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1 (Åben) Første møde i opgaveudvalg Skolereformen i Gentofte  
Offentlig titel   
Sags ID: EMN-2015-12615 

 

Resumé 
Opgaveudvalget Folkeskolereformen i Gentofte Kommune mødes første gang med fokus på fælles 
forståelse af opgaverne og arbejdsformen samt med indledende drøftelser af målsætninger og 
strategi i Gentofte Kommunes arbejde med Den åbne skole. 
 
Opgaveudvalget Folkeskolereformen i Gentofte Kommune er et af to udvalg, der er udvalgt til 
følgeforskning og evaluering af forskere fra Roskilde Universitetscenter. 

 
Baggrund 
På dette første møde i opgaveudvalget for Folkeskolereformen i Gentofte Kommune sættes der 
fokus på Den åbne skole. Over tid vil flere af reformens elementer komme på dagsordenen. 
 
Baggrunden er folkeskolereformens krav om, at alle landets kommunalbestyrelser skal vedtage 
målsætninger og strategi for kommunernes arbejde med Den åbne skole. Efterfølgende skal alle 
skolebestyrelser drøfte og beslutte en lokal strategi på hver skole. 
 
Det vedlagte notat (bilag 2) beskriver en tre-årig plan for udviklingen af Den åbne skole i Gentofte 
Kommune samt kravene til skolernes arbejde hermed. Notatet beskriver også fem målsætninger 
for Den åbne skole, der overordnet set skal understøtte de centrale mål, vi allerede har i Gentofte 
Kommune på skoleområdet. 
 
Børne- og Skoleudvalget har senest i august 2015 drøftet notatet og i forlængelse heraf besluttet 
at rådføre sig med opgaveudvalget for Skolereformen i Gentofte Kommune. Opgaveudvalgets 
drøftelser og eventuelle anbefalinger vil derfor indgå i den videre politiske behandling. 
 
Dagsorden for mødet ud over kort præsentation og introduktion: 
 

1. Den åbne skole. Med afsæt i det vedlagte notat om Den åbne skole, og de to 
nedenstående arbejdsspørgsmål, drøftes målsætninger og strategi for arbejdet, og der 
formuleres input til Børne- og Skoleudvalget. 
 
Arbejdsspørgsmål: 
Det fremsendte notat beskriver en tre-årig udviklingstakt, som Den åbne skole kan følge. Er 
det den rette ambition? 
 
Hvordan kan Den åbne skole bedst bidrage til, at den enkelte elevs faglige kompetencer 
udvikles og udfordres og de sociale og personlige kompetencer styrkes? 
 

2. Opgaveudvalgets arbejdsform. Indledende dialog om arbejdet fremadrettet – herunder 
forslag til mødedatoer. 

 

Indstilling 
Børn og Skole indstiller 
 
Til Opgaveudvalg for Skolereformen i Gentofte Kommune: 
 

1. At de beskrevne målsætninger og strategi for Den åbne skole drøftes med henblik på at 
give eventuelle anbefalinger til Børne- og Skoleudvalgets møde i november 2015. 
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2. At udvalget drøfter den fremadrettede arbejdsform. 

 
Tidligere beslutninger: 
. 

 

 

Bilag 
1. Bilag 1 - Kommissorium for opgaveudvalg skolereformen i Gentofte (697222 - EMN-2015-

12615) 

2. Bilag 2 - Notat om Den åbne skole, august 2015 (697225 - EMN-2015-12615) 

3. Bilag 3 - Kvartalsoversigt - skolereformen (699595 - EMN-2015-12615) 

 


