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24. februar 2011 

Referat af møde i Skolerådet den 27. januar 2011. 

Til stede: Pia Nyring, Sven Ole Nielsen, Kim Andersen, Niels Christoffersen, Torben Lind, Michael 

C. Jørgensen, Carsten Hornecker, Niki Emilia Stafadouros, Eva Dam, Lars Kragh, Christina 

Vorsholt, Pierre Vernet, Therese Birch, Emil Hemmingsen, Kirsten M. Danielsen, Majken B. 

Linnemann Jensen, Karen Riis Kjølbye, Irene Lütken, Brigitta Volsted Rick, Frank E. Andersen, 

Knud Nordentoft, Jan Jonasson, Torben Frese, Line Kongsted (ref.) 

 

Nyt fra formanden 

Pia Nyring orienterede om status på skoledistrikter og skoleindskrivning. På grund af stort pres og 

prognoserne på især Munkegårdsskolen, Ordrup Skole og Gentofte Skole har Børne- og 

Skoleudvalget vedtaget varige distriktsændringer i disse distrikter. Børne- og Skoleudvalget 

vedtager den endelige klassedannelse på møde i februar. Og rundere punktet af med at takke 

skolelederne for tilgangen til løsning af opgaven og for det gode samarbejde. 

 

Vision 2020 

Jan Jonasson gennemgik materiale, der var udsendt med dagsordenen. Vision 2020 vedlægges 

referatet. Der har været holdt møde med skolebestyrelsesformændene om status på processen med 

vision 2020. Der sendes snarest invitation til temadag i foråret til skolebestyrelser, forældre- og 

lærerrepræsentanter. 

 

Tidsplan for arbejdet med vision 2020 vedtages i juni, hvorefter der træffes beslutning om 

implementering. Børne- og Skoleudvalget holder møder med skolerne i løbet af efteråret – 4 møder 

i alt med skolebestyrelser og – ledere. Mødet med Ungdomsskolen og Fritidscentrene holdes for sig. 

 

Brug af input på børne- og ungeområdet: Vision 2020 drøftes videre med Børne- og Skoleudvalget 

på et temamøde sidst i april/først i maj. Visionen godkendes politisk i Børne- og Skoleudvalget 6. 

juni. 

 

Specialpædagogisk indsats 
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Torben Frese gennemgik det materiale, der var udsendt med dagsordenen. Skolerne får hjælp til det 

videre arbejde med en ny organisering af specialundervisningen – gruppevis i stedet for enkelte 

børn. 

 

Kommentarer: 

- Har forældre og børn været inddraget i arbejdet? Svar fra Torben: I første omgang har kun 

de, der direkte arbejder med specialundervisning, været involverede. 

 

Frank E. Andersen: Hvis der er behov, vil der blive holdt et arrangement med henblik på 

videndeling, da der er stort behov for viden på området. Sig til, hvis I har dette behov. 


