Beretning
v/Fællestillidsrepræsentanterne Peter S. Kristensen og
Liselotte R. Larsen
Gentofte GFO (Gentofte Fritidsordninger)
GFO og Skole området er blevet færdige med, Vision 2020. Visionen for området er,
at alle børn skal lære mere. De skal lære at lære, hvordan de hver især lærer bedst.
Derudover er vi færdige med ”Læring uden Grænser”.
PMF har indgået en partnerskabsaftale, som erstatter det gamle administrationsgrundlag. En af
ændringer er at medarbejderne kan være mere fleksible i forhold timefordeling i indskoling og
skole.
På nogle enkelte skoler er man i gang med frikommuneforsøg inden for Musik og Matematik.
På MED-området er Skoleområdet og Børn og Unge lagt sammen i den nye MED-struktur, så vi nu
er repræsenteret i BUF, Børn-Unge og Fritid.
Peter S. Kristensen, Fællestillidsrepræsentant (FTR) på GFO´erne, repræsenterer
Pædagogmedhjælpere og Pædagogiske assistenter i 2 MED-udvalg i kommunen.

Gentofte 0 til 6 års området
Budget 2012
Der skal spares 75 mio. grundet den nye udligningsordning. Det er ikke pt. blevet
bestemt, hvordan pengene skal spares, men Børn- unge og fritid skal spare 31 mio. ud af
de 75 mio. den endelige beslutning bliver taget i oktober måned.
Genbevillingspuljen
Kommunalbestyrelsen har bestemt, at der skal bruges 30 mio. i år. Ønsket i Børn- unge og fritid er,
at midlerne bruges til kompetenceudvikling.
Visionen på 0 til 6 års området kom til at hedde TRYGHED, LEG og LÆRING BØRN
FORANDRER VERDEN.
Noget af det som visionen nævner, er f.eks. ”Ethvert barn udvikler egen identitet i et miljø med
tryghed og nærvær. Det enkelte barn oplever glæden ved at lære, indgå i fælleskaber og forandre
verden omkring sig”. Forældre og professionelle har de højeste ambitioner for udviklingen af
barnets potentialer, og skaber de bedste betingelser for børnene. Levede nærvær, Legende læring og
Lyttende samspil.
Frikommune forsøget
Kommunen er sammen med Gladsaxe kommune blevet frikommuner og på 0 til
6 års området har man valgt at søge dispensation fra de pædagogiske læreplaner.
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Konkret betyder dette, at kommunen i stedet for at fokusere på de nuværende seks temaer beskrevet
i bekendtgørelsen: barnets alsidige personlige udvikling, sociale kompetencer, sprog, krop og
bevægelse, naturen og naturfænomener, kulturelle udtryksformer og værdier ønsker, at det nye
læreplanskoncept i Gentofte Kommune tager udgangspunkt i de tre primære kompetencespor for
Gentofte Kommunes indsats på 0-18 års området, nemlig børn og unges: sociale og personlige
kompetencer, sundhed og læring.
Via et revideret læreplanskoncept ønsker kommunen således, at skærpe indsatsen på
daginstitutionsområdet ift. visionen og samtidig at bidrage til øget sammenhæng i indsatsen fra 0-18
år – til gavn for kommunes børn og unge.
Børn unge og fritid har følgende fokusområder for 2012 som afspejler strategiplan 2012 og
fokusområderne er således: Service i udvikling, Attraktiv arbejdsplads, Samarbejde på tværs,
Medborgerskab og Innovation. HR strategien består af følgende punkter Differentieret ledelse,
Netværk og sociale medier, Forandringskompetencer og Innovationskompetencer.
Der er i hovedudvalget taget initiativ til at lave en uddannelse for alle TR i
kommunen, som omhandler innovation. Dacapo teatret skal sammen med
kommunen stå for uddannelsesdagene. Dette vil ske i efteråret og foråret
næste år.
I 2011 lavede vi en ny MED struktur i Børn unge og fritid, hvor vi fik et ekstra led ind mellem
institutionerne og hovedudvalget. Vi har nu et MED system, som er bygget op på denne måde.
Første led er institutionerne, næste led hedder Dialogudvalget og her kommer de nye led ind, som
hedder, MED børn unge og fritid op til sidst Hovedudvalget.
Fællestillidsrepræsentant (FTR), Liselotte R. Larsen, på 0 til 6 års området, repræsenterer
Pædagogmedhjælpere og Pædagogiske assistenter hele vejen igennem MED-systemet.
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