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Møde i Børne- og Skoleudvalget den 12. november 2007 
 
 
1  Åbent   Orientering om status på økonomi og aktiviteter i SKUB pr. november 
2007 (SKUB) 
 
041955-2007 
  

 

 

 

 
Beslutning 

Børne- og Skoleudvalget den 12. november 2007 
 
Taget til efterretning 

 
 
           
Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til:  
 
 
_____________________ 

 
 
 
 
Møde i Børne- og Skoleudvalget den 12. november 2007 
 
 
2  Åbent   Økonomisk og juridisk status på lukning af Solgården 
 

Resumé
Projektgruppen orienterer uden beslutningstema om status på økonomi og aktiviteter i 
skoleudviklings- og udbygningsprojektet pr. november 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 bilag Åben i Captia
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024199-2007 
  

 

Resumé
Solgårdens Børnehave er pr. 1. september 2007 lukket og børnene overflyttet til 
Vangede Asyls Børnehave. I forbindelse med, at sagen var i Børne- og Skoleudvalget, 
13. august 2007, pkt. 4, orienterede Børn og Forebyggelse om, at sagens økonomiske 
og juridiske aspekter efterfølgende ville blive forelagt det politiske niveau. 

Baggrund

Ultimo august 2007 er der forhandlet med de faglige organisationer, således at 
Solgårdens Børnehave, Stolpegårdsvej 12, lukkes pr. 1. september 2007. De 18 
tilbageværende børn er overflyttet til Vangede Asyls Børnehave. Det fastansatte 
personale, en pædagog og en pædagogmedhjælper, er overflyttet til Vangede Asyls 
Børnehave på uændrede ansættelsesvilkår.  
  

  
Forbruget er højere end 8/12-dele, idet Solgårdens Børnehave har haft en del 
fratrædelser og sygdom i opsigelsesperioden, hvorfor det har været nødvendigt for 
institutionen at tilkalde vikarhjælp.  
  
Af restbudgettet går 324.000 kr. til driftsudgifter på Stolpegårdsvej 12 i forbindelse med 
at ejendommen bruges som genhusningsinstitution, når andre daginstitutioner er 
omfattet af BygOp og en genhusning er påkrævet. Driftsudgifterne er budgetteret til 
159.000 kr. i 2007 og 165.000 kr. i 2008. 
  
Herefter resterer 537.701 kr. af driftsbudgettet. I forbindelse med 
Kommunalbestyrelsens behandling af Budget 2008 var der et foreslag om etablering af 
et autismetilbud med en anslået engangsudgift på 500.000 kr. Autismetilbudet blev 
ikke en del af budgetvedtagelsen. Det blev dog foreslået, at etableringsudgifterne 
skulle findes indenfor Børn og Forebyggelses budget. 500.000 kr. af det resterede 
driftsbudget vil derfor blive anvendt til et autismetilbud i den kommunale dagingstitution 
Baunegården (på op til 6 børn med en diagnose inden for autismespektret) og 
efteruddannelse af personalet. De resterende 37.701 kr. af driftsbudgettet overføres til 
likvide midler. 
  
Herudover har Solgårdens Børnehave, som tidligere nævnt, indgået en 
leasingaftale på to kopimaskiner. JURA, Gentofte Kommunes juridiske afdeling, har 
med fuldmagt fra den tidligere selvejende daginstitutionsbestyrelse i Solgårdens 
Børnehave, været i dialog med leasingfirmaet GE Capital, idet JURA mener, at den 
indgåede leasingaftale er omfattet af forbrugeraftaleloven.  
  
Aftalen er enten ikke bindende for børnehaven, idet den er indgået i strid med forbudet 
om uanmodet henvendelse, jævnfør forbrugeraftalelovens §§ 6 og 7, eller kan opsiges 
uden krav om indfrielse pr. 31. august 2007, hvor børnehaven lukker. 
Forbrugerklagenævnet har således ofte tilsidesat lange bindingsperioder efter 
aftalelovens § 38c, jævnfør § 36, og fastsat et rimeligt varsel på 3 måneder, herunder 
nedsat varslet til 1 måned, i tilfælde hvor der er indtrådt hindringer for forbrugeren.  
  
JURA anser kontrakten som opsagt pr. 31. august 2007, hvor Solgårdens Børnehave 
lukker og nedlægges. Fra dette tidspunkt er enhver betaling i henhold til kontrakten 
ophørt, ligesom der ikke vil kunne gøres noget indfrielseskrav gældende.  
  

Solgårdens Børnehave, budget 2007 Kr. 3.186.000 
Forbrug indtil nedlæggelse 1.9.2007 Kr. 2.324.299 
Restbudget pr. 30.9.2007 Kr.    861.701 
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Beslutning 

Børne- og Skoleudvalget den 12. november 2007 
 
Taget til efterretning 

 
 
           
Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til:  
 
 
_____________________ 

 
 
 

Efterfølgende har GE Capital svaret, at de ikke vil acceptere, at leasingaftalen opsiges 
uden indfrielse. GE Capital har opgjort indfrielseskravet og tab på serviceaftalen 
til 111.320 kr. eksklusiv moms, som opkræves når Solgårdens Børnehave lukker og 
kopiaftalen af den grund bortfalder. Kopimaskinen er den 17. september afleveret til 
GE Capital, idet de ikke selv havde afhentet kopimaskinen. 
  
På baggrund af ovenstående har JURA været i dialog med bestyrelsen for den tidligere 
selvejende institution Solgårdens Børnehave og Børn og Forebyggelse, og anbefalet 
ikke at indbetale indfrielseskravet og tab på serviceaftalen på i alt 111.320 kr., da 
JURA er af den opfattelse, at bestyrelsen har en god sag. 

Vurdering
Børn og Forebyggelse har opnået enighed med de faglige organisationer omkring 
nedlæggelse af Solgårdens Børnehave og overflytning af de resterende 18 børn til 
Vangede Asyls Børnehave.  
  
Børn og Forebyggelse vurderer, at der af restbudgettet på 861.701 kr. skal anvendes 
324.000 kr. til driftsudgifter på Stolpegårdsvej 12, idet ejendommen anvendes som 
genhusningsinstitution i forbindelse med BygOp, og 500.000 kr. til etablering af et 
autismetilbud og efteruddannelse af personalet, så de kan imødekomme disse børns 
særlige behov. De sidste 37.701 kr. overføres til likvide midler.  
  
Børn og Forebyggelse vurderer leasingaftalen som afsluttet, idet der ikke er modtaget 
noget økonomisk krav, som GE Capital ellers i deres tidligere korrespondance har gjort 
gældende. JURA vil endvidere gerne løfte sagen som en generel prøvesag for 
Gentofte Kommune for derigennem at danne præcedens for denne type sager. 
Bestyrelsen og Børn og Forebyggelse har taget rådgivningen til efterretning og valgt 
ikke at indbetale ovenstående beløb. Den 29. oktober 2007 har hverken bestyrelsen 
eller Børn og Forebyggelse modtaget nogen form for henvendelse på indfrielseskravet 
og tab på serviceaftalen.  
  

  

Indstilling
Børn og Forebyggelse indstiller: 
  
Til Børne- og Skoleudvalget: 
  
At orienteringen om de økonomiske og juridiske aspekter tages til efterretning.   
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Møde i Børne- og Skoleudvalget den 12. november 2007 
 
 
3  Åbent   Mellemkommunal samarbejdsaftale 2008 - Psykosocialområdet 
 
041507-2007 
  

 

Resumé
Kommunekontaktrådet (KKR) i hovedstadsregionen besluttede den 26. oktober 2006, 
at der skulle udarbejdes en sammenfatning over kommunernes udbud og efterspørgsel 
af pladser på den del af det sociale område, som kommunerne skulle overtage i 
forbindelse med kommunalreformen for perioden 2008 til 2011. Det såkaldte skal-
område. 
  
Sammenfatningen foreligger nu og omfatter lægelig behandling af stofmisbrug, 
familiedøgninstitutioner og døgninstitutioner til børn og unge med sociale eller 
adfærdsmæssige problemer.  
  
Kommunekontaktrådet har på sit møde den 2. november 2007 anbefalet kommunerne 
at godkende sammenfatningen af det mellemkommunale samarbejde på skal-området, 
hvor det samtidig blev besluttet, at en eventuel kommende sammenfatning på området 
indgår i drøftelserne omkring udmøntningen af den fremtidige samarbejdsaftale på 
social- og specialundervisningsområdet. 
  
Det indstilles, at sammenfatningen godkendes. 
  
Sammenfatningen er en pendant til den lovpligtige årlige rammeaftale, som 
kommunerne i Region Hovedstaden og Regionen skal indgå for den del af social- og 
specialundervisningsområdet, som kommunerne kunne vælge at overtage efter 
amterne i forbindelse med kommunalreformen. Rammeaftalen for 2008 blev tiltrådt af 
Kommunalbestyrelsen den 24. september 2007. 

  

Baggrund

I forhold til døgninstitutioner for børn og unge med sociale eller adfærdsmæssige 
problemer og familiedøgninstitutioner er Gentofte Kommune nettoudbyder. Gentofte 
Kommune har 5 døgninstitutioner for børn og unge med sociale eller adfærdsmæssige 
problemer med i alt 100 pladser og en familiedøgninstitution med 14 pladser. 
  
Gentofte Kommune udbyder ikke selv lægelig behandling af stofmisbrug, og forventes 
alene at købe 4 1/2 plads om året i 2007 og årene fremover hos de udbydende 
kommuner.  
  
Sammenfatningen er udarbejdet på baggrund af indberetninger fra de 29 kommuner i 
Region Hovedstaden. Indberetningerne beskriver den enkelte kommunes forventede 
udbud af og forventede behov for pladser eller ydelser inden for de omhandlede 
områder i perioden frem til 2011.  
  
Indberetningerne er bearbejdet og analyseret i en mellemkommunal arbejdsgruppe 
bestående af 6 kommuner, herunder Gentofte Kommune. 
  
Ifølge sammenfatningen er og vil der også i årene fremover være en mindre 
overkapacitet på området døgninstitutioner til børn og unge. Dette forventes særligt at 
gøre sig gældende fra 2008-2011 inden for aldersgruppen 6-14 år. Der ses ikke at ville 
ske en markant ændring i kommunernes efterspørgsel, som tilsiger større 
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Beslutning 

omlægninger i institutionsudbuddet. Endvidere fremgår det af sammenfatningen, at 
kommunerne kun i begrænset omfang har overvejelser om ændringer i udbuddet.  
  
Det skal bemærkes, at der for samme målgruppe er indikationer på en betydelig 
underkapacitet i forbindelse med akutte døgntilbud. 
  
I forhold til familiedøgninstitutioner viser sammenfatningen, at der er og også fremover 
vil være væsentlig større efterspørgsel efter pladser end udbuddet kan imødekomme. 
Ifølge sammenfatningen er behovet i indeværende år eksempelvis 90 pladser. Der 
udbydes 54 pladser. Behovet for pladser forventes at stige en anelse de kommende år. 
Det anføres dog i sammenfatningen, at der er tale om en særdeles udgiftstung 
foranstaltning, og at mange kommuner i stedet anvender og udvikler 
familiebehandlingstilbud på ambulant basis. Der opfordres i sammenfatningen til en 
nærmere analyse af kommunernes praksis på området. 
  
Den lægelige behandling af stofmisbrug har en mindre overkapacitet. Der er i 
indeværende år et forventet behov på 931 pladser, og der udbydes 1143.   
  
Generelt skal det bemærkes, at der er knyttet betydelig usikkerhedsmomenter til 
indberetningerne på alle tre områder, hvorfor prognosen bør tages med forbehold. 
Eksempelvis er det formodningen, at en stor del af kommunerne reelt ikke har forholdt 
sig til forventede udbud og efterspørgsel i de kommende år, men blot har angivet det 
aktuelle udbud og behov i årene fremover.   

  

Vurdering
Det vurderes, at sammenfatningen giver et udmærket billede af det aktuelle forhold 
mellem udbud og efterspørgsel og på visse områder kan give væsentlige indikationer 
på den udvikling, der kan forventes. Henset til de mange usikkerheder, der er knyttet til 
indberetningerne, og den relativt begrænsede tid, der har været til rådighed til at 
foretage en nærmere afklaring i forhold til de enkelte kommuners indberetninger, er det 
dog vanskeligt at anvende sammenfatningen som et egentlig styrings- og 
planlægningsværktøj.  
  
Børn og Forebyggelse og Social og Sundhed vil anvende de oplysninger i 
sammenfatningen, der formodes at have den fornødne validitet, i den proces der 
knytter sig til spørgsmålet om tiden efter hensigtserklæringen, jf. punktet om ”Proces 
for afklaring af struktur på social- og specialundervisningsområdet efter 
hensigtserklæringens udløb”. 
  
Da Gentofte Kommune har et relativt stort udbud af pladser for børn og unge med 
sociale eller adfærdsmæssige problemer, vil det forhold, at der er indikationer på en 
mindre overkapacitet, sammenholdt med forventninger om, at det netop er på dette 
område, at mange kommuner vil arbejde i retning af selvforsyning, føre til en fortsat 
fokus på udviklingen på netop dette område. 

  

Indstilling
Børn og Forebyggelse og Social og Sundhed indstiller 
  
Til Børne- og Skoleudvalget og Socialudvalget: 
  
At ”Sammenfatning af det mellemkommunale samarbejde på skal-området i 
hovedstadsregionen” godkendes. 
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Børne- og Skoleudvalget den 12. november 2007 
 
Vedtaget 

 
 
           
Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til:  
 
 
_____________________ 

 
 
 
 
Møde i Børne- og Skoleudvalget den 12. november 2007 
 
 
4  Åbent   Proces for tilbagemelding til KKR vedrørende tiden efter 
hensigtserklæringens udløb 
 
040746-2007 
  

 

Bilag Sammenfatning af det mellemkommunale samarbejde på skal-
området

Åben i 
Captia

Resumé
I forbindelse med at kommunerne overtog de amtslige sociale tilbud i 2007, indgik 
kommunerne en hensigtserklæring om videreførelse af uændret udbud og 
efterspørgsel af pladser for at sikre stabilitet på området de første par år efter 
reformen. Hensigtserklæringen udløber 31.12.2008 og KommuneKontaktRåd (KKR)-
formandskaberne har derfor besluttet, at de enkelte kommuner skal foretage en 
perspektiverende behovs- og kapacitetsanalyse på social- og 
specialundervisningsområdet, der kan danne grundlag for en ny fælleskommunal aftale 
i foråret 2008 til afløsning af hensigtserklæringen. Der er udarbejdet en procesplan for 
en sådan analyse til Socialudvalgets og Børne- og Skoleudvalgets orientering.  

Baggrund

I forbindelse med opgave- og strukturreformens ikrafttræden indgik kommunerne i 
regionen på KKRs opfordring en hensigtserklæring på det sociale område. 
Baggrunden var, at der i indkøringsperioden var en fælles kommunal interesse i at 
sikre stabilitet ved at understøtte driften af de tilbud, som den enkelte kommune 
overtog fra amtet. 
  
Hensigtserklæringen indebærer, at kommunerne ikke ændrer væsentligt på pladstal, 
efterspørgsel og dimensionering i de første to år efter reformen. Hensigtserklæringen 
har endvidere givet køber- og sælgerkommuner forsynings- og budgetsikkerhed.  
  
Der vil også efter hensigtserklæringernes udløb være brug for et tæt kommunalt 
samarbejde om bl.a. tilvejebringelse af de mere specialiserede tilbud. Det er vigtigt, at 
den enkelte kommune udarbejder en langsigtet politik for udviklingen på det sociale 
område og specialundervisningsområdet. Kommunens politik vil være afgørende for 
samspillet og samarbejdet mellem kommunerne. 
  
KKR formandskaberne har besluttet at formulere et sæt fælles anbefalinger for det 
fremtidige samarbejde og en masterplan for processen det næste halve år frem. De 
fælles anbefalinger kan danne udgangspunkt for, at der i hvert KKR, på baggrund af 
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Beslutning 

Børne- og Skoleudvalget den 12. november 2007 
 
Taget til efterretning 

 
 
           
Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til:  
 
 
_____________________ 

indmeldinger fra de enkelte kommuner, formuleres et lokalt princippapir om 
samarbejdet, som derefter kan omsættes til en egentlig samarbejdsaftale i hvert KKR 
som erstatning for den nuværende hensigtserklæring.  
  
Udfordringen er at finde en samarbejdsmodel, som fremmer udviklingen af området, 
skaber forsyningssikkerhed, sikrer fagligheden og gør det økonomisk muligt at styre 
områderne. Modellen skal på én gang respektere den enkelte kommunes handlefrihed 
og ansvar og forpligte kommunerne på den fælles opgave. Det vil være nærliggende at 
bygge videre på nogle af de principper for samarbejdet, der er opnået enighed om i 
forbindelse med den regionale rammeaftale.  
  
KKR anmoder i den sammenhæng specifikt kommunerne om at tage stilling til: 

� Udviklingen i kommunens tilbud til nærmere bestemte målgrupper med henblik 
på at målrette den faglige indsats.  

� Om kommunen påtænker at etablere nye tilbud.  
� Om kommunen ønsker at indgå i et samarbejde om at sikre kvalitets- og 

kompetenceudviklingen på et nærmere afgrænset område, herunder at bidrage til 
udviklingen af særlige kompetencecentre. 

  
Sigtepunktet er, at der i april 2008 foreligger en samarbejdsaftale mellem kommunerne 
i hvert KKR. Forinden skal kommunernes bidrag drøftes i KKR på et møde den 17. 
april 2008. Dette indebærer, at Gentofte Kommunes bidrag skal foreligge politisk 
godkendt ultimo marts 2008.  
  
I vedlagte notat er beskrevet hvilke elementer, der bør indgå i kommunens 
tilbagemelding til KKR, samt hvordan processen kan håndteres. Til belysning af de 
aktuelle behovstendenser, der vil indgå i den videre analyse, er der i notatet tillige 
udarbejdet en opgørelse over kommunens aktuelle pladsudbud og efterspørgsel. 

Vurdering
Social & Sundhed, Børn og Forebyggelse og Skole og Fritid vurderer, at det er 
hensigtsmæssigt at følge KKR’s indstilling. Det er endvidere vurderingen, at der som 
grundlag for tilbagemeldingen til KKR vil være behov for at foretage en nærmere 
afdækning af kapacitet, behov, udfordringer og handlemuligheder på social- og 
specialundervisningsområdet indenfor de rammer, som er beskrevet i procesnotatet.

Indstilling
Social & Sundhed, Børn og Forebyggelse og Skole og Fritid indstiller  

Til Socialudvalget og Børne- og Skoleudvalget: 

At orienteringen om procesplanen for udarbejdelsen af tilbagemeldingen til KKR tages 
til efterretning. 
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Møde i Børne- og Skoleudvalget den 12. november 2007 
 
 
5  Åbent   Handlingsplan i forlængelse af kvalitetsrapporten for 2006/07 
 
041480-2007 
  

 

 

Bilag Notat til mødesag - tiden efter hensigtserklæringen Åben i Captia

Resumé
Skole og Fritid forelægger hermed den lovpligtige handlingsplan i forlængelse af 
kvalitetsrapporten for 2006/07.  

Baggrund
Folketinget vedtog den 9. juni 2006 en ændring af folkeskoleloven, som betyder, at alle 
kommuner nu skal udarbejde en årlig kvalitetsrapport for kommunens folkeskoler. 
Formålet er ”gennem tilvejebringelse af dokumentation om det kommunale 
skolevæsen at styrke kommunalbestyrelsens mulighed for at varetage deres ansvar for 
folkeskolen” (Lov om Folkeskolen, § 40 a, stk. 1). Den første kvalitetsrapport for 
Gentofte Kommunes skolevæsen blev godkendt af Kommunalbestyrelsen i september 
2007. 
  
Skole og Fritid har på baggrund af kvalitetsrapporten udarbejdet en samlet handlingsplan for 
kommunens skolevæsen. Handlingsplanen indeholder en gennemgang af de udfordringer, 
som er blevet dokumenteret i kvalitetsrapporten, og som Skole og Fritid anbefaler, at der 
handles på, samt anvisninger på, hvordan de enkelte udfordringer vil blive håndteret. Når 
handlingsplanen er blevet godkendt af kommunalbestyrelsen, vil den blive offentliggjort på 
kommunens hjemmeside (jf. Lov om Folkeskolen, § 40 a, stk. 4). 

Vurdering
Kvalitetsrapporten vidner om et skolevæsen, hvor kvaliteten grundlæggende er i top. 
Ambitionsniveauet rækker dog videre end det. Skole og Fritid vurderer derfor, at 
kvalitetsrapport 2006/07 giver anledning til en målrettet indsats for at styrke 
skolevæsenets kvalitet på følgende ni områder: 

� Faglighed  
� Fysiske rammer og anvendelse af ombyggede læringsfaciliteter  
� Forældretilfredshed  
� Rengøring  
� Pædagogisk og strategisk ledelse  
� Udfordring og inddragelse af børnene  
� Specialpædagogisk indsats  
� IT i børnenes læring og undervisning  
� Trafik 

Handlingsplanen angiver, hvordan indsatsen for at styrke kvalitetsudviklingen på de 
nævnte områder vil blive organiseret. Organiseringen vil tage udgangspunkt i hhv. 
Skole og Fritids Niveau 1-kontrakt, de enkelte skolers Niveau 2-kontrakter og den 
almindelige drift. Børne- og Skoleudvalget vil få lejlighed til at forholde sig til mål og 
succeskriterier for Skole og Fritids indsats for at styrke kvaliteten på de ovennævnte ni 
punkter i forbindelse med justeringen af Skole og Fritids Niveau 1- kontrakt i december 
2007. 
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Beslutning 

Børne- og Skoleudvalget den 12. november 2007 
 
Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen 

 
 
           
Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Økonomiudvalget 
 
 
_____________________ 

 
 
 
 
Møde i Børne- og Skoleudvalget den 12. november 2007 
 
 
6  Åbent   Orientering om partnerskab i Folkeskolen 
 
009516-2007 
  

 

 

Indstilling
Skole og Fritid indstiller 

Til Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 

At handlingsplanen godkendes. 

  

Bilag Handlingsplan, Kvalitetsrapport 2007 Åben i Captia

Resumé
Skole og Fritid orienterer hermed Børne- og Skoleudvalget om status for Partnerskab 
om folkeskolen. 

Baggrund
Gentofte Kommune deltager sammen med 33 andre kommuner i det treårige KL-projekt 
Partnerskab for folkeskolen, hvis overordnede formål er at øge elevernes udbytte af 
undervisningen. 

Vurdering

Der har været afholdt politisk seminar i Partnerskabet den 30. – 31. oktober 2007. Her blev det 
endnu engang slået fast, at formålet med partnerskabet er at  

- øge elevernes udbytte af undervisningen 
- forbedre dokumentation og dialog 
- styrke folkeskolens image 
- anerkende medarbejdernes indsats 
- formidle erfaringer og resultater 
  

Elevernes udbytte af undervisningen øges dels ved at styrke det faglige niveau dels ved at 
udvikle deres evne til kreativitet, samarbejde, innovation og problemløsning. 
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Beslutning 

Børne- og Skoleudvalget den 12. november 2007 
 
Taget til efterretning 

 
 
           
Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til:  
 
 
_____________________ 

 
 
 
 
Møde i Børne- og Skoleudvalget den 12. november 2007 
 
 
7  Åbent   Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra 
medlemmerne 
 
000908-2007 
  

Beslutning 

Børne- og Skoleudvalget den 12. november 2007 
 
Ingen. 

  
Den statusanalyse, der er gennemført i samtlige 34 kommuner, dokumenterer status, for så 
vidt angår: 

-          elevernes faglige niveau (baseret på standardiserede og lokale læsetest samt 
afgangsprøveresultater og projektopgaven) 

-          elevernes kompetencer inden for kreativitet, innovativation, problemløsning og 
samarbejde (baseret på elevernes (selv)evaluering og lærernes vurdering af eleverne) 

-          de tre indsatsområder: ledelse, evaluering og faglighed/inklusion (baseret på 
spørgeskemaer til forvaltning, ledelser, lærere og elever). 

  
Skole og Fritid har på nuværende tidspunkt adgang til en række overordnede resultater af 
statusanalysen for Gentofte Kommunes skoler og forventer i løbet af november at få adgang til 
mere detaljerede data, som vil gøre det muligt at drage mere præcise konklusioner. Når de 
mere detaljerede data er blevet tilgængelige, vil Skole og Fritid udarbejde et notat til 
forelæggelse for Børne- og Skoleudvalget. En analyse af resultaterne vil også indgå i næste 
års kvalitetsrapport. 
  
Næste møde i partnerskabet er på administrativt niveau og finder sted den 28. november 
2007. Her vil drøftelserne koncentrere sig om indsatsområdet ledelse. 

Indstilling
Skole og Fritid indstiller 

Til Børne- og Skoleudvalget: 

At orienteringen tages til efterretning. 
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Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til:  
 
 
_____________________ 

 
 
 
 
Møde i Børne- og Skoleudvalget den 12. november 2007 
 
 
8  Lukket   Skovshoved Skole (SKUB) 
 
 
  

Beslutning 
 
 
           
Beslutningsstatus: , indstillet til:  
 
 
_____________________ 

 
 
 
 
Møde i Børne- og Skoleudvalget den 12. november 2007 
 
 
9  Lukket   Orientering om status på økonomi og aktiviteter i SKUB pr. november 
2007 (SKUB) 
 
 
  

Beslutning 
 
 
           
Beslutningsstatus: , indstillet til:  
 
 
_____________________ 

 
 
 
 
Møde i Børne- og Skoleudvalget den 12. november 2007 
 
 
10  Lukket   Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra 
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medlemmerne 
 
 
  

Beslutning 
 
 
           
Beslutningsstatus: , indstillet til:  
 
 
_____________________ 
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