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Lukket dagsorden 

1 Anlægsregnskab for Hellerup Skole (SKUB)

2 Godkendelse af byggeprogram for Dyssegårdsskolens bevægelseshal og 
supplerende anlægsbevilling til udbudsfasen (SKUB)

3 Anlægsbevilling til Dyssegårdsskolens udearealer (SKUB)

4 Orientering om status på økonomi og aktiviteter i SKUB pr. oktober 2007 
(SKUB)

5 Børneterapien - et eksempel på arbejdet med en af de institutioner 
Gentofte Kommune overtog 1.1. 2007

6 Børns Sundhed - årsrapport for børn født i 2004

7 Opfølgning 31/8 på mål i Gentofte-Plan 07 for Forebyggelse og 
Sundhedsfremme for børn og unge samt Dagtilbud for småbørn

8 Orientering om dagtilbudsloven
9 Referat af Børnerådsmøde 13. september 2007
10 Børnerådet i Gentofte Kommune - oplæg til ændret organisering 2007
11 Budgetopfølgning pr. 31. august 2007
12 Opfølgning 31/8 Gentofte Plan 2007 og N1 kontrakt Skole og Fritid
13 Orientering om håndtering af akutte indeklimaforhold på flere skoler
14 Skoleindskrivning 2008/2011
15 Orientering om Partnerskab i Folkeskolen
16 Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne

17 Orientering om status på økonomi og aktiviteter i SKUB pr. oktober 
(SKUB)

18 Færdiggørelse af om- og udbygning af Tranegårdskolen (SKUB)
19 Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne
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Møde i Børne- og Skoleudvalget den 08. oktober 2007 
 
 
1  Åbent   Anlægsregnskab for Hellerup Skole (SKUB) 
 
037784-2007 
  

 

 

 

Resumé
Sagen forelægges med henblik på godkendelse af anlægsregnskab for ud- og 
ombygning af Hellerup skole. 

Baggrund
Hellerup skole er i perioden 1999-2005 blevet ombygget som led i kommunens 
skoleudbygningsprojekt SKUB. Anlægsprojektet omfatter udarbejdelse af 
byggeprogram, udbud, projektering og udførelse. Derudover er der i forbindelse med 
anlægsprojektet udført 1 års gennemgang.  
  
Der er i alt til gennemførelse af projektet anlægsbevilget 127.674.000 kr. Der aflægges 
hermed regnskab for bevillingen. 
  
For en uddybning af projektet henvises til logbogen samt skema 2 og 4 der er vedlagt 
som bilag.  
 
  
  
  

Vurdering
Regnskabet for gennemførelse af projektet ser ud som følger: 
 
Bevilling                                 127.674.000 kr. 
Forbrug                                  127.662.611 kr. 
I alt mindreforbrug                           11.389 kr. 
  
  
Regnskabet er underskrevet den 13. september 2007. 
Regnskabet er forelagt revisionsselskabet Deloitte, der konkluderer: ”…at 
anlægsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med Gentofte Kommunes Principper 
og retningslinier for økonomistyring”.  
  
Tidsfristen for aflæggelse af regnskab er ikke overholdt. Skoleudvalget blev orienteret 
om dette i notat til udvalgets møde i maj 2007.  
  
Revisionspåtegningen er vedlagt som bilag 

Indstilling

Projektgruppen indstiller, 
 
Til Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 
  

1. At anlægsregnskabet for ud- og ombygning af Hellerup skole godkendes  

2. At orienteringen om sagsforløbet tages til efterretning (logbogen)  

3. At den samlede mindre udgift på kr. 12.000 tilbageføres rådighedsbeløbet til 
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_____________________ 

 
 
 
 
Møde i Børne- og Skoleudvalget den 08. oktober 2007 
 
 
2  Åbent   Godkendelse af byggeprogram for Dyssegårdsskolens bevægelseshal 
og supplerende anlægsbevilling til udbudsfasen (SKUB) 
 
037787-2007 
  

 
 
_____________________ 

 
 
 
 
Møde i Børne- og Skoleudvalget den 08. oktober 2007 
 
 
3  Åbent   Anlægsbevilling til Dyssegårdsskolens udearealer (SKUB) 
 
037789-2007 
  

 

Skoleudbygningsprojektet i 2007.  

  

Bilag Ny Logbog Hellerup distrikt 2007 Åben i Captia
Bilag Hellerup Skole skema 2 + 4 Åben i Captia
Bilag Hellerup Skole revisionspåtegning Åben i Captia

Resumé
Notat med indstillinger eftersendes 

Resumé
Sagen forelægges med henblik på godkendelse af projekt for udeareal samt godkendelse af 
anlægsbevilling på kr. 1,5 mio til etablering af udeareal inkl. rådgivning og øvrige 
omkostninger. 

Baggrund

Den nye bevægelsessal ved Dyssegårdsskolen vil optage en del af skolens udeareal. 
Som følge heraf og for at støtte visionen om sunde børn er der afsat et rådighedsbeløb 
på kr. 1.5 mio. til etablering af et bevægelsesklart område på en del af skolens 
resterende udeareal. Området skal indrettes med spændende faciliteter, der giver børn 
og unge lyst til at bevæge sig. 
  
Uafhængigt heraf blev Skub i maj 2007 kontaktet af en landskabsarkitektstuderende, 
der i forbindelse med sin Bachelor-projektopgave søgte egnede ”cases” som 
udgangspunkt for design af terræn og uderum under hensyntagen til børns sociale og 
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fysiske udvikling. 
  
Såvel Skub som skolens ledelse fandt det spændende at lade Dyssegårdsskolens 
udeareal indgå som et element i projektopgaven og resultatet af den efterfølgende 
dialog mellem den studerende og skolen om placering og indretning af et 
bevægelsesklart område er vedlagt som bilag 1. Projektet ”Den røde tråd” har været 
forelagt for skolens ledelse og skolebestyrelsen medio september 2007, og der er stor 
opbakning omkring projektet. 
  
Projektet vedrører området, der er beliggende nord for skolen, mellem skolen, natur- 
og teknikhuset og skolens idrætsareal. Området er præget af store niveauforskelle 
med forholdsvis stejle skrænter.  
Dette forhold udnyttes i projektet bl.a. ved etablering af en amfitrappe med siddetrin 
samt små terrasser, der også giver mulighed for ophold. Den amfitralske opbygning er 
endvidere med til at sikre skrænten – et projekt der er afsat 200.000 kr. til i Byg Op 
regi.  
Som en del af området etableres en såkaldt Tarzan bane med naturlegeredskaber – et 
element som længe har været et stort ønske fra skolens side, samt diverse 
beplantning.  
Projektet ”den røde tråd” har taget navn efter den bane i rød gummiasfalt, som 
forbinder terrænet ved henholdsvis natur- og teknikhuset samt idrætsarealet. Banen 
kan anvendes til ophold, leg, løb, cykling ….eller bare som en gangsti.  
Et yderligere element er området omkring natur- og teknikhuset, hvor der via 
belægningssten og plantekasser m.v. gives mulighed for udeundervisning. 

Vurdering
Projektet vil blive udsendt ultimo sept. 2007 til 3-4 anlægsgartnere med henblik på 
indhentning af tilbud. Tilbuddene forventes at foreligge medio oktober.  
  
Selve udførelsen vil blive opstartet primo november 2007. Det tilstræbes, at få udført 
så stor en del af arbejderne i 2007 som muligt. De resterende arbejder udføres i foråret 
2008 således, at området kan ibrugtages inden byggeriet af bevægelses salen 
opstartes maj 2008. 
  
Økonomi 
Der er blevet udarbejdet et økonomisk overslag på kr.1.35 mio. for udførelse af 
arbejderne. Overslaget er baseret på dels erfaringspriser og dels indhentning af 
kontrolpriser for nogle af delelementerne, bl.a. den røde gummiasfalt. Dertil kommer 
ca. 150.000 kr. til rådgivning og øvrige omkostninger. 
  
Der pågår dialog med Byg Op omkring medfinansiering af en del af projektet som følge 
af sikring af skrænt. 
  
Der ansøges om anlægsbevilling sideløbende med, at der indhentes tilbud. Dette for at 
give mulighed for opstart allerede i november. 
  
Såfremt de indhentede priser overstiger det opstillede budget og det vil give anledning 
til, at der skal reduceres i projektets omfang vil sagen blive forelagt igen i november. 
  
Til brug for en eventuel prioritering af omfang indeholder udbudsmaterialet en 
specificeret tilbudsliste med mulighed for både til- og fravalg. 
  

Indstilling

Projektgruppen indstiller,  
Til Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 
  

1. At det foreliggende projekt for udearealet godkendes samt, at der 
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_____________________ 

 
 
 
 
Møde i Børne- og Skoleudvalget den 08. oktober 2007 
 
 
4  Åbent   Orientering om status på økonomi og aktiviteter i SKUB pr. oktober 
2007 (SKUB) 
 
037790-2007 
  

 

 

 

 
 
_____________________ 

 
 
 

anlægsbevilges kr. 1,5 mio. til udførelsen incl. rådgivning og øvrige omkostninger 
med finansiel dækning over det afsatte rådighedsbeløb til 
skoleudbygningsprojektet i 2007. 

Bilag Dyssegård udeareal bilag1 Åben i Captia

Resumé
Projektgruppen orienterer uden beslutningstema om status på økonomi og aktiviteter i 
skoleudviklings- og udbygningsprojektet pr. oktober 2007. 

  
  
  

Baggrund
Hver måned giver projektgruppen til Børne- og Skoleudvalget en kort orientering om 
status på økonomi og aktiviteter i skoleudviklings- og udbygningsprojektet. 
Orienteringen er vedlagt som bilag. 

Vurdering
I orienteringen gives en indsigt i bl.a. størrelsen af bevillinger i forhold til 
rådighedsbeløbet til skoleudviklings- og udbygningsprojektet og en status på 
skoleudvikling og –udbygning i alle skoledistrikterne 

Indstilling
Projektgruppen indstiller 

Til Børne- og Skoleudvalget: 

At orienteringen tages til efterretning. 

  

Bilag Orientering om status på økonomi og aktiviteter i SKUB - bilag2 Åben i Captia
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Møde i Børne- og Skoleudvalget den 08. oktober 2007 
 
 
5  Åbent   Børneterapien - et eksempel på arbejdet med en af de institutioner 
Gentofte Kommune overtog 1.1. 2007 
 
036797-2007 
  

 

 

Resumé
Børn og Forebyggelse orienterer om arbejdet med Børneterapien efter overtagelsen 
fra Københavns Amt 1. januar 2007. Overtagelsen har givet anledning til at ændre 
finansieringsformen, henvisningsmønster/visitation og styrke kendskabet til 
Børneterapien. Børn og Forebyggelse har også fået ansvar for genoptræning af børn 
og unge efter Sundhedsloven fra 1. januar 2007. Her vil Børneterapien fra 1. oktober 
2007 varetage den almene genoptræning af børn og unge fra Gentofte Kommune. 

Baggrund
Børneterapien tilbyder fysio- og ergoterapeutiske ydelser efter Serviceloven til børn og 
unge mellem 0 og 18 år med betydelige, varige fysiske og/eller psykiske handicaps til 
alle kommuner i Region Hovedstaden. Terapeuterne behandler børn og unge 
samt yder rådgivning og vejledning i Børneterapien eller i dagtilbud, specialinstitutioner 
og/eller i børnenes hjem afhængigt af, hvad der vurderes mest hensigtsmæssigt. 

Henvisning til Børneterapien skete frem til 1. januar 2007 via børneafdelinger, 
speciallæger eller praktiserende læger. Derfor var Gentofte Kommune frem til 1. januar 
2007 ikke nødvendigvis informeret om hvilke af kommunes børn, der var i behandling i 
Børneterapien.  
  
I 2007 er afregningen mellem kommunerne og Børneterapien foretaget via en 
abonnementsordning. 
  
Med strukturreformen har kommunerne også på børne- og ungeområdet fået ansvar 
for genoptræning af børn efter Sundhedsloven. Den specielle genoptræning skal 
foregå på hospitalerne, mens kommunerne selv afgør, hvem der skal udføre den 
almene genoptræning. 
  
  

Vurdering
I samarbejde med Børneterapien har Børn og Forebyggelse vurderet, at det er 
nødvendigt at omlægge abonnementsordningen til en anden finansieringsform, der 
mere direkte afspejler kommunernes aktuelle forbrug. Der er ligeledes vurderet at 
være behov for at ændre henvisningsmønster og at styrke informationen til 
de kommunale beslutningstagere om tilbudet. Børneterapien har derfor udarbejdet en 
kort video om tilbudet (vises på mødet), revideret visitationsprocedure og 
henvisningsmønster samt foretaget en kategorisering af ydelserne, der danner 
baggrund for takstfinansiering per 1. januar 2008. 
  
På et dialogmøde med kommunerne i juni 2007 gav flere kommuner udtryk for 
tilfredshed med de planlagte ændringer, mens en enkelt kommune - på trods af 
Hensigtserklæringen - har opsagt samarbejdet med Børneterapien per 1. januar 2008. 
  
Børn og Forebyggelse har i forhold til den almene genoptræning af børn og unge fra 
Gentofte Kommune aftalt med Børneterapien, at de per 1. oktober 2007 varetager 
denne del af genoptræningen. I forlængelse heraf er der sendt tilbud om 
leverandøraftale for almen genoptræning for børn og unge til Rudersdal og Lyngby-
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_____________________ 

 
 
 
 
Møde i Børne- og Skoleudvalget den 08. oktober 2007 
 
 
6  Åbent   Børns Sundhed - årsrapport for børn født i 2004 
 
036831-2007 
  

 

 

 
 
_____________________ 

 
 
 
 
Møde i Børne- og Skoleudvalget den 08. oktober 2007 
 
 
7  Åbent   Opfølgning 31/8 på mål i Gentofte-Plan 07 for Forebyggelse og 
Sundhedsfremme for børn og unge samt Dagtilbud for småbørn 
 
034800-2007 
  

Taarbæk Kommune. Her forventes Rudersdal Kommune at tilslutte sig, mens det 
endnu er uafklaret for Lyngby-Taarbæk. 

Indstilling
Børn og Forebyggelse indstiller, at orienteringen tages til efterretning. 

Resumé
Børn og Forebyggelse forelægger rapporten, Børns Sundhed. Årsrapport for børn født 
i 2004, til orientering. 

Baggrund
Rapporten er udkommet i sommeren 2007. Den indeholder statistik om børn født i 
2004 i Region Hovedstaden - herunder også oplysninger om sundheden for børn født i 
Gentofte Kommune i 2004. 

Indstilling
Børn og Forebyggelse indstiller, at orienteringen tages til efterretning. 

Resumé

Hermed fremlægger Børn og Forebyggelse opfølgning 31/8 2007 på målene i 
Gentofte-Plan 2007 for følgende områder: 

� Dagtilbud for småbørn  
� Forebyggelse og sundhedsfremme for børn og unge. 
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Møde i Børne- og Skoleudvalget den 08. oktober 2007 

Opfølgningen pr. 31/8 2007 viser: 

� at de politiske mål for Dagtilbud for småbørn forventes opfyldt.  
� at de politiske mål for Forebyggelse og sundhedsfremme for børn og unge 

forventes opfyldt.  

Baggrund
Gentofte-Plan er Gentofte Kommunes strategiske styringsværktøj og en samling af 
Budget, Servicestrategi og Kommuneplan. Formålet med Gentofte-Plan er at angive 
retningen for kommunens samlede udvikling og at fastlægge de økonomiske rammer. 
Gentofte-Plan 2007 indeholder mål for hver af kommunens 14 målområder, som 
angiver retning og fokus for målområdernes arbejde i 2007. 
  
Formålet med denne opfølgning er at give en status på fremdriften på målene. 
Opfølgningen skal ses i sammenhæng med budgetopfølgningen. Herved følges op på 
begge elementer i kommunens mål- og rammestyring. 
  
Gentofte Kommune har valgt at indføre intern kontraktstyring. Der skal udarbejdes en 
intern kontrakt mellem det politiske udvalg og den ansvarlige direktør på alle 
målområder fra 2008. På de målområder, hvor der allerede er indgået en intern 
kontrakt, kan opfølgningen på målene omfatte såvel mål fra Gentofte-Plan, der er en 
fast del af kontrakten, som den øvrige kontrakt. 
  
Børn og Forebyggelse har ikke udarbejdet interne kontrakter for Dagtilbud for småbørn 
og Forebyggelse og sundhedsfremme for børn og unge for 2007. Derfor følges 
her alene op på de politiske mål for disse to målområder. 

Vurdering
Målopfyldelsen og opfølgning på den interne kontrakt fremgår af vedlagte bilag. For 
hvert mål vurderes det, hvorvidt det forventes, at målet vil blive opfyldt som planlagt. 
Hvis et mål allerede er opfyldt er dette markeret. 
  
For at vurdere målopfyldelsen vurderes ligeledes de udviklingsprojekter og -initiativer, 
som er knyttet til målet. Realiseringen af disse ses som en vigtig forudsætning for 
opfyldelsen af målet. Status for udviklingsprojekter og -initiativer fremgår af vedlagte 
bilag. 

Indstilling
Børn og Forebyggelse indstiller  
  
Til Børne- og Skoleudvalget: 
  
At Børne- og Skoleudvalget drøfter opsamlingen på Gentofte-Plan 2007 og oversender 
opsamlingen på målene til behandling i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. 

Bilag Vurdering af opfyldelse af politiske mål for Gentofte-Plan 2007 per 
31/8

Åben i 
Captia

Bilag Status for udviklingsprojekter og -initiativer til opfyldelse af de 
politiske målsætninger

Åben i 
Captia
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8  Åbent   Orientering om dagtilbudsloven 
 
037000-2007 
  

 

 

 

Resumé
Folketinget har den 24. maj 2007 vedtaget lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og 
unge (dagtilbudsloven). Loven er trådt i kraft den 1. august 2007. Formålet med lovændringen 
er at modernisere, udbygge og skabe sammenhæng mellem dag-, fritids- og klubtilbud til børn 
og unge.  

Baggrund
I den nye dagtilbudslov samles de bestemmelser om tilbud til børn og unge, der hidtil har været 
en del af Lov om Social Service. Dagtilbudsloven indeholder enkelte nye lovkrav for området 
herunder bestemmelser om, at kommunen skal tilbyde sprogvurdering af børn ved 
treårsalderen. 
  
Overordnet er dagtilbudslovens fire nye formål at fremme børns og unges trivsel, udvikling og 
læring. Det andet formål er, at familier skal tilbydes fleksibilitet og valgmuligheder til forskellige 
typer af dagtilbud og tilskud, således at den enkelte familie oplever, at kunne tilrettelægge 
familie- og arbejdsliv ud fra egne behov og ønsker. Det tredje formål er, at forebygge negativ 
social arv og eksklusion. Sidste formål er, at skabe sammenhæng og kontinuitet mellem 
tilbuddene og hermed gøre overgangene sammenhængende og tilbyde alderssvarende 
udfordringer til børnene. De fire formål er ligestillede.  
  
Orientering om ændringerne i dagtilbudsloven fremgår af vedlagte bilag. 

Vurdering
Børn og Forebyggelse vurderer, at dagtilbudsloven tydeliggør Kommunalbestyrelsens, 
forældrebestyrelsens og lederens ansvar og opgaver i relation til dagtilbud, fritidshjem og 
klubtilbud. 
  
De væsentligste ændringer i forhold til den tidligere formålsbestemmelse for dagtilbud er, at 
børnemiljøet er indføjet. Fokuset på børns læring er tydeliggjort via læringsbegrebet. Ligesom 
dagtilbudet i samarbejde med forældrene skal sikre en god overgang til skole ved at udvikle og 
understøtte grundlæggende kompetencer og lysten til at lære. Dagtilbudet skal i samarbejde 
med skolerne skabe en sammenhængende overgang til skole og fritidstilbud.  
  
Af nye væsentlige ansvarsområder kan blandet andet nævnes sprogvurdering, 
børnemiljøvurderingens udarbejdelse og offentliggørelse af sammenlignelig brugerinformation 
og sikring af en sammenhængende børnepolitik. 
  
Som noget nyt kan ministeren generelt godkende forsøgsordninger, der fraviger reglerne i 
dagtilbudsloven. Forsøgsbestemmelsen er dermed ikke længere begrænset til ordninger, der 
fraviger reglerne om visitation, ydelser og finansiering.  
  
Børn og Forebyggelse vurderer, at der skal fremlægges økonomiske konsekvenser for 
lovændringen for tilskud til forældrebetalte madordninger. Der kan nemlig i modsætning til 
tidligere, under hensyn til forældrenes økonomiske forhold, gives tilskud til forældrebetalte 
madordninger i daginstitutionerne. Herudover skal der fremlægges de økonomiske 
konsekvenser ved at give tilskud til privat pasning i kombination med et dagtilbud samt hvilket 
økonomisk omfang et tilskud til privat pasning af børn under 24 uger kan forventes at udgøre. 
De sidstnævnte økonomiske beregninger vil blive lavet på baggrund af et scenarium, da 
omfanget er ukendt.   
  

Indstilling

Børn og Forebyggelse indstiller 
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Møde i Børne- og Skoleudvalget den 08. oktober 2007 
 
 
9  Åbent   Referat af Børnerådsmøde 13. september 2007 
 
036385-2007 
  

 

 
 
_____________________ 

 
 
 
 
Møde i Børne- og Skoleudvalget den 08. oktober 2007 
 
 
10  Åbent   Børnerådet i Gentofte Kommune - oplæg til ændret organisering 2007 
 
037537-2007 
  

Til Børne- og Skoleudvalget: 
  
1. At orienteringen tages til efterretning. 
2. At Børne- og Skoleudvalget får fremlagt de økonomiske konsekvenser for tilskud til 
forældrebetalte madordninger ud fra reglerne om økonomisk friplads. 
3. At Børne- og Skoleudvalget får fremlagt de økonomiske konskevenser for tilskud til privat 
pasning i kombination med et dagtilbud samt det økonomiske omfang af et tilskud til privat 
pasning af børn under 24 uger.  

Bilag Bilag om ændringer i dagtilbudsloven Åben i Captia

Resumé
Børnerådet har holdt møde den 13. september 2007. Børn og Forebyggelse 
vedlægger referatet til orientering. 

Indstilling
Børn og Forebyggelse indstiller 

Til Børne- og Skoleudvalget: 

At referatet tages til efterretning. 

Bilag Referat af møde i Børnerådet den 13.9.2007 Åben i Captia
Bilag præsentation nyt børneråd Åben i Captia

Resumé

Børn og Forebyggelse orienterer om forslag til ny sammensætning af Børnerådet. 
Ændringen består i, at hvert af de 10 styringsnetværk bliver repræsenteret med 1 
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forældrerepræsentant samt, at almen- og handicapområdet under området sociale 
institutioner for børn og unge hver repræsenteres med 1 institutionsleder og 1 
forældrerepræsentant. Herudover indebærer ændringen, at Børnerådet mødes mindst 
tre gange årligt. 

Baggrund
På kommunalbestyrelsens møde 20. september 1991 blev det besluttet at oprette et 
børneråd. Børnerådet er et rådgivende organ for hele dagtilbudsområdet.  
  
Baggrunden for forslaget til ændringen af Børnerådet er dels et ønske om inddragelse 
af styringsnetværkene på daginstitutionsområdet og dels et ønske om at få 
repræsentation i Børnerådet af de sociale institutioner for børn og unge. 
  

Det skyldes følgende forhold. Fra 1. januar 2007 er der etableret styringsnetværk for 
lederne på hele daginstitutionsområdet i Gentofte Kommune. De 10 styringsnetværk 
består af en række geografisk nærtliggende institutioner. Børn og Forebyggelse har fra 
1. januar 2007 overtaget en række opgaver på børne- og ungeområdet fra det tidligere 
Københavns Amt i form af bl.a. drift af sociale institutioner for børn og unge på almen- 
og handicapområdet.  

Vurdering
Børn og Forebyggelse vurderer, at den nye organisering med en forældrerepræsentant 
fra hvert af de 10 styringsnetværk giver mulighed for at udbygge samarbejdet i 
Børnerådet mellem forældre til børn i daginstitutioner i Gentofte Kommune og Børne- 
og Skoleudvalget. Herved kan dialogen mellem forældrene og Børne- og 
Skoleudvalget styrkes.  
  
Børnerådet er et rådgivende organ for hele dagtilbudsområdet. Derfor er det 
hensigtsmæssigt med repræsentation af de sociale institutioner for børn og unge i 
Børnerådet. Det vurderes, at denne repræsentation med forældre og ledere fra både 
almen- og handicapområdet vil understøtte en bredere repræsentation af forældre og 
institutionsledere og samtidig medvirke til en gensidig information på 
dagtilbudsområdet. 
  
Styrkelsen af dialogen mellem forældre, institutioner og Børne- og 
Skoleudvalget understøttes yderligere ved, at Børnerådet fremover mødes tre gange 
årligt - mod aktuelt 2 gange. 
  
Efter drøftelsen i Børnerådet den 13. september 2007 blev det foreslået, at nuværende 
paraplyorganisationer bliver siddende i Børnerådet med udgangspunkt i den historiske 
sammensætning.   
  
Ændringen i sammesætningen af Børnerådet indebærer en ændring i vedtægternes 
§1, stk. 1 om sammensætning af Børnerådet og § 3, stk. 1 om 
mødehyppighed. Ændringerne står nærmere beskrevet i vedlagte bilag - Oplæg til 
ændret organisering. 

Indstilling
Børn og Forebyggelse indstiller 
  
Til Børne- og Skoleudvalget og Kommunalbestyrelsen: 
  
1) At orienteringen tages til efterretning. 
2) At forslaget til ændring i vedtægternes § 1, stk.1, og § 3, stk. 1, for Børnerådet i 
Gentofte Kommune godkendes. 
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Resumé
Børn og Forebyggelse samt Skole og Fritid har på baggrund af forbruget pr. 31. august 
2007 foretaget en opfølgning på de økonomiske forudsætninger i forhold til den 
faktiske udvikling i budget 2007.  

Der søges negativ tillægsbevilling vedrørende drift på i alt 4,459 mio. kr., som foreslås 
tilført likvide aktiver. Denne samlede nettoreduktion af budgettet fordeler sig således 
på målområderne: 

Skole: Udvidelse på 3,391 mio. kr. 
Dagtilbud for børn: Udvidelse på 1,052 mio. kr. 
Forebyggelse og Sundhedsfremme: Reduktion på 8,902 mio. kr. 

Ansøgningerne om tillægsbevillinger er beskrevet i vedlagte notat af 1. oktober 2007. 

Der søges ikke tillægsbevillinger vedrørende anlæg. I det vedlagte notat er der givet en 
kort status for udvalgets anlægsprojekter. 

  

Baggrund
Formålet med budgetopfølgningen er at give et overblik over kommunens 
likviditetsmæssige og finansielle situation/udvikling, samt foretage nødvendige 
bevillingsmæssige reguleringer af budgettet. Budgetopfølgningen er foretaget på 
baggrund af det oprindeligt vedtagne budget inklusiv givne tillægsbevillinger og 
genbevillinger fra 2006.  

Budgetopfølgningen indeholder udover en opfølgning på driftsbudgettet også en 
opfølgning på udvalgets anlægsprogram. Forbruget på anlægsprogrammet er 
illustreret grafisk og forventede økonomiske afvigelser på kommunens investeringer er 
kommenteret, ligesom der er foretaget en vurdering af behovet for overførsler til 2008. 

Vurdering
Begrundelserne for de ansøgte tillægsbevillinger er beskrevet nærmere i vedlagte 
notat af 1. oktober 2007. 

Indstilling

Børn og Forebyggelse samt Skole og Fritid indstiller 
 
Til Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen 
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1. At budgetopfølgningen pr. 31. august 2007 godkendes 
 
2. At der gives tillægsbevilling på  3.391.000 kr. vedrørende drift til målområdet Skole 
 
3. At der gives tillægsbevilling på 1.052.000 kr. vedrørende drift til målområdet 
Dagtilbud for børn 
 
4. At der gives negativ tillægsbevilling på 8.902.000 kr. vedrørende drift til målområdet 
Forebyggelse og Sundhedsfremme 
 
5. At den samlede negative tillægsbevilling på 4.459.000 kr. tilføres likvide aktiver. 

Bilag Notat af 1. oktober 2007 om budgetopfølgning Åben i Captia

Resumé
Hermed forelægger Skole og Fritid opfølgning pr. 31/8-2007 på målene i Gentofte Plan 2007 og Niveau 
1-kontrakten for det politiske målområde Skole og Fritid.  

� Faglighed og kreativitet  
� Inklusion og udfordringer  
� Sundhed og bevægelse  
� Borger- og brugerdialog  
� Kvalitetsstyring og kompetenceudvikling  

Det er Skole og Fritids vurdering, at stort set alle mål vil være opfyldt med udgangen af 2007. Få 
indsatser under enkelte af de 5 mål er rykket til 1. og 2. kvartal 2008. Eksempelvis implementering af 
erfaringerne fra det nye indskolingsgrundlag. Disse skal bruges til at sætte fokus på brobygning mellem 
børnehave og skole i foråret 2008. Og justering af mentorordningen for nyansatte lærere, der afventer 
en ny central arbejdstidsaftale på lærerområdet. 

Baggrund

Gentofte-Plan er Gentofte Kommunes strategiske styringsværktøj, og er en samling af 
Budget, Servicestrategi og Kommuneplan. Formålet med Gentofte-Plan er at angive 
retningen for kommunens samlede udvikling og at fastlægge de økonomiske rammer. 
Gentofte-Plan 2007 indeholder mål for hver af kommunens 14 målområder, som 
angiver retning og fokus for målområdernes arbejde i 2007. 
  
Formålet med denne opfølgning er at give en status på fremdriften på målene. 
Opfølgningen skal ses i sammenhæng med budgetopfølgningen. Herved følger op på 
begge i elementer i kommunens mål- og rammestyring. 
  
Gentofte Kommune har valgt at indføre intern kontraktstyring. Der skal udarbejdes en 
intern kontrakt mellem det politiske udvalg og den ansvarlige direktør på alle 
målområder fra 2008. På de målområder, hvor der allerede er indgået en intern 
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kontrakt, kan opfølgningen målene omfatte såvel mål fra Gentofte-Plan, der er en fast 
del af kontrakten, som den øvrige kontrakt. 
  
På skoleområdet følges der både op på målene i Gentofte-Plan 2007 og målene i 
niveau1-kontrakten for 2007.  

Vurdering
Målopfyldelsen fremgår af vedlagte bilag. For hvert mål vurderes det, hvor vidt det 
forventes, at målet vil blive opfyldt som planlagt. Hvis et mål allerede er opfyldt, er 
dette markeret. 
  
For at vurdere målopfyldelsen vurderes ligeledes de indsatser, som er knyttet til målet. 
Realiseringen af indsatserne ses som en vigtig forudsætning for opfyldelsen af målet. 
  
   

Indstilling
  
Skole og Fritid indstiller  
Til Børne- og Skoleudvalget: 
 
At Børne- og Skoleudvalget drøfter opsamlingen på Gentofte-Plan 2007 og intern 
kontrakt for skoleområdet og oversender opsamlingen på målene til behandling i 
Kommunalbestyrelsen. 

Resumé
Notat vedr. håndtering af akutte indeklimaforhold ved flere skoler orienterer om, at der 
hen over sommeren er konstateret indeklimaproblemer af akut karakter. Det har været 
nødvendigt at påbegynde håndteringen for af begrænse den miljømæssige belastning 
af skolerne og mindske generne for den daglige undervisning. Notatet beskriver 
hvorledes de akutte sager håndteres og finansieres. 

Baggrund
Der er hen over den regnfulde sommer konstateret vækst af skimmelsvamp på 
Dyssegårdsskolen, Maglegårdsskolen og senest Skovgårdsskolen. Der er herudover 
konstateret asbest på Dyssegårdsskolen omkring rørføringer i sekundære rum. Notatet 
beskriver forholdene omkring hver sag på den enkelte skole og hvorledes Teknik og 
Miljø og Skole og Fritid sammen hjælper de enkelte skoler med at håndtere sagerne. 

Vurdering

Det er Teknik og Miljøs vurdering, at ændringer i klimaet og den særdeles våde sommer 
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generelt har medvirket til at skimmelsvamp har fået særdeles gode vækstbetingelser. Derfor er 
der grund til at øge beredskabet for håndteringen af denne type sager, der udover behovet for 
hurtig handlekraft også er krævende kommunikationsmæssigt så vidt angår medarbejdere og 
forældres behov for vished om en tryg håndtering af sundhedsrisikoen, samt behovet for en 
uforstyrret og god daglig undervisning. Det kan samtidig konstateres, at de firmaer, der magter 
afhjælpning af skimmelsvamp har særdeles travlt med at håndtere den slags sager, hvilket kan 
gøre udførelsesfasen svingende. Det vurderes derfor som særdeles vigtigt at øge fokus på 
denne type sager og afsætte flere ressourcer til at håndtere, hvis der viser sig konkrete 
problemer på andre skoler (og bygninger generelt), så Teknik og Miljø og Skole og Fritid kan 
handle hurtigt og derved hjælpe skolerne. Konkret finansieres de igangværende sager i 2007 
over genbevilgede driftsmidler fra Skole og Fritid. Der arbejdes i Byg-Op med at afsætte en 
tilstrækkelig stor del af Byg-Op midlerne i 2008 til en pulje til håndtering af denne type sager. 
Dette forelægges bevillingsmæssigt til beslutning i december som vanligt. 

Indstilling
Teknik og Miljø og Skole og Fritid indstiller  
 
Til Børne- og Skoleudvalget 
 
At orienteringen tages til efterretning. 

Bilag Notat vedr. håndtering af akutte indeklimaforhold ved flere skoler Åben i Captia

Resumé
Skole og fritid har udarbejdet kommunens elev- og klassetalsprognose for 2007. 
Prognosen dækker perioden frem til skoleåret 2018/19 og er baseret på data fra 
befolkningsprognose 2007 og de faktiske tal fra indskrivningen til børnehaveklasse i 
2007/08.  

Baggrund
Punktet blev sidst behandlet på mødet den 13.august 2007 pkt 11, hvor det blev 
besluttet, at Skole og Fritid skulle fremlægge et mere detaljeret beslutningsgrundlag 
(en kortlægning af det potentielle antal elever i de dele af Skovgård distrikt, hvor en 
distriktsændring kan komme på tale) Det skal herefter besluttes om der skal foretages 
en permanent distriktsændring mellem Skovgård og Ordrup-distrikt fra 1.8.2008 eller 
om man skal afvente resultatet af indskrivningen til skoleåret 2008/09 med henblik på 
en eventuel midlertidig distriktsændring mellem Ordrup og Skovgård distrikter. 

Vurdering

Pr 24.august 2007 har Skole og Fritid fået foretaget udtræk fra CIS-systemet for at se, 
hvordan det vil se ud med antallet af elever, der kan starte på Skovgårdsskolen 
pr.1.8.2008. Der er lavet udtræk, der viser hvordan elevtallet vil forme sig frem til og 
med skoleåret 2011/12 med de forudsætninger, der er lagt til grund for elevprognosen. 
Dette er nærmere beskrevet i notat vedr. distriktsændring mellem Ordrup skole og 
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Skovgårdsskolen 2008/09. 

Indstilling
Børne- og Skoleudvalget, den 13.august 2007. Pkt. 1: Taget til efterretning. Pkt. 2-3: 
Vedtaget med ændring at sagen forelægges for udvalget på møde i september 2007 i 
stedet for i oktober 2007. 

  

Skole og Fritid indstiller 
 
Til Børne- og Skoleudvalget: 

At der på møde i marts 2008 besluttes en midlertidig distriktsændring, hvis det efter 
indskrivningen til børnehaveklasserne 2008 skønnes nødvendigt for at bringe 
klassekvotienten i børnehaveklasserne på Skovgårdsskolen på 25 eller derunder. 

  

  

Bilag Notat vedr. Distriktsændring mellem Ordrup skole og 
Skovgårdsskolen 2008/09

Åben i 
Captia

Resumé
Som tidligere meddelt på Børne- og Skoleudvalgets møde den 10. september, pkt. 9, 
vil der løbende blive orienteret om status på Partnerskab om Folkeskolen.  

Baggrund
Statusanalysen i form af den selvevaluering som alle skoleledere, lærere og elever fra 
5. – 9. klasse foretager elektronisk på områderne: ledelse, innovation og kreativitet og 
specialpædagogisk bistand, er afsluttet den 5. oktober 2007.  
  
Det har ikke været helt let for skolerne at finde tid til denne evaluering – men viljen har 
været til stede. Der vil blive orienteret om besvarelsesprocenten på mødet. Skole og 
Fritid analyserer resultatet af statusanalysen.  
  
Analysen, der kan supplere kvalitetsrapporten ved at give et bredere billede af 
elevernes udbytte af undervisningen i Gentofte Kommunes Skolevæsen, vil foreligge 
på Børne- og Skoleudvalgets møde i november 2007. 
  
Irene Lütken og Steen Mogensen deltager sammen med det administrative netværk fra Skole 
og Fritid i det planlagte politiske seminar for de 17 kommuner i "Partnerskab 2" den 30. - 31. 
oktober 2007 på den Kommunale Højskole i Grenå.  
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_____________________ 

 

Indstilling
Skole og Fritid indstiller  

Til Børne- og Skoleudvalget: 

At orienteringen tages til efterretning. 
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