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Side 3

1 (Åben) Orientering om medlemmer af opgaveudvalget En ny Udskoling – MIT Campus 
Gentofte, fra 1. januar 2018
 
Sags ID: EMN-2018-00313

Resumé
Den nyvalgte kommunalbestyrelse har på sit konstituerende møde genudpeget de ti borgere i 
opgaveudvalget Kulturpolitik og udpeget fem politikere.

Baggrund
Der var som bekendt kommunalvalg d. 21. november 2017.
Den 4. december 2017 holdt den nyvalgte kommunalbestyrelse, der tiltrådte den 1. januar 2018, sit 
konstituerende møde. Her udpegede den nye kommunalbestyrelse medlemmer til de 
opgaveudvalg, som fortsætter deres arbejde i 2018.

Alle de borgere, som er medlemmer af disse opgaveudvalg, blev genudpeget.
Følgende politikere fra den nye kommunalbestyrelse blev udpeget til Opgaveudvalget En ny 
Udskoling – MIT Campus Gentofte fra 1. januar 2018:

Pia Nyring, Anne Hjorth, Ulrik Borch, Morten Løkkegaard og Kristine Kryger.
Som formand blev udpeget Pia Nyring og som næstformand blev udpeget Anne Hjorth.

Indstilling
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller

Til Opgaveudvalget En ny Udskoling – MIT Campus Gentofte

At orienteringen tages til efterretning.

Tidligere beslutninger:
.

Bilag

2 (Åben) En ny Udskoling, Syvende møde d. 17. januar 2018
 
Sags ID: EMN-2018-00297

Resumé
Opgaveudvalget for En ny Udskoling – MIT Campus Gentofte skal mødes for syvende gang. 
Forrige møde var et stort temamøde, hvor struktur og organisering af fremtidens udskoling var på 
dagsordenen. Her var der oplæg og arbejde i grupper med henblik på at levere konkret input til 
opgaveudvalgets syvende møde, hvor vi skal blive konkrete ift. kommissoriets andet opgavepunkt: 
at fremsætte forslag om ”Den fremtidige organisering og struktur i udskolingen for både elever og 
medarbejdere med blik for en optimering af ressourcerne”.

Baggrund



Side 4

Da det er ved at være et længe siden opgaveudvalget sidst har været samlet og der er kommet 
nye medlemmer til, opsamles der indledende på opgaveudvalgets arbejde, det indkomne materiale 
indtil nu samt den ’sløjfe’ vi bandt på femte møde.

Herefter arbejdes der med input fra det åbne temamøde d. 28. oktober og med at binde en ny 
’sløjfe’ ift. struktur og organisering i fremtidens udskoling.

Bemærk at dette møde er udvidet med en time og er fra kl. 17-20.

Følgende punkter er på dagsorden:

1. Velkomst og introduktion til dagens arbejde v. formand, Pia Nyring
2. Opsamling

- Hovedoverskrifter og sløjfen fra femte møde
- Det åbne temamøde d. 28. oktober
- Dialogmøder med skoleledelser
- Kommende arbejdsgrupper og en teaser vedr. digitalisering (v. Mei-Li og Kirsten)

3. Organisering og struktur
- Ud fra materialet arbejdes videre med indhold og struktur, og vi binder endnu en sløjfe

4. Tak for i aften v. formanden

Indstilling
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller

Til opgaveudvalget for En ny Udskoling:

1. At opgaveudvalget samler op på arbejdet og materialet indtil nu.

2. At opgaveudvalget arbejder med konkrete formuleringer vedr. indhold, struktur og 
organisering af fremtidens udskoling jf. kommissoriets to første opgavepunkter.

Tidligere beslutninger:
.

Bilag
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