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1 (Åben) Kvartalsrapportering Børneudvalget 1. kvartal 2021  
  
Sags ID: EMN-2021-00921 
 
Resumé 
Børneudvalget gives en Kvartalsrapportering for børneområdet 4. kvartal 2021 (bilag 1), 
budgetændringer (bilag 2) og opfølgning på tidligere opgaveudvalg (bilag 3). 
 
Baggrund 
I afrapportering for 1. kvartal 2021 har der været fokus på: 
 
Dagtilbud: 
Børnevisitationen på dagtilbudsområdet visiterer ressourcer til børn i udsatte positioner. 
Opgørelsen pr. 1. marts 2021 viser, at der er 54 børn, som modtager ressourcetimer i egen 
institution, 53 børn har en kompetencecenterplads, og 17 børn er i et specialtilbud efter 
Servicelovens § 32. 
 
Vurderingen af børnekompetencer, trivsel og motorik fra Hjernen og Hjertet indgår. Den er et 
udtryk for pædagogernes professionelle vurdering af barnets status på vurderingstidspunktet set i 
forhold til forventninger til børn i aldersgruppen. 
 
Status på gennemførelse af tilsyn på daginstitutionerne. Ved udgangen af april måned er der 
gennemført pædagogiske tilsyn på 23 af de i alt 64 matrikler.   
 
Børn og Familie: 
Børn og Familie har i den forbindelse fokus på at skabe relevante indsatser, der er tilpasset 
målgruppen i samarbejde med kommunes Familiecenteret og Kontaktpersonenheden. Rådgiverne 
i Børn og Familie er i gang med et uddannelsesforløb omkring systematik i sagsarbejdet. Formålet 
er at sikre en høj grad af kvalitet og lovmedholdelighed i arbejdet med udsatte børn, unge og deres 
familier. 
 
Forebyggelse og Sundhedsfremme: 
Den årlige rapport fra Børns Sundhed er udgivet. Heri indgår indikatorer om børns motoriske 
vanskeligheder og vægtstatus.  
 
Der indgår data om tandsundheden og en status vedr. tandreguleringen. 
 
Indstilling 
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller 
 
Til Børneudvalget: 
 
At tage Kvartalsrapporteringen for 1. kvartal 2021 til efterretning. 
 
Tidligere beslutninger: 
. 
 
 
Bilag 
1. Kvartalsrapport Børneudvalget 1. kvartal 2021 (3905374 - EMN-2021-00921) 
2. Budgetændringer 1. kvartal 2021 - Børn (3904884 - EMN-2021-00921) 
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3. Opfølgninger på tidligere opgaveudvalg Børneudvalget 1. kvartal 2021 (3917010 - EMN-
2021-00921) 
 

2 (Åben) Minimumsnormeringer  
  
Sags ID: EMN-2021-02193 
 
Resumé 
Børneudvalget orienteres om hovedelementerne i aftale om minimumsnormeringer indgået mellem 
regeringen og dens støttepartier den 5. december 2020. Eftersom rammerne for kommunernes 
implementering af minimumsnormeringer stadig ikke er fuldstændig defineret, indstilles det 
endvidere, at Børneudvalgets  drøftelse af, om en mindre del af midlerne fremadrettet skal 
udmøntes efter særlige kriterier fra 2022, udskydes til november 2021. 
 
Baggrund 
Børneudvalget besluttede på mødet den 5. maj 2020 (punkt nr. 4), at Gentofte Kommunes andel af 
de statslige midler til minimumsnormeringer i 2020 og 2021 skulle fordeles forholdsmæssigt 
mellem alle daginstitutioner på baggrund af antal enheder i institutionerne. Børneudvalget 
besluttede også, at Dagtilbud skal forberede spørgsmål til drøftelse i Børneudvalget på mødet i 
maj 2021 om evt. udmøntning af mindre dele af midlerne efter særlige kriterier fra 2022. 
 
Børneudvalget blev på mødet den 2. februar 2021 (punkt 3) orienteret om, at regeringen og dens 
støttepartier den 5. december 2020 indgik en ny aftale om lovbundne minimumsnormeringer. 
Aftalen indebærer, at minimumsnormeringer vil blive indfaset et år tidligere end planlagt, nemlig i 
2024, mod tidligere i 2025, idet der på finansloven for 2021 blev afsat yderligere midler til formålet. 
 
Med den nye aftale forventes Gentofte Kommunes andel i perioden 2020-2025 at udgøre 6,1 mio. 
kr. i 2020, 9,3 mio. kr. i 2021, 11,8 mio. kr. i 2022, 16,2 mio. kr. i 2023, 20,6 mio. kr. i 2024 og 20,6 
mio. kr. i 2025 og årene fremover. 
 
Gennemsnitligt modtager en daginstitution i Gentofte Kommune i 2021 210.000 kr., svarende til 0,5 
fuldtidsansatte pædagoger eller 0,6 pædagogiske medhjælpere. Den mindste daginstitution 
modtager i 2021 44.000 kr. svarende til 0,1 fuldtidsansat pædagog eller 0,1 pædagogisk 
medhjælper. Den største daginstitution modtager i 2021 577.000 mio. kr. svarende til 1,3 
fuldtidsansat pædagog eller 1,7 pædagogisk medhjælper. 
 
Der er fra regeringen og aftalepartiernes side endnu ikke taget endelig stilling til, om 
minimumsnormeringerne skal implementeres på kommuneniveau eller institutionsniveau. Det 
fremgår af aftalen, at der i folketingsåret 2020/2021 skal vedtages en lov, der indfører lovbundne 
minimumsnormeringer fra den 1. januar 2024. Det fremgår, at der er enighed om, at stille lovkrav 
om, at der på kommuneniveau og målt som et årligt gennemsnit skal være 1 pædagogisk 
personale pr. 3 børn i vuggestuer og 1 pædagogisk personale pr. 6 børn i børnehaver. Det fremgår 
imidlertid også af aftalen, at parterne er enige om at vurdere muligheden for eventuelt lovbundne 
minimumsnormeringer på institutionsniveau. Det vil parterne drøfte i 2023, hvor den nødvendige 
data forventes tilgængelig. 
 
Ifølge aftalen er opgørelsesmetoden for minimumsnormeringer den aktuelle normeringsstatistik, 
der løbende opgøres af Danmarks Statistik.  
 
Ifølge Danmarks statistik var normeringen i Gentofte Kommune i 2019 3,0 børn pr. pædagogisk 
personale i vuggestuer og 6,0 børn pr. pædagogisk personale i børnehaver. Gentofte opfyldte 
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således i 2019 på kommuneniveau kravene til minimumsnormering på dagtilbudsområdet. 
Danmarks Statistiks normeringstal for 2020 forventes offentliggjort i september 2021. 
 
Dagtilbud anbefaler, at den planlagte drøftelse om evt. udmøntning af en mindre del af midlerne 
efter særlige kriterier fra 2022 udskydes til udvalgsmødet i november 2021, når der er et overblik 
over, om Gentofte Kommune fortsat har minimum den ønskede normering. Dette vil give udvalget 
mulighed for at drøfte spørgsmålet på et mere oplyst grundlag. 
 
Modsat hvad der var gældende i 2020, skal de tildelte midler fra 2021 og frem indgå i 
beregningsgrundlaget for forældrebetaling. Det betyder konkret, at forældrebetalingen vil stige efter 
den nuværende ordning hvor forældrene betaler 25 pct. af udgifterne til en plads i et dagtilbud. 
Endvidere skal midlerne fra 2021 tillige indgå i tilskuddet til private institutioner, hvilket betyder, at 
tilskuddet til privatinstitutionerne i Gentofte Kommune stiger fra 2021. I Gentofte Kommune vil 
forældrebetalingen blive reguleret i forbindelse med den almindelige budgetproces og med virkning 
fra 2022. Privatinstitutionerne i Gentofte Kommune får reguleret deres tilskud med virkning fra 
2021. 
 
Aftalen mellem regeringen og dens støttepartier indeholder ud over minimumsnormeringer 
yderligere initiativer som på forskellig vis vedrører kvaliteten i dagtilbuddene eller rammerne for 
deres virke, herunder om styrket tilsyn, privatinstitutioner, mere uddannet pædagogisk personale, 
mere fleksibel meritpædagoguddannelse og udvidet dagtilbudsportal. Flere af initiativerne 
forudsætter lovændringer for at kunne træde i kraft, men ministeriet har endnu ikke offentliggjort en 
tidsplan for lovbehandlingen. Se bilag 1 for en beskrivelse og vurdering af initiativerne.  
 
 
Indstilling 
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller 
 
Til Børneudvalget: 

1. At Børneudvalgets planlagte drøftelse om evt. udmøntning af en mindre del af midlerne 
efter særlige kriterier fra 2022 udskydes til udvalgsmødet i november 2021.  

2. At orientering om øvrige initiativer i aftalen om minimumsnormeringer tages til efterretning. 
 
Tidligere beslutninger: 
. 
 
 
Bilag 
1. Bilag øvrige initiativer i aftale om minimumsnormeringer (3888778 - EMN-2021-02193) 
 

3 (Åben) Status for En Ung Politik 2018-2020  
  
Sags ID: EMN-2021-02292 
 
Resumé 
Statusrapport for ungeområdet for perioden 1. januar 2018 til 31. december 2020 fremlægges til 
Kultur-, Unge- og Fritidsudvalgets, Børneudvalgets og Skoleudvalgets orientering.   
 
Baggrund 
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På nærværende møde gives en status på ungeområdet for 2018, 2019 og 2020 i henhold til En 
Ung Politik og dens fem pejlemærker, der kan sammenfattes i spørgsmålet: Hvordan kan vi stå 
stærkt, være forskellige sammen, få alle i tale, opleve en fri fremtid, hvor ingen er alene? 
 
Den vedhæftede statusrapport for ungeområdet i Gentofte Kommune giver en kort afrapportering 
på områdets aktiviteter i perioden 2018-2020 og udpeger centrale udviklingsperspektiver. Den 
overordnede ramme er ungepolitikken En Ung Politik, som blev udarbejdet af et opgaveudvalg og 
vedtaget i maj 2016. Rapporten giver et overblik over, hvordan områdets institutioner, indsatser og 
tværgående initiativer samlet set arbejder med ungepolitikken. 
 
Overordnet set kan det konkluderes, at ungeområdet i perioden har arbejdet ud fra de politisk 
vedtagne pejlemærker og effektmål i En Ung Politik.  
 
 
Indstilling 
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller 
 
Til Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget, Børneudvalget og Skoleudvalget: 
 
At tage statusrapporten for unge 2018-2019 til efterretning.   
 
 
Tidligere beslutninger: 
Udvalg: Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget 
 
 Dato: 05-05-2021 
 
 
Taget til efterretning. 
 
 
Bilag 
1. Status på EN UNG POLITIK 2018 - 2020 -  rapport (3933661 - EMN-2021-02292) 
 

4 (Åben) Orientering om trivselsindsatsen over for unge under corona  
  
Sags ID: EMN-2021-02275 
 
Resumé 
Gentofte Kommune står på en solid bund af trivselsfremmende tiltag, som blandt andet er styrket 
og båret frem af EN UNG POLITIK. Kommunens tiltag spænder bredt og er rettet mod unge i en 
lang række forskellige livssituationer. Under corona er der derudover gjort en stor indsats for både 
at tilpasse eksisterende tiltag og udvikle nye, så de unge har været støttet i de særlige situationer, 
som corona har medført.  
 
Baggrund 
Unge i Gentofte Kommune har mulighed for at deltage i tiltag af meget forskellig karakter. En lang 
række tiltag er kommunalt drevet, men de unge kan også trække på tiltag, som er drevet af 
foreninger eller frivillige. Mens nogle tiltag er åbne og baseret på den unges eget initiativ, er andre 
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tiltag mere målrettede, og nogle også opsøgende, så de kan gribe de unge, der ikke har 
overskuddet eller modet til selv at være opsøgende.  
 
Det er ikke muligt at give et udtømmende overblik over de forskellige tiltag, både fordi der er 
mange, men også fordi nogle tiltag kan være en støtte for de unge, uden at være rettet specifikt 
mod hverken unge, sårbarhed, ensomhed eller corona-situationen. I det følgende gives derfor blot 
eksempler på trivselsindsatsen over for unge. 
 
I skolernes udskoling er der på tværs af kommunen fokus på den enkelte unges trivsel som følge 
af corona. Elever som, efter egen, forældres eller lærers vurdering, har haft særligt behov for 
fremmøde, har i hele perioden kunnet deltage i nødundervisning på skolen. Det har mellem 15-40 
elever (ikke kun i udskolingen) på hver skole benyttet sig af. Muligheden for trivselsgrupper er også 
gældende i uger med fjernundervisning. På en række skoler er der derudover, uafhængigt af 
corona, gennemført forløb med fokus på hjernen for at lære eleverne at skabe ro, balance og 
mental sundhed. 
 
Samtidig tilbydes forskellige klasseforløb i samarbejde mellem Udskolingen i Byens Hus, Ung i 
Byens Hus og headspace, hvor hele klassen sammen med læreren kan deltage i online-forløb med 
fokus på trivsel i en coronatid. Dertil kommer, at Udskolingen og Ung i Byens Hus også tilbyder en 
række andre, både individuelle og fælles aktiviteter, som løbende tilpasses de gældende corona-
restriktioner. I takt med at restriktionerne lempes, vil begge tilbyde yderligere trivselsrelaterede, 
sociale og faglige aktiviteter rettet mod hhv. udskolingselever og unge i alderen 13-25 år. 
 
headspace taler med unge i alderen 12-25 år om både små og store problemer, og når der ikke er 
corona, kan de unge møde op i headspace uden tidsbestilling. Er der brug for behandling, hjælpes 
den unge videre. Under corona har headspace omlagt sin tid fra fysiske oplæg, workshops og 
samtaler til digitale oplæg, workshops og chattid. 
Ud over at tage imod henvendelser fra de unge, laver headspace også opsøgende aktiviteter i 
form af skoleforløb og workshops til ungdomsuddannelser. Dermed når headspace ud til en langt 
større gruppe end de unge, der selv opsøger rådgivningen. 
  
I gadebilledet har SSP gennem hele corona-perioden været synligt og opsøgende, hvor de unge 
færdes, samtidig med, at det bagvedliggende samarbejde med forældre, politi og andre aktører har 
været fortsat (om end i perioder i digital form).  
 
Også de boligsociale medarbejdere har været aktive og opsøgende i de udsatte boligområder, 
hvor blandt andet uformelle trivselssamtaler har været fastholdt for at sikre relationen til de unge. 
Derudover kan områdets unge i 5.-9. klasse hver uge mødes i ”Læringscafe’en”, som drives af en 
frivillig og en boligsocial medarbejder. Fokus er på skoleparathed, fritidsjobs, social dannelse, 
rummelighed, egenudvikling med mere. Under nedlukningen har Læringscafeen været afviklet på 
Zoom, men under normale omstændigheder afholdes den på Bakkegårdsskolen. 
 
For unge, som har større trivselsproblemer, er der både mulighed for psykologhjælp og for 
målrettede forløb sammen med den unges forældre: Kommunen tilbyder således op til 5 gratis 
psykologsamtaler for unge ml. 15-25 år, der har det svært. Og gennem det tværsektorielle 
samarbejde STIME tilbydes lettere behandling og vejledning til børn og unge i psykisk mistrivsel og 
deres forældre. Her tilbydes forløb i fire forskellige målrettede spor, hvor målet er at sikre den unge 
hjælp, inden problemerne vokser sig store.  
 
Trivsel sikres også gennem fastholdelse af normalitet og både bibliotekerne, Musikbunkeren og 
Kulturskolerne har fastholdt deres kulturelle tilbud i videst muligt omfang (fx online). Det har 
betydet, at de unge i en vis udstrækning har kunnet fortsætte deres fritidsaktivitet.  
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Der er en lang række flere tilbud, som rækker ud til de unge, der er bosiddende i Gentofte 
Kommune. Det er ikke blot kommunale tilbud, men også foreningstilbud, tilbud drevet af frivillige 
samt muligheder, som de unge selv skal gribe.  
 
For at sikre, at flest muligt kender og kan gøre brug af både kommunale og ikke-kommunale tilbud, 
har kommunen gennem partnerskabet med ungdomsuddannelserne udarbejdet kataloget ”Hjælp til 
unge i Gentofte Kommune”. Kataloget er i første omgang henvendt til fagpersoner, men det kan 
også meget vel bruges af de unge eller deres forældre. Kataloget er tilgængeligt via 
kommunens hjemmeside.  
 
Endelig skal nævnes, at Gentofte Kommune modtager 2.114.067 kr. i forlængelse af en politisk 
aftale i Folketinget fra 18. februar i år. Midlerne skal understøtte trivsel og give et fagligt løft i 
forlængelse af nedlukningen. Midlerne er målrettet grundskoleelever samt elever på ungdoms- og 
voksenuddannelser og skal anvendes inden udgangen af juli 2021. 
 
Indstilling 
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller 
 
Til Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget, Børneudvalget og Skoleudvalget:  
 
At orienteringen tages til efterretning. 
 
Tidligere beslutninger: 
Udvalg: Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget 
 
 Dato: 05-05-2021 
 
 
Taget til efterretning. 
 
 
Bilag 
1. Overblik over tiltag til unge i Gentofte (3902434 - EMN-2021-02275) 
 

5 (Åben) Ændring af styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud i Gentofte Kommune  
  
Sags ID: EMN-2021-02284 
 
Resumé 
Dagtilbud ønsker at revidere den nuværende styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud. Den 
nuværende styrelsesvedtægt trådte i kraft i efteråret 2020. Der er siden opstået et behov for at 
sikre, at det er tydeligt, at det er muligt at afvikle forældremøderne som fx digitale forældremøder, 
hvis forholdene nødvendiggør det. 
På den baggrund har Dagtilbud udarbejdet et udkast til en tilføjelse til styrelsesvedtægten, som er 
sendt til høring hos forældrebestyrelserne i de kommunale dagtilbud. 
På baggrund af et af høringssvarene og efter vejledning fra jura er der ændret i vedtægten for at 
præcisere ændringerne. 
Processen er beskrevet nedenfor. Høringssvarene fremgår af Bilag 1. De endelige ændringer kan 
findes i Bilag 2. 
 

https://gentofte.dk/det-lokale-demokrati/budget-planer-og-politikker/planer-politikker-og-indsatser/et-godt-boerne-og-ungeliv/ungepolitik-og-indsatser-for-og-med-unge/#Indsats-Partnerskab-med-ungdomsuddannelserne-om-unges-sundhed-og-trivsel
https://gentofte.dk/det-lokale-demokrati/budget-planer-og-politikker/planer-politikker-og-indsatser/et-godt-boerne-og-ungeliv/ungepolitik-og-indsatser-for-og-med-unge/#Indsats-Partnerskab-med-ungdomsuddannelserne-om-unges-sundhed-og-trivsel
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Baggrund 
Styrelsesvedtægten udgør rammen for forældrebestyrelsens arbejde i kommunale dagtilbud. 
 
Den gældende styrelsesvedtægt blev revideret i 2020. Der er siden – på grund af corona – opstået 
et behov for at sikre, at det er tydeligt, at det er muligt at afvikle forældremøderne som fx digitale 
forældremøder, samt at valg af forældrerepræsentanter kan afholdes digitalt, hvis forholdene 
nødvendiggør det. 
På den baggrund har Dagtilbud udarbejdet et udkast til en tilføjelse til styrelsesvedtægten, som er 
sendt til høring hos forældrebestyrelserne i de kommunale dagtilbud. 
Det er ledelsen af dagtilbuddet, der har ansvaret for tilrettelæggelsen og afviklingen af 
forældremødet samt gennemførelsen af valget af forældrerepræsentanter på mødet. Ledelsen 
indkalder til et forældremøde, der afholdes i årets 4. kvartal. 
 
På baggrund af et af høringssvarene, jf. Bilag 1, og efter vejledning fra jura er der ændret i 
vedtægten for at præcisere ændringerne. 
Der er foretaget følgende revideringer af den nuværende styrelsesvedtægt, jf. Bilag 2, for at sikre, 
at det er tydeligt, at det er muligt at afvikle forældremøderne som fx digitale forældremøder, hvis 
forholdene nødvendiggør det, samt hvordan valget af forældrerepræsentanterne afholdes i dette 
tilfælde: 

 Det er tilføjet, at lederen kan beslutte, at mødet skal holdes digitalt, såfremt forholdene 
nødvendiggør det. 
 

 Det er tilføjet, at afholdes mødet undtagelsesvis digitalt, stemmes ved deltagelse i det 
digitale møde. 

 
 Det er tilføjet, at såfremt mødet afholdes digitalt, kan lederen beslutte, at både kravet om 

hemmelighed og skriftlighed fraviges. 
 
 
Der er lavet tilføjelser i § 5, stk. 2, 3 og 8. 
 
Udkastet har i perioden 1. februar til 1. maj 2021 været i høring hos forældrebestyrelserne i 
Gentofte Kommunes kommunale dagtilbud. Fire institutioner har sendt høringsvar. Én institution 
har haft bemærkninger. Denne har ført til en præcisering af ændringerne.  
Det er tilføjet, at såfremt institutionerne ikke har sendt et høringssvar inden fristen, betragtes det 
som om, at institutionen ikke har kommentarer. 
I Bilag 1 findes en oversigt over bemærkningerne med Dagtilbuds kommentarer. 
 
I Bilag 2 findes den reviderede styrelsesvedtægt med markerede ændringer. 
 
Når Kommunalbestyrelsen har godkendt styrelsesvedtægten, sendes den til samtlige 
forældrebestyrelser og offentliggøres på Gentofte Kommunes hjemmeside. Vedtægten træder i 
kraft umiddelbart efter godkendelse. 
 
Indstilling 
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller 
 
Til Børneudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 
 
At tilføjelse til styrelsesvedtægt for de kommunale dagtilbud i Gentofte Kommune godkendes. 
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Tidligere beslutninger: 
. 
 
 
Bilag 
1. Bilag 1 - Høringssvar og Dagtilbuds bemærkninger (3900600 - EMN-2021-02284) 
2. Bilag 2 - Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud i Gentofte Kommune (3900602 - EMN-
2021-02284) 
 

6 (Åben) Valg af ny formand til Børneudvalget  
  
Sags ID: EMN-2021-02979 
 
Resumé 
Michael Fenger blev på Kommunalbestyrelsens møde den 26. april 2021, punkt 26 valgt som ny 
borgmester fra og med 15. maj 2021. Samtidig meddelte valggruppen CABVF at Katja Johansen 
med virkning fra og med 15. maj indtræder i Børneudvalget i stedet for Michael Fenger. Michael 
Fenger er formand for Børneudvalget, og der skal derfor vælges en ny formand. 
 
Baggrund 
Valggruppen CABVF meddelte på Kommunalbestyrelsens møde den 26. april 2021, punkt 26, at 
Katja Johansen med virkning fra og med 15. maj indtræder i Børneudvalget i stedet for Michael 
Fenger.  
 
Michael Fenger blev valgt som formand for Børneudvalget på Børneudvalgets møde den 4. 
december 2021, punkt 1. Der skal derfor vælges en ny formand for Børneudvalget. 
 
Efter styrelsesloven § 22, stk. 1, 1. punktum udpeger udvalget selv en ny formand. 
 
Udvalget kan i den forbindelse tage stilling til, om udvalget ønsker at udpege en ny næstformand. 
 
Valget sker som flertalsvalg. 
 
Indstilling 
Det indstilles 
 
Til Børneudvalget: 
 
At Børneudvalget vælger en ny formand og eventuelt en ny næstformand med virkning fra og med 
15. maj 2021. 
 
Tidligere beslutninger: 
. 
 
 
Bilag 
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7 (Åben) Meddelelser fra formanden og spørgsmål fra medlemmerne  
  
Sags ID: EMN-2021-00297 
 
Resumé 
Udvalget orienteres om begivenheder, kommende møder og arrangementer til børneområdet. 
 
Baggrund 
Årsplan 
Børneudvalget 3. kvartal 2021 – 2. kvartal 2022 
Årsplanen for Børneudvalget giver udvalgets medlemmer mulighed for løbende at prioritere emner 
til behandling. 
 
Årsplanen viser forventede sager til behandling på udvalgets kommende fire møder. 
 
Årsplanens formål er at være med til at sikre: 
At udvalget når gennem sit ressortområde på et vist niveau i løbet af et år 
At der kan koordineres på tværs af udvalgene 
At de øvrige kommunalbestyrelsesmedlemmer, som ikke sidder i udvalget, har indblik i, hvad der 
forventes drøftet på udvalgsmøderne. 
 
Årsplanen opdateres hvert kvartal. 
 
Se bilag Årsplan for Børneudvalget 3. kvartal 2021 - 2. kvartal 2022. 
Senest opdaterede version gøres tilgængelig på Politikerportalen efter udvalgets behandling af 
den. 
 
 
Lederskifte i Børnehuset Skovshoved 
Leder af Børnehuset Skovshoved Birgitte Mølgaard Larsen har fået nyt job og Sofie Noack, daglig 
leder under Trekløveren, er pt. konstitueret som leder af institutionen. 
 
Lederskifte i Baunegården 
Leder Helle Torp Pedersen har opsagt sin stilling for at gå på pension ved udgangen af august 
2021. 
 
 
 
Indstilling 
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller 
 
Til Børneudvalget: 
 
At orienteringen tages til efterretning. 
 
Tidligere beslutninger: 
. 
 
 
Bilag 
1. Årsplan for Børneudvalget 3. kvartal 2021 - 2. kvartal 2022 (3941311 - EMN-2021-00297) 
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8 (Åben) Underskrift  
  
Sags ID: EMN-2021-00660 
 
 
 
 
Tidligere beslutninger: 
. 
 
 
Bilag 
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