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1 (Åben) Oplæg om unge og rygning
Sags ID: EMN-2019-02007

Resumé
Udskolingselever fra Hellerup Skole og Gentofte Kommunes fælles elevråd, holder oplæg med
forslag til forebyggelse af rygning blandt elever på skoler i Gentofte Kommune.

Baggrund
På skoleudvalgets møde d. 6. maj på Ordrup skole holder udskolingselever fra Hellerup Skole og
elever fra Gentofte Kommunes fælles elevråd oplæg. Oplægget indeholder forslag til forebyggelse
af rygning blandt elever på skoler i Gentofte Kommune, og forslag til at skabe røgfri skoletid blandt
elever.
De unge præsenterer ideen bag et projekt, som er udarbejdet af to elever fra Hellerup Skole under
et praktikophold i Forebyggelse og Sundhedsfremme. Ideen kobles til arbejdet i Det fælles elevråd,
og ligger endvidere også i tråd med arbejdet som p.t. pågår i opgaveudvalget for Unges Trivsel og
Sundhed.
Det fælles elevråd har taget ansvar for, at alle elevråd og skoler sætter arbejdet med en lokal
rygepolitik på dagsordenen. Målet er, at alle skoler udarbejder en rygepolitik i indeværende skoleår
og derigennem drøfter mulighederne for at have både strammere og mere tydelige regler end
skolerne har med nuværende lovgivning.
Eleverne vil gerne fortælle om de indsatser, de ønsker igangsat, dilemmaer de er stødt på samt
ønsker og drømme, de har for fremtiden.
På mødet deltager 2 elever fra Hellerup Skole og 4 elever fra Det fælles elevråd.

Indstilling
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller
Til Skoleudvalget:
At tage elevernes oplæg til efterretning.

Tidligere beslutninger:
.

Bilag

2 (Åben) Orientering om God Opvækst
Sags ID: EMN-2019-01515

Resumé
God Opvækst er en investering i en helhedsorienteret omlægning af området for udsatte børn og
unge på tværs af almenområdet og det specialiserede børneområde i Gentofte Kommune. Fokus
for omstillingen er at udvikle tidligere og mere forebyggende indsatser for børn, unge og deres
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familier i den treårige periode. BSKUF indstiller, at Skoleudvalget tager orienteringen om God
Opvækst til efterretning på baggrund af en præsentation på udvalgsmødet.

Baggrund
Børn- og Skoleudvalget bevilgede i november 2015 midler til genopretning af Børn og Familie.
Forbilledet var den såkaldte Herningmodel med øget fokus på forebyggelse. Børneudvalget
godkendte på udvalgsmødet den 9. maj 2018 Gentofte Kommunes ansøgning ”God Opvækst” til
Socialstyrelsens ansøgningspulje ”Mod en tidlig forebyggende og mere effektiv indsats på området
for udsatte børn og unge”. Socialstyrelsen har efterfølgende meddelt tilsagn om støtte på 1,740
mio. kr. Gentofte Kommunes egenfinansiering udgør 2,880 mio. kr. Samlet budget er dermed
4,620 mio. kr. fordelt på projektperioden fra den 1. juli 2018 til den 30. juni 2021.
God Opvækst er et omstillingsprojekt, hvor de overordnede mål er:
 En tidlig forebyggende indsats på almenområdet (fx i dagtilbud og skoler), der understøtter,
at udsatte børn og unge – og børn og unge i risiko herfor – opspores tidligt og modtager
relevante indsatser.
 En forebyggende tilgang i den kommunale sagsbehandling, herunder at der sættes tidligere
og mere systematisk ind. Dertil at vi inddrager og følger barnet, den unge og familien
tættere med fokus på progression og løbende tilpasning af indsatsen i takt med barnets
udvikling og indsatsens resultater.
God Opvækst er organiseret i tre spor, som hver indeholder en række konkrete indsatser, der
bidrager til at realisere de overordnede mål. De tre spor er 1) Tidlig opsporing og tværfagligt
arbejde, 2) Fokuseret myndighedsarbejde og 3) Rette og sammenhængende indsatser.
Udgangspunktet for omstillingen er alle medarbejdere omkring børnene. For at sikre en fælles
tilgang på tværs af faggrupper er der i Gentofte Kommune udviklet et fælles mindset bestående af
syv perspektiver. Mindsettet er udviklet på baggrund af vedtagne strategier og politikker,
Socialstyrelsens anbefalinger og medarbejderinddragelse.
De syv perspektiver i det fælles mindset for God Opvækst er:
 Tæt på hverdagslivet
 Det forebyggende perspektiv
 Læringsperspektivet
 Netværks- og civilsamfundsperspektivet
 Det sundhedsfremmende perspektiv
 Det tværfaglige perspektiv
 Effektperspektivet
For en uddybende beskrivelse af projektet God Opvækst henvises der til Gentofte Kommunes
ansøgning til Socialstyrelsen.
Skoleudvalget vil få en kort, uddybende præsentation af projektet på udvalgsmødet med
efterfølgende mulighed for at stille uddybende og afklarende spørgsmål.

Indstilling
Børn, Skole og Kultur, Unge og Fritid indstiller
Til Skoleudvalget:
At orienteringen om God Opvækst tages til efterretning.
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Tidligere beslutninger:
.

Bilag

3 (Åben) Partnerskabsaftale om drift af iværksætterklub for børn og unge
Sags ID: EMN-2019-00322

Resumé
Børn, Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller, at Gentofte Kommune som et forsøg indgår i et
tidsafgrænset partnerskab med Foreningen for Kunst og Iværksætteri om drift af en
iværksætterklub for børn og unge på 4.-6. klassetrin. Skoleudvalget, Økonomiudvalget og
Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til principper og ramme for partnerskabsaftalen samt det
kommunale driftstilskud.

Baggrund
Med vedtagelsen af Gentofte-Plan 2018 og budgetaftalen blev det besluttet, at det skal vurderes,
om partnerskaber kan bidrage til udvikling af ungeområdet. Økonomiudvalget vedtog enstemmigt
på sit møde den 23. april 2018, punkt 3, at give en midlertidig dispensation i 3 år fra Lokalplan 212
til at anvende ejendommen Adolphsvej 59 til iværksætterklub for unge i lokaler.
Gentofte Kommune modtog herefter i maj måned 2018 en ansøgning fra Foreningen for Kunst og
Iværksætteri om at indgå et samarbejde omkring drift af en iværksætterklub for børn og unge i
skolealderen 4.-6. klasse på Adolphsvej under navnet ”Skaberiets Iværksætterklub”, herunder at
modtage et kommunalt tilskud til drift af klubben. Forvaltningen har undersøgt mulighederne for at
indgå et partnerskab om drift af en iværksætterklub for børn og unge og indstiller nu, at der som et
forsøg indgås en partnerskabsaftale med Foreningen med udgangspunkt i dagtilbudslovens § 52,
stk. 5 om drift af private fritidshjem.
Foreningen ønsker at etablere et fritidsklubtilbud for 4.-6. klasseelever, som har åbent dagligt på
hverdage kl. 14-17 (fredage kl. 14-16). Som personale i iværksætterklubben ansættes bl.a. en
uddannet pædagog med kunstnerisk baggrund og erfaring med undervisning i iværksætteri.
Professionelle kunstnere vil ligeledes blive inddraget løbende for at højne det kunstneriske niveau.
Et væsentligt element i partnerskabet er at flere gentoftebørn og unge udvikler deres kreative
evner og iværksætterkompetencer, herunder også børn og unge, som benytter kommunale
fritidstilbud og ikke er medlem af iværksætterklubben. Som en del af partnerskabet vil ledere og
medarbejdere fra kommunens GFO’er og fritidscentre derfor indgå i kompetenceudvikling drevet af
Foreningen. Formålet er de bliver klædt metodisk og fagligt på til at inspirere til kreativ og innovativ
tænkning og lyst til at føre ideer ud i livet (iværksætte).
Iværksætterklubben er indholdsmæssigt en ny type tilbud på fritidsområdet. Gentofte Kommune
vurderer, at iværksætterklubben vil kunne videreudvikle kvaliteten på fritidsområdet, fordi der
indholdsmæssigt er tale om en ny type tilbud, og fordi der via tilbuddet også investeres i
kompetenceudvikling af det pædagogiske personale i FC’ere og GFO’ere. Samtidig kan
iværksætterklubben appellere til nogle af de børn og unge, som ikke i forvejen benytter et
fritidstilbud.
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Det anbefales, at partnerskabsaftalen gøres midlertidig med en forsøgsperiode fra den 1. august
2019 til den 22. april 2021. Med en tidsbegrænset aftale kan det afprøves, om der er interesse for
en iværksætterklub, og der kan indhentes erfaringer i forhold til at løfte kommunale
velfærdsopgaver i partnerskaber med civile aktører.
Partnerskabsaftalen finansieres af tilskud fra Gentofte Kommune og forældrebetaling. Gentofte
Kommunes udgifter til iværksætterklubben over den samlede periode forventes at være 1,1 mio.
kr. Udgifterne dækker faste udgifter til lokale og vedligeholdelse samt et variabelt tilskud pr. tilmeldt
barn pr. måned til dækning af lønudgifter, rengøring, administration og materialer/transport. De
faste udgifter udgør 0,23 mio. kr. og det variable tilskud udgør 0,85 mio. kr., under forudsætning af,
at 40 børn tilmelder sig iværksætterklubben.
Finansieringen af Gentofte Kommunes udgifter er todelt:
1. 0,6 mio. kr. findes ved tilpasning af budgettet på FC-området. Såfremt nogle af de
indmeldte i iværksætterklubben ikke tidligere har været indskrevet i et FC-tilbud vil der
være tale om en aktivitetsforøgelse. Denne vil blive finansieret via den normale
demografikorrektion.
2. Fra Gentofte Kommunes centrale kompetenceudviklingspulje er der søgt og bevilget 0,5
mio. kr.
Aftalen indgås under forudsætning af:
 At kommunen kan godkende vedtægter for Foreningen, vedtægter for fritidshjemmet og
administrationsaftale mellem Foreningen og det sekretariat, der administrerer driften af
fritidshjemmet.
 At de endelige bygningsmæssige godkendelser foreligger
 At Kommunalbestyrelsen kan godkende aftalen.
Det er en forudsætning for aftalens gennemførelse, at der senest den 31. december 2019 er
opnået et økonomisk bæredygtigt tilbud med minimum 20 indmeldte.
Ved udløb af aftaleperioden i april 2021 forelægges Kommunalbestyrelsen opnåede erfaringer
med partnerskabet på baggrund af en evaluering gennemført af Gentofte Kommune med bidrag fra
Foreningen. Evalueringen vil til dels blive tilrettelagt som en brugertilfredshedsundersøgelse blandt
børn og forældre om emner som kreativitet og innovationskompetencer mv. Evalueringen vil også
forholde sig til, hvordan partnerskabet har bidraget til udvikling af børn- og ungeområdet i bredere
forstand.

Indstilling
Børn, Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller
Til Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:
1. At Gentofte Kommune bemyndiges til at indgå en partnerskabsaftale med Foreningen for
Kunst og Iværksætteri om drift af en iværksætterklub for børn og unge i skolealderen 4.-6.
klasse for perioden den 1. august 2019 til den 22. april 2021 med udgangspunkt i
ovenstående rammer.
2. At der i aftaleperioden findes 0,6 mio. kr. til drift af Skaberiet Iværksætterklub, ved
tilpasning af budgetter for indskrevne på FC-området.

Tidligere beslutninger:
.
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Bilag
1. Bilag 1 Ansøgning om etablering af iværksætterklubtilbud i Gentofte Kommune (2636071 EMN-2019-00322)
2. Bilag 2 Præsentation af Skaberiet (2636072 - EMN-2019-00322)
3. Bilag 3 Formål og principper for partnerskabsaftale (2642075 - EMN-2019-00322)

4 (Åben) Status på Styrmand i eget liv
Sags ID: EMN-2019-01773

Resumé
Projektet ”Styrmand i eget liv” har siden maj 2018 arbejdet målrettet mod at sikre den bedst mulige
overgang til et selvstændigt voksenliv for unge i efterværn. Projektet primære fokus er at støtte den
unges overgang til voksenlivet med fokus på uddannelse og beskæftigelse, at komme i egen bolig,
trivsel og livskvalitet, sociale relationer, netværk og fællesskaber, opøvelse af praktiske
hverdagsfærdigheder samt på den unges nære dagligdagsudfordringer.
Som noget nyt i Gentofte Kommune er udgangspunktet, at efterværn tilbydes alle unge, der ved
overgangen til voksenlivet er anbragt eller har en kontaktperson. Det sker i et samarbejde mellem
den unge, de tværkommunale fagområder og i samskabelse med den frivillige verden og
civilsamfundet.

Baggrund
Socialstyrelsen godkendte den 30. april 2018 Gentofte Kommunes ansøgning om midler til en
omlægning af efterværnsindsatsen. Punktet var på dagsordenen på KUF-udvalgsmødet 8. maj
2018 (punkt 5) på Børneudvalgsmødet den 9. maj 2018 (punkt 4) og på Skoleudvalgsmødet den
14. maj 2018 (punkt 6).
Tilskuddet udgør i projektperioden 1. maj 2018 til 31.december 2020 i alt 13.194.130,00 kr.
Status til Børneudvalget, Skoleudvalget og Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget til
udvalgsmøderne i maj 2019
At gå fra at være ung til at blive voksen er for de fleste et stort skridt i livet. Det er et tidspunkt, hvor
unge skal lære at stå på egne ben og træffe vigtige beslutninger, der har betydning for deres
fremtidige tilværelse som voksen. For udsatte unge er det en særlig vanskelig livsfase, da de ofte
har et skrøbeligt netværk. Styrmand i eget liv er målrettet de unge, som har eller har haft en
kontaktperson eller er, eller har været anbragt uden for hjemmet. Målgruppen er unge i alderen 1523 år.
Styrmand i eget liv bygger på fire principper:
• Den unge er central aktør i eget liv, står stærkt og kommer i tale gennem fokuseret arbejde
med den unges motivation, inddragelse og medbestemmelse i egen efterværnsindsats.
•

Klare, konkrete og operationelle mål for den unges efterværn, herunder samtænkning af
indsatser: Den unge tilbydes en helhedsorienteret efterværnsindsats, der er sammentænkt, og
som har fokus på alle aspekter af den unges liv.
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•

Fælles efterværnsfaglighed blandt alle fagprofessionelle omkring den unge: Der er et målrettet
fokus på, at organiseringen skal understøtte den unges efterværn – den unges efterværn skal
ikke understøtte organiseringen.

•

Samskabelse med frivillige organisationer, civilsamfund og netværk: Frivillige borgere og
organisationer er centrale og afgørende aktører, der inddrages systematisk i den unges
efterværnsindsats. Gentofte Kommune samskaber derfor efterværnsindsatsen med Børn og
Unges Trivsel (Værestedet UNIK) og Frivilligcenter & Selvhjælp Gentofte.

Definerede mål:
Mål:
Andel af unge som tager imod tilbud om efterværn.
Andel af unge, som vurderer, at de er styrmand i eget liv,
Andel af unge som er påbegyndt uddannelse eller beskæftigelse
Andel af unge med fast bopæl
Andel af unge som oplever øget trivsel
Andel af unge, som er en del af mindst et fællesskab

Resultatmål 2020
75 %
75 %
70 %
100 %
75 %
75 %

Projektet valgte fra start, at sætte ambitiøse resultatmål, for at sætte en stram kurs i forhold til,
hvad vi gerne vil med efterværnsindsatsen i kommunen og hvilken effekt vi gerne vil have ud af
den.
Viden i forhold til målgruppen var begrænset da resultatmålene blev sat, da det er første gang der
bliver kigget særskilt på målgruppen i Gentofte kommune. Der blev derfor skelet til landstendenser,
og erfaringer i forhold til hvilke generelle udfordringer der er i overgangen fra ung til voksen i
målgruppen. Hvilke fokusområder/indikatorer der er udslagsgivende i forhold til om det skal
lykkedes for de unge at blive styrmænd i eget liv.
Evalueringen af efterværnsindsatsen, har Socialstyrelsen fået PwC til at foretage. Der
gennemføres en baselinemåling en midtvejsmåling og en slutmåling som vil angive om projektet er
nået i mål.
Baselinemålingen bliver præsenteret for projektgruppen den 29. april, den vil give nogle
indikationer om hvor målgruppen er i forhold til resultatmålene, men det vil være mere interessant
ved midtvejsmålingen og slutmålingen, da flere af målene vedrører progression hos de unge i
målgruppen.
En undtagelse fra ovenstående er målingen af hvorvidt den unge er en del af mindst et fællesskab,
som vurderes månedligt via den unges sagsbehandler. Det er bredt defineret fællesskab som
venner, sport, familie, skole, bofællesskab. Målingen ultimo marts 2019 viser at 95,5 pct. af de
unge er en del af mindst ét fællesskab.

Styrmand i eget liv er opdelt i tre faser:
 Forberedelsesfasen (Maj 2018 – Oktober 2018)
 Forandringsfasen (November 2018 – Marts 2020)
 Forankringsfasen (April 2020 – December 2020)
Forberedelsesfasen:
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Styrmand i eget liv har fra maj til oktober 2018 været i forberedelsesfasen. Socialstyrelsen har lagt
vægt på, at en grundig forberedelsesfase er forudsætningen for en succesfuld implementering.
Afsættet var en implementeringsanalyse, hvor den nuværende praksis omkring unge i efterværn
blev analyseret. Der blev udtaget efterværnssager, som blev analyseret af Den Sociale
Ankestyrelse med efterfølgende læringsseminarer og workshops faciliteret af Styrelsen Socialt
Udviklings Center, Implement og PWC. Det særlige for Gentofte har været, at vi fra første dag har
stået med en organisation, som er gået sammen om at skabe det bedst mulige efterværn for den
unge. Ud over aktiviteterne i Gentofte, netværkes med de øvrige 6 kommuner, der har fået
satspuljemidler fra Socialstyrelsen.
Status på de enkelte indsatser
Nedenstående model viser et overblik over projektets mål og indsatser.

Forandringsfasen:
Den 1. november 2018 blev Efterværnskonsulenten og den kombinerede sagsbehandler og
kontaktpersonfunktion i Børn og Familie, Frivilligkoordinatoren i Frivilligcenter Gentofte og
efterværnsagsbehandleren i Jobcentret ansat.
I januar måned åbnede værestedet UNIK.
I januar måned blev Ungebestyrelsen etableret. Bestyrelsen består af unge, som på nuværende
tidspunkt er i efterværn i kommunen. Ungebestyrelsen forsøges sammensat så den repræsenterer
målgruppen bedst muligt, hvilken vil sige både unge med flygtninge baggrund og etnisk danske
unge.
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I perioden 1.12.18 – 31.3.19 er foretaget baselinemåling af efterværnsmålgruppen, det er PWC der
forestår udarbejdelsen af baselinerapporten. Rapporten er endnu ikke færdigudarbejdet.
Aktuelle data:
Antal unge i efterværn
Antal unge på vej i efterværn (Ret til efterværn)
Antal unge i efterværn i kontakt med efterværnssagsbehandler i
Jobcenteret
Antal unge med kombineret sagsbehandler/kontaktperson
Antal unge i værestedet UNIK
Antal faste unge i UNIK (mere end 3 besøg)
Antal møder med ungebestyrelsen
Antal unge i kontakt med frivillighedskoordinatoren

70
23
hvoraf 3 har sagt nej
til efterværn
43
2
12
5
3
6

Hvad er næste skridt:
- Det næste år vil en samarbejdsmodel for den tværgående efterværnsindsats blive udviklet
med deltagelse af alle relevante aktører.
- Efterværnsfagligheden vil blive defineret og kompetenceudvikling på tværs af fagligheder vil
blive iværksat.
- Samarbejdet på frivilligområdet vil blive optimeret og nye frivillighedsindsatser for denne
målgruppe vil blive iværksat herunder hjælp til fritidsjob.
- Ovennævnte initiativer evalueres og vil i Forankringsfasen (april – dec. 2020) udmønte sig i
anbefalinger til den fremtidige efterværnsindsats i kommunen.
Hvornår hører udvalget noget igen:
Projektet vil igen i maj 2020 give en status til udvalget.

Indstilling
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller
Til Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget, Skoleudvalget og Børneudvalget:
At orienteringen tages til efterretning.

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget
Dato: 01-05-2019

Orienteringen blev taget til efterretning.
Bilag

5 (Åben) Orientering vedr. justering af rammerne for folkeskolen
Sags ID: EMN-2019-01937
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Resumé
Skoleudvalget orienteres om en bred politisk aftale indeholdende 13 initiativer, der nu er vedtaget i
Folketinget.
Det indstilles samtidigt, at Skoleudvalget og Kommunalbestyrelsen fornyer beslutningen om
delegation af kompetencen til at konvertere understøttende undervisning til andre former for
undervisning/læring, jf. folkeskolelovens § 16 b og ændret i lovforslaget om justering af
folkeskolen. Beslutningen blev oprindeligt truffet på Kommunalbestyrelsens møde d.30. november
2015 (punkt 8), men på baggrund af lovændringerne (§16 b og tilføjelsen af §16 d), som er
vedtaget d. 2. maj 2019, indstilles delegation af kompetencen til fornyet beslutning.

Baggrund
Den 30. januar 2019 blev der indgået en bred aftale om justeringer af folkeskolen mellem
regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om
Folkets skole: Faglighed, dannelse og frihed - justeringer af folkeskolen til en mere åben og
fleksibel folkeskole, se bilag.
Med den nye aftale justeres rammerne for folkeskolen med 13 nye initiativer. Ifølge
pressemeddelelse fra Undervisningsministeriet den 30. januar 2019 er ønsket med aftalen at
justere folkeskolen for at skabe bedre rammer for god undervisning, høj faglighed, åben skole,
varieret skoledag og trivsel blandt eleverne.
Fem af initiativerne træder i kraft 1. august 2019 (det er anført nedenfor). De øvrige træder i kraft
med skoleåret 2020/2021.
Klarere rammer for tilrettelæggelse af skoledagen
1. Kortere skoleuge i indskolingen (ikrafttræden 1. august 2019)
2. Forenkling og klare rammer for anvendelsen af § 16 b (ikrafttræden 1. august 2019)
Øget faglighed og kvalitet
3. Kvalitetsløft af den understøttende undervisning (ikrafttræden 1. august 2019)
4. Prioritering af udvalgte fag
5. Styrket læseindsats
6. Reduktion af faglige bindinger for undervisningen
7. Færre vikarer og justeret kompetencedækningsmålsætning
8. Kanonlister og styrket fokus på Rigsfællesskab
Øget frihed
9. Udvidet kompetence til skolebestyrelser ved ansættelse af skolens leder
(ikrafttræden 1. august 2019)
10. Mulighed for to-årig valgperiode for forældrerepræsentanterne til skolebestyrelsen
(ikrafttræden 1. august 2019)
11. Forenkling af elevplanen
12. Evaluering af de nationale test
13. Øget didaktisk frihed og styrket professionel dømmekraft i folkeskolen
Aftalen er udmøntet i et lovforslag om ændring af lov om folkeskolen, der nu er vedtaget.
Undervisningsministeriet arbejder på at kunne udsende de nødvendige bekendtgørelser og
vejledninger mv. hurtigst muligt efter, at lovforslaget er vedtaget.
Forvaltningen vil på Skoleudvalgets møde den 12. august vende tilbage med en redegørelse for,
hvordan skolerne arbejder med en omsætning af lovens bestemmelse.
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En enkelt af lovens bestemmelser har indflydelse på skolernes planlægning af skoleåret 2019/20,
hvorfor det allerede nu indstilles, at beslutningen om delegation af kompetence til at konvertere
understøttende undervisning fornys, således at skolens ledelse får myndighed til at konvertere
med udgangspunkt i både §16b og §16d.
De to bestemmelser åbner mulighed for, at man lokalt kan konvertere understøttende undervisning
til andre former for undervisning/læring eller fx to-voksen-undervisning.
For 0.-3. klasse, specialklasser og specialskoler kan reglen om mindste varighed af
undervisningstiden vedrørende den understøttende undervisning fraviges med henblik på at yde
faglig støtte og undervisningsdifferentiering for en klasse ved hjælp af ekstra personale i klassen.
For 4.-9. klasse kan reglen om mindste varighed af undervisningen vedr. den understøttende
undervisning fraviges med henblik på at tilrettelægge andre aktiviteter, der udløser et tilsvarende
personaleforbrug. Fx til to-voksenundervisning og undervisning tilpasset elevernes forskellige
faglige udvikling inden for det enkelte klassetrin, til særlige talentforløb og turboforløb for fagligt
dygtige og fagligt svage elever eller til pædagoger eller lærere i forbindelse med åben skole og
bevægelse.
For 7. og 8. klassetrin gælder desuden, at reglerne om mindste varighed af undervisningstiden
vedr. understøttende undervisning kan fraviges med henblik på at give tid til
konfirmationsforberedelse på det pågældende klassetrin.
I henhold til de nye bestemmelse er det skolens leder, der efter at have indhentet udtalelse fra
skolebestyrelsen, kan ansøge Kommunalbestyrelsen om mulighed for fravigelse af mindste
undervisningstimetal klassevis og for et skoleår ad gangen.
I Gentofte organiseres den understøttende undervisning imidlertid forskelligt på skolerne med det
overordnede mål, at alle elever skal lære så meget som muligt. Derfor er det et ønske, at den
enkelte skoleleder får mulighed for at vurdere, hvilken organisationsform, der er mest
hensigtsmæssig på skolen. Der kan være forhold fx i forbindelse med arbejdet med at give
udfordringer til alle elever i klassefællesskabet, der kan tale for, at der er to voksne til stede i den
faglige undervisning eller at undervisningen på anden måde organiseres efter behov.
Kompetencen anbefales derfor uddelegeret til den enkelte skoleleder, der skal udøve
kompetencen på baggrund af en konkret pædagogisk vurdering og efter udtalelse fra
skolebestyrelsen.

Indstilling
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller
Til Skoleudvalget og til Kommunalbestyrelsen:
1. At orienteringen vedr. justering af rammerne for folkeskolen tages til efterretning.
2. At Kommunalbestyrelsen uddelegerer kompetencen til skolelederen, så denne på baggrund
af en konkret pædagogisk vurdering og udtalelse fra skolebestyrelsen kan beslutte at
benytte muligheden for at fravige reglen om mindste varighed af undervisningstiden i
henhold til folkeskolelovens § 16 b og 16 d.
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Tidligere beslutninger:
Bilag
1. Bilag 190130-Aftaletekst (2942197 - EMN-2019-01937)

6 (Åben) Status på SSP
Sags ID: EMN-2019-01689

Resumé
Som anført i styringskonceptet for Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid fremlægges den årlige
status på samarbejdet mellem Skole, Socialforvaltningen og Politi (SSP) for Børneudvalget,
Skoleudvalget og Kultur, Unge og Fritidsudvalget.

Baggrund
SSP arbejder med afsæt i en administrativt vedtaget 2-årig strategi for 2018 og 2019. Med
vedtagelsen af budgettet for 2019 og 2020 den 8. oktober 2018 (pkt. 3) blev det besluttet at styrke
SSP indsatsen. Dette har betydet en skærpet indsats på trivsels- og forebyggelsesområdet og en
opnormering af personaleressourcerne i SSP-enheden.
I bilaget fremlægges en status for SSP-arbejdet under følgende overskrifter:


Udviklingen af sager håndteret i §115-udvalget fra 2016-2018
Der har været en mindre stigning i antallet af sager, der håndteres i §115-udvalget, dvs.
sager der vedrører euforiserende stoffer, bandeproblematikker, digitale medier, tyveri,
indbrud og besiddelse af våben.



Gadeplansarbejdet
I 2018 gik gadeteamet over til en ny digital registreringsform, som dokumenterer de
metoder og typer af sager, der anvendes i gadeplansarbejdet, og registreringen viser, at
trygheds- og relationsarbejde er det, gadeplansteamet bruger mest tid på.



Den boligsociale indsats
I perioden fra september 2017 til maj 2018 arbejdede opgaveudvalget for boligsocial
indsats med det formål at sætte retningen for udviklingen på området. Det blev klart, at det
er afgørende for indsatsen, at alle aktører i boligområdet spiller en indsats, og der er ansat
to boligsociale medarbejdere, som skal arbejde på tværs i kommunens boligområder.



En styrket SSP-indsats
Den styrkede SSP-indsats har som mål at styrke det almene trivselsarbejde på alle
skolerne.



Kriminalitetsreformen og den nye ramme for SSP-samarbejdet
Regeringen besluttede i 2018 en reform mod ungdomskriminalitet med hele 24 indsatser,
blandt andet et ungdomskriminalitetsnævn.



Aktivitetshuset
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Aktivitetshuset åbnede i 2015 som et akut tiltag målrettet kriminelle og kriminalitetstruede
unge, som skulle væk fra gaden og bandegrupperinger.
I 2018 vurderede Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid, at det oprindelige formål med
Aktivitetshuset var indfriet; de unge var væk fra gaderne, selvhjulpne, i gang med
uddannelse eller i beskæftigelse. Det blev vurderet, at Aktivitetshuset for flertallet af de
unge var blevet et sted, hvor man kunne komme og få gratis mad, et værested hvor der var
risiko for at blive fastholdt i et billede som tidligere kriminel og ikke som selvhjulpen lovlydig
borger.
Kommunalbestyrelsen vedtog den 26. november 2018 (pkt. 14), at omlægge
Aktivitetshuset. Omlægningen indebærer, at aktiviteterne i løbet af 2019 gradvist omlægges
til at blive en integreret del af den sammenhængende ungeindsats. Under omlægningen
skal de unge hjælpes til at blive mere selvorganiserede i deres aktiviteter og en del af
eksisterende ungemiljøer og interessefællesskaber i kommunen, og yngre målgrupper med
behov har i dag mulighed for at bruge, præge og udvikle tilbuddet på Gersonsvej.
I dag benytter de tidligere brugere af Aktivitetshuset ikke længere tilbuddet. I stedet
kommer 8-10 unge i alderen 13-17 år med flygtningebaggrund i Aktivitetshuset om
lørdagen. Gadeteamet har derudover identificeret mere end 20 unge i grupper, som
hænger ud i gaderne, særligt i Vangedeområdet. Alle grupperinger synes at være i
målgruppen for en målrettet indsats med henblik på at blive en positiv del af gode
interessefællesskaber og eksisterende ungemiljøer med voksenkontakt. Disse unge
opsøger Vangede Ungdomsklub på egen hånd, hvilket lægger et stort pres på klubben.
For at styrke og målrette den forebyggende indsats samt understøtte omlægningen
anbefaler Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid, at aktiviteterne placeres, der hvor de unge
er samt et styrket fokus på opsøgende, matrikeløse og brobyggende aktiviteter.



Fokus på forældresamarbejde og rusmidler
De bevilgede midler til Sundhedspolitikkens handleplaner 2019-2020 betyder, at SSP kan
afprøve og udvikle metoder til at støtte forældre i forhold til at udfylde forældrerollen bedst
muligt i overgangen til en ungdomsuddannelse.

Indstilling
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller:
Til Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget, Skoleudvalget og Børneudvalget:
1. At status for SSP tages til efterretning.
2. At Aktivitetshusets onsdagsaktiviteter flyttes fra Gersonsvej til Vangede Ungdomsklub for at
styrke tilbuddet i Vangede og sikre, at de nye brugere bliver en god og konstruktiv del af
fællesskabet.
3. At Aktivitetshusets lørdagsaktiviteterne fortsætter på Gersonsvej indtil august, hvorefter
arbejdet fortsættes dér, hvor de unge er – i praksis er dette pt. i Vangede, i relevante
ungemiljøer og i det offentlige rum fx ved strande, parker osv.

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget
Dato: 01-05-2019
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Pkt. 1. Status for SSP blev taget til efterretning.
Pkt. 2. Indstillingen blev tiltrådt.
Pkt. 3. Indstillingen blev tiltrådt.

Bilag
1. Bilag - Status på SSP (2820382 - EMN-2019-01689)

7 (Åben) Kvartalsrapport Skoleudvalget 1. kvartal 2019
Sags ID: EMN-2019-01294

Resumé
Skoleudvalget gives en kvartalsrapportering for skoleområdet 1. kvartal 2019.

Baggrund
I afrapporteringen af 1. kvartal 2019 er der fokus på:
Skoleindskrivning 2019/20
I det seneste kvartal har Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid (BSKUF) gennemført
skoleindskrivning for skoleåret 2019/20. BSKUF indskrev til fordeling 671 børn. 641 familier fik
deres 1. ønske, hvilket svarer til 95,5 %.
Specialundervisning
Der har været en stigning på 14 elever i specialpædagogiske tilbud fra 4. kvartal 2018 til 1. kvartal
2019.
Privatskoleandel
Gentofte Kommune har i 2018 en privatskoleandel på 24,3 %.
Sundhedspolitik og Unge
”Sund ungekultur” er valgt som strategisk indsatsområde for den borgerrettede forebyggelse i
Gentofte Kommune i 2019 og 2020. De vedtagne handleplaner er: Gratis psykologhjælp til sårbare
unge i alderen 18-25 år, Sund ungekultur og forældresamarbejde, Ung i bevægelse, Seksuel
sundhed samt Bevægelse og Fællesskab. Projektledere for de forskellige indsatser arbejder i
fællesskab på at sikre en solid og sammenhængende koordinering af og kommunikation om
initiativerne.

Indstilling
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller
Til skoleudvalget:
At tage kvartalsrapportering 1. kvartal 2019 til efterretning.

Tidligere beslutninger:
.
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Bilag
1. Bilag 1 Kvartalsrapport Skoleudvalget 1. kvartal 2019 (2923534 - EMN-2019-01294)

8 (Åben) Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne
Sags ID: EMN-2019-00204

Resumé
Udvalget orienteres om begivenheder, kommende møder og arrangementer relateret til
Skoleområdet.

Baggrund


Årsplan for Skoleudvalget 3. kvartal 2019 - 2. kvartal 2020
Årsplanen for Skoleudvalget 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 Skoleudvalget 3. kvartal 2019 - 2. kvartal 2020.
Senest opdaterede version gøres tilgængelig på Politikerportalen efter udvalgets
behandling af den.



Oprettelse af gruppeordning på Ungdomsskolen (ATS tilbud)
Der oprettes pr. 1. august 2019 en gruppeordning på Ungdomsskolen til normalt begavede
elever i udskolingen med en diagnose indenfor autismespektret. Alle elever i
gruppeordningen er berettiget til specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand i
henhold til Folkeskolelovens § 20.stk2. Tilbuddet er et helhedsorienteret tilbud med
klubordning.
Det er vurderet at der er behov for et udskolingstilbud til elever med AST (Autisme
Spectrum Tilstande), da Gentofte kommune pt. Ikke har et specialpædagogisk tilbud til
denne elevgruppe (7. – 9 klasse.) Formålet med at oprette AST-tilbuddet er at styrke
elevernes livsduelighed og skabe en meningsfuld overgang til en ungdomsuddannelse.
Dette sker bl.a. ved at oprette gruppeordningen i tilknytning til ungdomsmiljøet på
Ungdomsskolen hvor der er mulighed for at eleverne kan tage et 10.klassesforløb i
forlængelse af Folkeskolens afgangsprøve i 9. klasse, hvis der er behov for dette.
Derudover er der etableret et samarbejde med Gentofte Studenter Kursus, der udbyder
STX for unge med autismespectrumforstyrrelser (ASF).
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Det betyder at elever med AutismeSpectrumTilstande i Gentofte kommune kan tilbydes et
samlet udskolings- og ungdomsuddannelsesforløb på 7 år (7. – 9. klasse, 10. klasse, STX
– 3 årigt forløb).
Der ansættes en pædagog og en lærer pr. 1. august 2019 til at sikre den gode overgang for
de elever, der kommer fra kommunens øvrige skoler i samarbejde med elevernes
nuværende lærere og for at kunne tilbyde fuld fagrække til eleverne i gruppeordningen.
Ledelsen af tilbuddet varetages af nuværende afdelingsleder på Ungdomsskolen og
personalet indgår i Ungdomsskolens samlede personalegruppe.
En gruppe elever i kommunens eksisterende specialpædagogiske tilbud vil være i
målgruppen til AST-tilbuddet. Kapaciteten vil være 8 elever, hvilket kan justeres ved behov.


Skoleleder til Dyssegårdsskolen
Skoleleder Maj-Britt Overbye går på pension og stillingen som skoleleder på
Dyssegårdsskolen er nu slået op. Der er ansøgningsfrist den 15. maj 2019. Stillingen
forventes besat pr. 1. august 2019.

Indstilling
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller
Til Skoleudvalget:
At orienteringen tages til efterretning.

Tidligere beslutninger:
.

Bilag
1. Årsplan Skoleudvalget 3. kvartal 2019 - 2. kvartal 2020 (2925720 - EMN-2019-00204)
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