af de områder, hvor det bør overvejes, om ressourcerne udnyttes bedst muligt og til maksimal 
tilfredshed for kommunens borgere, er dagtilbuddenes åbningstider.  

Dagtilbuddene i Gentofte Kommune har en gennemsnitlig ugentlig åbningstid på 48,58 timer. Dette 
dækker dog over meget differentierede åbningstider. Der er således enkelte deltids dagtilbud med 
ned til 35 timers ugentlig åbningstid og heltids dagtilbud med ned til 40 og op til maksimalt 57,5 
timers ugentlig åbningstid. I vedhæftet bilag er en oversigt over åbningstiderne på de enkelte 
tilbud. Åbningstiden for det enkelte tilbud fremgår af den yderste højre kolonne. Hovedparten af 
fuldtids tilbuddene har en ca. 10 timers daglig åbning (oftest fra kl. 7-17), og en noget kortere 
åbningstid fredag eftermiddag.  

Åbningstiderne er i stort omfang historisk betingede.  

Ca. 2/3 af kommunens i alt 65 dagtilbud er selvejende, og åbningstiderne er typiske aftalt enkeltvis 
i forbindelse med, at det enkelte dagtilbud har indgået driftsoverenskomst med Gentofte 
Kommune. Endvidere skal det bemærkes, at baggrunden for den generelt kortere åbningstid om 
fredagen er, at mange institutioner i forbindelse med, at arbejdstiden i Danmark i perioden 1987 til 
1990 blev nedsat fra 39 til 37 timer, valgte at lukke tidligere om fredagen frem for at fordele de 
færre personaletimer over den hidtidige åbningstid.  

Endvidere skal det bemærkes, at der i forbindelse med udbygningen af institutionskapaciteten i 
slutningen af 90'erne og starten af 00'erne, hvor der blev opført en række store nye kommunale 
institutioner i Gentofte Kommune, blev det besluttet, at disse institutioner alle skulle have 50 timer 
åbent om ugen.   

Der ses ikke i nyere tid at være udarbejdet egentlige analyser af institutionernes åbningstider 
sammenholdt med en god kapacitetsudnyttelse og med forældrenes ønsker og behov. 

I forbindelse med det generelle fremadrettede arbejde med en bæredygtig struktur på området, vil 
der blive udarbejdet en sådan analyse. 

 
Vurdering 

Det vurderes at være hensigtsmæssigt at foretage et egentligt analysearbejde omkring 
kapacitetsudnyttelse og de ønsker og behov, som  forældrene har omkring åbningstiderne i 
kommunens dagtilbud. Analysen forventes udarbejdet i 1. kvartal 2014, hvor sagen forelægges 
Børne- og Skoleudvalget igen. 

 
Indstilling 

Børn, Unge og Fritid indstiller 

Til Børne- og Skoleudvalget 

At sagen drøftes. 

 
Beslutninger 
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Børne- og Skoleudvalget den 16. september 2013 
 
Drøftet. 

 
 
 
 
Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Ingen videre behandling 
 
________________________ 
 
Bilag 

 Bilag, oversigt over åbningstiderne på de enkelte tilbud. 
 
 
 
Møde i Børne- og Skoleudvalget den 16. september 2013 
 
6  Åbent         Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra 
medlemmerne 
 
044419-2012 
 
 
Beslutninger 

Børne- og Skoleudvalget den 16. september 2013 
 
Ingen meddelelser.  

 
 
 
 
Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Ingen videre behandling 
 
________________________ 
 
 
 
 
Møde i Børne- og Skoleudvalget den 16. september 2013 
 
7  Lukket         Ledelses- og styringsrelationer under implementeringsfasen af 
skolereformen. 
 
034908-2013 
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Beslutninger 
 
Drøftet. 
 
 
 
Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Ingen videre behandling 
 
________________________ 
 
 
 
 
Møde i Børne- og Skoleudvalget den 16. september 2013 
 
8  Lukket         Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra 
medlemmerne 
 
044419-2012 
 
 
Beslutninger 
 
Ingen meddelelser. 
 
 
 
Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Ingen videre behandling 
 
________________________ 
 
 
 
 
 


