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1 (Åben) Dagsorden til syvende møde i Opgaveudvalget for Skolereformen i
Gentofte
Sags ID: EMN-2015-12615
Resumé
Dette er sidste møde i Opgaveudvalget for Folkeskolereformen. Kommunalbestyrelsen har
besluttet at erstatte dette opgaveudvalg med et Advisory Board. Derfor har mødet fokus på status
på de områder, der har været behandlet i Opgaveudvalget, kommissorium for Advisory Board og
evaluering af arbejdsformen.

Baggrund
På mødet den 6. oktober besluttede udvalget ud over at se på dokumentation af elevernes alsidige
udvikling i konkret praksis at drøfte mobiltelefoner i folkeskolen. Da der kun er to timer til rådighed
er det besluttet alene at dagsordensætte punktet med mobiltelefoner og overføre punktet om
elevens alsidige udvikling til drøftelse i Advisory Board.
Dagsordenens punkter bliver således:
1. Opsamling på udvalgets arbejde
Irene Lütken giver en kort introduktion til statusnotatets opbygning og herefter drøftes
ændringer og tilføjelser til notatet.(bilag vedlagt)
2. Kommissorium for Advisory Board
Pia Nyring gør rede for de politiske intentioner i forhold til nedlæggelse af Opgaveudvalget
og etablering af Advisory Board. Opgaveudvalget drøfter herefter hvilket indhold, et
Advisory Board skal beskæftige sig med og hvem, der skal deltage i Advisory Board. (bilag
vedlagt)
3. Drøftelse af mobiltelefoner i skolerne
Med udgangspunkt i det udarbejdede notat drøfter udvalget, hvordan udfordringerne med
elevernes mobiltelefoner kan håndteres i en skolesammenhæng. (bilag vedlagt)

Indstilling
Børn og Skole indstiller
Til Opgaveudvalget for Skolereformen i Gentofte:
1. At status på udvalgets arbejde drøftes.
2. At der udarbejdes et kommissorium for Advisory Board.
3. At problematikkerne i forhold til mobiltelefoner i skolen drøftes.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
1. Opsamling på udvalgets arbejde
Irene Lütken gennemgik udkast til afrapportering og deltagerne bidrog med egne oplevelser:


Pædagoger skal med i arbejdet med implementering af folkeskolereform/synlig læring fra
begyndelsen
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Der skal være en klarere struktur og tydeligere opgaver for et Opgaveudvalg
Reformen er ikke implementeret på to år!

Statusrapporten forelægges Kommunalbestyrelsen på det næste møde. Den tilrettede
statusrapport er vedlagt.
2. Kommissorium for Advisory Board
Det udsendte udkast til kommissorium blev drøftet i forhold til indholdstemaer, sammensætning og
mødefrekvens.




Der bør arbejdes med en egentlig strategi for dannelse – der mangler et fælles sprog som
det er tilfældet med Synlig Læring
Det er svært at videndele: der sker meget godt rundt omkring!
Advisory Board skal være et dynamisk udvalg, der tager aktuelle problemstillinger op.

Udvalgets forslag til kommissorium for det kommende Advisory Board vil indgå i udarbejdelsen af
forslag til kommissorium, som bliver behandlet på Børne- og Skoleudvalgets møde i februar 2017.
3. Drøftelse af mobiltelefoner i skolerne
Deltagerne diskuterede emnet ud fra det tilsendte notat og egne oplevelser på skolerne.



Lærerne er vigtige i forhold til at håndhæve en politik på området. Det må forventes, at
lærerne tager ansvar og har kompetencer i klasserumsledelse. De skal bakkes op af
lederen og principper vedtaget i skolebestyrelsen.
Hvordan kan politikerne bakke op?

Udvalget anbefaler, at der på den enkelte skole tages aktiv stilling til anvendelsen af
mobiltelefoner. Denne anbefaling er indarbejdet i afrapporteringen fra udvalget.

Bilag
1. Forslag til afrapportering fra opgaveudvalget for Skolereformen i Gentofte (1456453 - EMN2015-12615)
2. Udkast Kommissorium for Advisory Board for folkeskolereformen (1452516 - EMN-201512615)
3. Kommissorium for Advisory Board Skoleområdet (1454063 - EMN-2015-12615)
4. Notat vedr. mobiltelefoner i skolen (1448536 - EMN-2015-12615)
5. Punkter til videre drøftelse af mobiladfærd i Gentofte Kommune (1452550 - EMN-201512615)
6. Oversigt over deltagere af opgaveudvalget for Skolereformen i Gentofte (1454739 - EMN2015-12615)
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