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1 (Åben) Kort orientering om status på arbejdet med skolereformen august 2015

Sags ID: EMN-2015-01546

Resumé
Efter ønske fra Børne- og Skoleudvalget gives der en mundtlig orientering om den løbende status i 
forhold til Skolereformen. I tillæg hertil drøftes den reviderede kompetenceudviklingsstrategi – bilag 
vedlagt. 

Baggrund
På Gentofte Kommunes skoler er arbejdet med implementering af de mange elementer i 
skolereformen fortsat i fuld gang – og skolerne har det første år gjort sig mange gode erfaringer.  
Disse erfaringer har medført justeringer i Gentofte Kommunes Kompetenceudviklings-plan 2014 –
2017.

Der gives en mundtlig orientering vedrørende udvalgte elementer i forlængelse af 
skolereformsarbejdet:

 Kvartalsplan for Børne- og Skoleudvalget 2015/16´
 Status på kompetenceudviklingsstrategien i forbindelse med Skolereformen
 Orientering om opstart på Synlig Læring ’Alle elever skal lære at lære mere’ - Foundation Day 

(uge 32)
 Orientering om forældretilfredshedsundersøgelsen - et udpluk af resultaterne
 Orientering om det løbende sygefravær på skolerne
 Lektiehjælp og faglig fordybelse

Indstilling
Børn og Skole indstiller

Til Børne- og Skoleudvalget: 

1. At orienteringen om status ift. Skolereformen tages til efterretning.

2. At orientering om kompetenceudviklingsstrategien tages til efterretning.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Pkt. 1-2: Taget til efterretning.

Bilag
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2 (Åben) Drøftelse og beslutning af kommissorium for opgaveudvalg for Skolereformen

Sags ID: EMN-2015-12615

Resumé
Forslag til kommissorium for ”Skolereformen i Gentofte” forelægges hermed for Børne- og 
Skoleudvalget til drøftelse og videre indstilling til Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelsen.

Baggrund
Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 22. juni 2015, pkt. 18, at forslag til kommissorium 
for opgaveudvalg om ”Skolereformen i Gentofte” drøftes på møde i august i Børne- og Skoleudvalget 
med henblik på vedtagelse af kommissoriet i Kommunalbestyrelsen i august 2015.

Forslag til kommissorium for opgaveudvalget om ”Skolereformen i Gentofte” forelægges til drøftelse i 
Børne- og Skoleudvalget med henblik på indstilling til Kommunalbestyrelsen om vedtagelse af 
kommissoriet på mødet den 31. august 2015.

Formål og opgaver:
Skolereformen er den meste gennemgribende reform af folkeskolen i mange år, og det kræver et helt
særligt politisk fokus at sikre målene i reformen. Intentionerne bygger videre på en række ideer og 
principper i Gentofte Kommunes politiske vision for skoleområdet.

Synlig Læring er hjørnestenen i realiseringen af skolereformen i Gentofte og politisk forankret blandt 
andet i budgetaftalen for 2015-2018.

Opgaveudvalgets overordnede opgave er at følge op på realiseringen af skolereformen i Gentofte 
med et særligt fokus på Synlig Læring.

Opgaveudvalget får til opgave at bidrage til kvalificering af strategi og implementeringsprocesser 
omkring arbejdet med skolereformen, herunder rådgive og komme med anbefalinger til 
indsatsområderne:

 Forankring af arbejdet med Synlig Læring
 Forankring af elementerne i skolereformen
 Udvikling af Den Åbne Skole

Opgaveudvalget foreslås sammensat af 5 medlemmer fra Kommunalbestyrelsen, 2 
forældrerepræsentanter fra skole med erfaring fra skolebestyrelsesarbejdet, 3 forældre fra hhv. 0. 
klasse, 1.-6. klasse, 7.-9. klasse, som ikke er repræsenteret fra ovennævnte samt 2 
elevrådsrepræsentanter fra skole med lyst til politikudvikling og gerne erfaring fra elevrådsarbejdet.

Opgaveudvalgets arbejde påbegyndes september 2015 og afsluttes ved udgangen af 2017.

Indstilling
Børn og Skole indstiller
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Til Børne- og Skoleudvalget og Økonomiudvalget:

1. At forslag til kommissorium for opgaveudvalg ”Skolereformen i Gentofte” drøftes med henblik 
på at indstille kommissoriet til vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 31. august 2015.

Til Kommunalbestyrelsen:

2. At forslag til kommissorium for opgaveudvalg om ”Skolereformen i Gentofte” vedtages, og

3. At udpege 12 medlemmer til opgaveudvalg om ”Skolereformen i Gentofte”, herunder 5 
medlemmer fra Kommunalbestyrelsen samt formand og næstformand, jf. punkt. 3 i forslag til 
kommissorium.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Pkt. 1: Anbefales til Økonomiudvalget.
Poul V Jensen (I) tog forbehold.
Jeanne Toxværd (Ø) stemte imod med følgende begrundelse: Det er fortsat usikkert, hvordan 
disse udvalg skal arbejde og politisk sammensættes, samt hvilken betydning det har for det 
øvrige arbejde i Børne- og Skoleudvalget. Ligeledes mener Enhedslisten, at det i 
kommissoriet bør fremgå, hvem der indkaldes til opgaveudvalgsmøderne.

Bilag
1. Kommissorium for opgaveudvalg - Skolereformen i Gentofte (591762 - EMN-2015-13700)

3 (Åben) Drøftelse og beslutning af kommissorium for opgaveudvalg for Børn-Kvalitet-
Struktur

Sags ID: EMN-2015-11293

Resumé
Forslag til kommissorium for ”Børn-Kvalitet-Struktur på dagtilbudsområdet” forelægges hermed for 
Børne- og Skoleudvalget til drøftelse og videre indstilling til Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelsen.

Baggrund
Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 22. juni 2015, pkt. 18, at forslag til kommissorium 
for opgaveudvalg om ”Børn-Kvalitet-Struktur på dagtilbudsområdet” drøftes på møde i august i Børne-
og Skoleudvalget med henblik på vedtagelse af kommissoriet i Kommunalbestyrelsen i august 2015.
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Forslag til kommissorium for opgaveudvalget om ”Børn-Kvalitet-Struktur på dagtilbudsområdet” 
forelægges til drøftelse i Børne- og Skoleudvalget med henblik på indstilling til Kommunalbestyrelsen 
om vedtagelse af kommissoriet på mødet den 31. august 2015.

Formål og opgaver:
Udviklingen af en mere bæredygtig struktur på dagtilbudsområdet er en væsentligt del af realiseringen 
af børnevisionen Tryghed, leg og læring – Børn forandrer verden, og politisk forankret i budgettet for 
2013-2016. Det er i den sammenhæng også fastlagt, at udviklingen skal foregå i dialog med forældre 
og fagfolk.

Opgaveudvalget skal tage afsæt i det arbejde, der er lavet – blandt andet i form af politisk vedtagelse 
af kvalitetskriterier og procesplan samt Børn og Skoles dialog med institutionerne.

Opgaveudvalget har til opgave at:
 udarbejde forslag til løsninger af Bæredygtig Struktur
 følge op på de økonomiske og kvalitetsmæssige konsekvenser for hele dagtilbudsområdet af 

de indgåede aftaler om sammenlægninger og forpligtende samarbejder
 vurdere kvalitetskriterierne blandt andet i lyset af ny forskning og erfaringerne fra de første 

sammenlægninger og forpligtende samarbejder
 vurdere eventuelle nye nationale tiltags betydning for dagtilbudsområdet

Opgaveudvalget foreslås sammensat af 5 medlemmer af Kommunalbestyrelsen, 2 formænd fra 
kommunale dagtilbud, 2 formænd fra selvejende dagtilbud, 1 forælder fra kommunalt dagtilbud samt 1 
forælder fra selvejende dagtilbud.

Opgaveudvalgets arbejde påbegyndes september 2015 og afsluttes juni 2016.

Indstilling
Børn og Skole indstiller

Til Børne- og Skoleudvalget og Økonomiudvalget:

1. At forslag til kommissorium for opgaveudvalg ”Børn, Kvalitet og Struktur” drøftes med henblik 
på at indstille kommissoriet til vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 31. august 2015.

Til Kommunalbestyrelsen:

2. At forslag til kommissorium for opgaveudvalg om ”Børn, Kvalitet og Struktur” vedtages, og

3. At udpege 11 medlemmer til opgaveudvalg om ”Børn, Kvalitet og Struktur”, herunder 5 
medlemmer fra Kommunalbestyrelsen samt formand og næstformand, jf. punkt. 3 i forslag til 
kommissorium.

Tidligere beslutninger:
.
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Beslutninger:
Pkt. 1: Anbefales til Økonomiudvalget.
Poul V Jensen (I) tog forbehold.
Jeanne Toxværd (Ø) stemte imod med følgende begrundelse: Der er fortsat usikkert, hvordan 
disse udvalg skal arbejde og politisk sammensættes, samt hvilken betydning det har for det 
øvrige arbejde i Børne- og Skoleudvalget. Enhedslisten mener, at processen omkring 
”Bæredygtig struktur” er forceret og samarbejdet med personale og forældre i daginstitutioner 
underprioriteret i Børne- og Skoleudvalget. Ligeledes mener Enhedslisten, at det i 
kommissoriet bør fremgå, hvem der indkaldes til opgaveudvalgsmøderne.

Bilag
1. Kommissorium for opgaveudvalg - Børn, Kvalitet og Struktur (591759 - EMN-2015-13700)

4 (Åben) Drøftelse  og beslutning af kommissorrium for opgaveudvalg fællesskaber for 
børn og unge

Sags ID: EMN-2015-12177

Resumé
Forslag til kommissorium for ”Strategi for fællesskaber for børn og unge” forelægges hermed for 
Børne- og Skoleudvalget til drøftelse og videre indstilling til Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelsen.

Baggrund
Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 22. juni 2015, pkt. 18, at forslag til kommissorium 
for opgaveudvalg om ”Strategi for fællesskaber for børn og unge” drøftes på møde i august i Børne-
og Skoleudvalget med henblik på vedtagelse af kommissoriet i Kommunalbestyrelsen i august 2015.

Forslag til kommissorium for opgaveudvalget om ” Strategi for fællesskaber for børn og unge” 
forelægges til drøftelse i Børne- og Skoleudvalget med henblik på indstilling til Kommunalbestyrelsen 
om vedtagelse af kommissoriet på mødet den 31. august 2015.

Formål og opgaver:
Gentofte har arbejdet systematisk med fællesskab i en række år, og fællesskab er et gennemgående 
tema i de to visioner ”Tryghed, leg og læring – børn forandrer verden” og ”Læring uden grænser” samt 
i ”Ledetråde for det gode ungeliv”. På trods af dette opleves en stigning i antallet af børn i udsatte og 
sårbare positioner.

Opgaveudvalget har til opgave at:
 Udarbejde forslag til en tydelig strategi for Fællesskab for børn og unge 0-18 år
 Sikre en proces kendetegnet ved dialog, inddragelse og samskabelse
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Opgaveudvalget foreslås sammensat af:

- 5 medlemmer fra kommunalbestyrelsen
- 1 skolebestyrelsesformand fra skole med udpræget erfaring for arbejdet med fællesskab
- 1 forælder til barn i skole med anden erfaring med fællesskab
- 1 forælder til barn med særlige forudsætninger
- 1 forælder til barn på Søgårdsskolen
- 1 forælder til et barn der er visiteret til kompetencecenterplads
- 1 forælder til et barn indskrevet i dagtilbud med tilhørende kompetencecenter
- 1 forælder til et barn i almindeligt dagtilbud
- 1 medlem med erfaring fra arbejdet med fællesskab i andre kommuner
- 2 medlemmer med erfaring/interesse for fællesskab

Opgaveudvalgets arbejde påbegyndes i september 2015 og afsluttes i september 2016.

Indstilling
Børn og Skole indstiller

Til Børne- og Skoleudvalget og Økonomiudvalget:

1. At forslag til kommissorium for opgaveudvalg ”Fællesskaber for børn og unge” drøftes med 
henblik på at indstille kommissoriet til vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 31. august 2015.

Til Kommunalbestyrelsen:

2. At forslag til kommissorium for opgaveudvalg om ”Fællesskaber for børn og unge” vedtages, 
og

3. At udpege 15 medlemmer til opgaveudvalg om ”Fællesskaber for børn og unge”, herunder 5 
medlemmer fra Kommunalbestyrelsen samt formand og næstformand, jf. punkt. 3 i forslag til 
kommissorium.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Pkt. 1: Anbefales til Økonomiudvalget.
Poul V Jensen (I) tog forbehold.
Jeanne Toxværd (Ø) stemte imod med følgende begrundelse: Det er fortsat usikkert, hvordan 
disse udvalg skal arbejde og politisk sammensættes, samt hvilken betydning det har for det 
øvrige arbejde i Børne- og Skoleudvalget. Enhedslisten synes, det er ærgerligt, at man ikke 
har tænkt inklusion ind i de øvrige arbejdsudvalg.

Bilag
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1. Kommissorium for opgaveudvalg  - Stategi for fællesskaber for børn og unge (591763 - EMN-
2015-13700)
2. At være fælles om noget for nogen - i forskellige roller. Pointer fra oplæg v Stefan Herman 4. 
maj 2015 (575540 - EMN-2015-12177)
3. Input fra workshops på Børne- og Skoleudvalgets Dialogmøde om Fællesskab 4. maj 2015 
(575529 - EMN-2015-12177)

5 (Åben) Årsplan for Børne- og Skoleudvalgets kommende fire møder

Sags ID: EMN-2015-01049

Resumé
Administrationen har udarbejdet forslag til en årsplan for de kommende fire møder i Børne- og 
Skoleudvalget fra august 2015 til maj 2016. Årsplanen fremlægges til udvalgets drøftelse og 
beslutning.

Baggrund
Temaerne i årsplanen tager afsæt udvalgets tidligere arbejde og drøftelser og peger samtidig fremad, 
således at drøftelserne i Børne- og Skoleudvalget kommer omkring de centrale temaer og 
tilvejebringer de fornødne rammer for det videre arbejde inden for Børn og Skole – og samtidig sikrer 
en tværgående, helhedsorienteret og langsigtet udvikling af området.

Det anbefales, at udvalget drøfter, om temaerne i årsplanen er dækkende for udvalgets arbejde det 
kommende år, og om der evt. skal tilføjes flere emner.

Administrationen foreslår, at årsplanen bygges op af følgende emner:

 Kvalitet på dagtilbuds- og skoleområdet
 Implementering af skolereformen
 Udvikling af en strategisk ramme for fællesskaber for børn og unge
 Arbejdet med etablering af en kvalitetsfokuseret, bæredygtig struktur på dagtilbudsområdet

Indstilling
Børn og Skole indstiller

Til Børne- og Skoleudvalget:

At den fremlagte årsplan drøftes og vedtages med eventuelle ændringer.

Tidligere beslutninger:
.
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Beslutninger:
Vedtaget med tilkendegivelse af, at der på møderne:

1. Afsættes tid til ”Åben drøftelse” på udvalgets møder, der giver mulighed for at stille 

spørgsmål til materialer, informationer eller andet

2. Løbende evalueres

3. Generelt sikres større skriftlig dokumentation.

Jeanne Toxværd (Ø) stemte imod med følgende begrundelse: Enhedslisten er meget 
bekymret for indholdet i denne årsplan. Til dagens møde mangler bilag til dagsordnens pkt. 1. 
Tilsidesættelsen af Styrelseslovens § 20 note 4 i forbindelse med aflysning af Børne- og 
Skoleudvalgets møder resten af året er uacceptabel.

Bilag
1. Årsplan BOS 2015-16 (591839 - EMN-2015-01049)

6 (Åben) Opfølgning på drøftelser om den åbne skole

Sags ID: EMN-2015-01859

Resumé
Sagen fremlægges med henblik på orientering om arbejdet med Den åbne skole samt drøftelse af 
rammerne for det fortsatte arbejde med den Åbne skole i Gentofte Kommune.

Som bilag er der vedlagt revideret notat om Den åbne skole. Punktet var til behandling på møder i 
Børne- og Skoleudvalget samt i Kultur- og Fritidsudvalget i juni 2015. Børne- og Skoleudvalget 
efterspurgte tydeligere sammenhæng til bl.a. faglighed og læringsmål, hvilket nu er skærpet i notatet.

Baggrund
Som et led i folkeskolereformen skal de danske folkeskoler, musikskoler og ungdomsskoler blive 
dygtigere til at interagere både med hinanden og indgå i samarbejder med andre aktører, så skolerne i 
højere grad åbner sig mod det omgivende samfund:

Kommunens folkeskoler er fremover forpligtet til at indgå i samarbejder med en række 
samarbejdsaktører i lokalsamfundet, så skolerne i højere grad åbner sig overfor det omgivende 
samfund. Kommunalbestyrelsen skal sætte mål og rammer for samarbejdet ud fra lokale muligheder, 
ønsker og behov. Samarbejdet skal bidrage til opfyldelsen af folkeskolens formål og fagenes mål og 
dermed styrke elevernes læring og trivsel. (Den åbne skole, side 52, Undervisningsministeriet)

Den åbne skole skal understøtte de centrale mål, vi i Gentofte Kommune allerede har formuleret i 
visionen Læring uden grænser og i arbejdet med bl.a. Synlig læring. Herudover skal Den åbne skole 
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bidrage til at eleverne oplever at lære ad flere kanaler og under forskellige former, så deres 
nysgerrighed vækkes og indsigten i, og interessen for, forskellige fagligheder og kulturer øges. I 
visionen Læring uden grænser fremhæves de tre udgangspunkter ”faglighed, fremsyn og fællesskab”, 
hvilket dermed understøttes af Den åbne skole. Det faglige element vægtes højt, og indsatsen og 
arbejdet med Den åbne skole skal udfoldes inden for en ramme af de enkelte fags målkriterier.

Arbejdet med Den åbne skole er i gang, og der er nu behov for, at Kommunalbestyrelsen beslutter de 
overordnede mål og rammer for det videre arbejde. Forud herfor drøftes mål og rammer med 
opgaveudvalget for Folkeskolereformen mhp. beslutning i Kommunalbestyrelsen til efteråret.

Indstilling
Børn og Skole og Kultur, Unge og Fritid indstiller

Til Børne- og Skoleudvalget og til Kultur-, Unge og Fritidsudvalget:

1. At den beskrevne målsætning og den tre-årige progressionsplan drøftes.

2. At oplægget sendes til kvalificering i det nye opgaveudvalg for Folkeskolereformen

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Pkt. 1: Drøftet.

Pkt. 2: Vedtaget. Jeanne Toxværd (Ø) stemte imod med følgende begrundelse:
Implementering af forandring koster penge og kan ikke være udgiftsneutralt som det her 
foreslås. Arbejdet med den åbne skole bør ledsages af en ressourcetilførsel for ikke at 
kommercialisere Folkeskolen og basere økonomien på private sponseres velvilje.

Bilag
1. Notat om Den åbne skole, august 2015 (428634 - EMN-2015-01859)

7 (Åben) Orientering om ressourcetildeling på dagtilbudsområdet

Sags ID: EMN-2015-13589

Resumé
Notatet gør nærmere rede for den aktuelle ressourcetildeling på dagtilbudsområdet. 

Baggrund
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På Børne- og Skoleudvalgsmødet d. 13. april 2015 blev der anmodet om redegørelse og orientering 
vedrørende ressourcetildeling på dagtilbudsområdet. 

Indstilling
Børn og Skole indstiller

Til Børne- og Skoleudvalget:

At orienteringen tages til efterretning.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Taget til efterretning.

Bilag
1. Økonomi og ressourcetildeling i Dagtilbud (637710 - EMN-2015-13589)

8 (Åben) Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne

Sags ID: MDR-2015-00088

Resumé
Formand og næstformand kommer med forslag til datoer for skolebesøg inden for rammerne af den 
nye politiske arbejdsform. 

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
.

Bilag
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9 (Lukket) Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne

Sags ID: MDR-2015-00088


