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Sags ID: EMN-2017-02992

Resumé
Der gives på mødet en kort mundtlig orientering fra formandskabet for opgaveudvalget En ny 
Udskoling - MIT Campus Gentofte efterfulgt af drøftelse. 

Baggrund
Der er vedlagt et kort statusnotat til dagsordenspunktet. Desuden vil formandskabet for 
opgaveudvalget på fællesmødet give en mundtlig orientering.

Dagsordener, protokoller og præsentationer fra møderne er tilgængelige for 
Kommunalbestyrelsens medlemmer via Politikerportalen.

Indstilling
Det indstilles 

Til Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget, Skoleudvalget og Erhvervs-, Beskæftigelses- og 
Integrationsudvalget:

At orienteringen fra opgaveudvalget En ny Udskoling – MIT Campus Gentofte tages til efterretning.

Tidligere beslutninger:
.

Bilag
1. Opgaveudvalget En ny Udskoling – MIT Campus Gentofte - Status juni (2336465 - EMN-
2017-02992)
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Opgaveudvalget En ny Udskoling - MIT Campus Gentofte 
Status juni 2018 

Tidshorisont 
Udvalgets første møde blev afholdt marts 2017. 
Udvalget har holdt 10 møder. 
Udvalget forventer at aflevere til Skoleudvalget, Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget samt Erhvervs-, 
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget i september 2018. 
 
Udvalgets opgave 
Opgaveudvalget skal stille forslag om følgende: 

 Overordnede mål samt succeskriterier med fokus på elevernes kompetencer  

 Organisering og struktur i udskolingen for elever og medarbejdere  

 Processen i arbejdet med udviklingen af fremtidens udskoling 

Status 
Opgaveudvalget afholdte næstsidste møde den 6. juni 2018 og har nu et foreløbigt udkast til forslag. 
 
Forslaget indeholder blandt andet et DNA for det, som fremtidens udskoling skal stå på. Ideen om et 
DNA for udskolingen kan føres tilbage til det åbne temamøde i oktober 2017, og er flere gange 
blevet justeret på baggrund af de forskellige input, der siden løbende har været.  
DNA’et har en overskrift ”Motiverede elever klar til en digital fremtid” og indeholder herudover tre 
underoverskrifter: 

1. Originalitet i fællesskaber 
2. Fejle for at mestre 
3. Udforske og skabe 

 
Til hver underoverskrift er der tilknyttet mål og succeskriterier samt fremtidige elevkompetencer. 
 
Med henblik på bedst muligt at understøtte mål og succeskriterier er opgaveudvalget blevet enige 
om at stille forslag til en struktur, hvor omdrejningspunktet er, at 2-4 nærliggende skoler arbejder 
sammen som ”samarbejdsskoler” om eksempelvis særlige linjer, projektforløb, valgfag, de små fag, 
fagfaglige forløb og tværfaglige forløb, partnerskaber, ressourcer (eksempelvis bygninger og 
økonomi) med videre. 
 
Valget af samarbejdsskoler som struktur bygger i høj grad på output fra opgaveudvalgets niende 
møde den 10. april 2018, som blev afholdt som åbent dialogmøde med op mod 100 deltagere 
bestående af en blanding af lærere, skoleledelser, skolebestyrelser og elever. Mange af de gode 
forslag, som kom frem under temamødet, kan realiseres i samarbejdsstrukturen.  
 
Samarbejdsstrukturen indfases, som planlagt, fra august 2019. Opgaveudvalget drøfter en 
implementeringsmodel, hvorefter indfasningen sker gradvist henover fire trin. Det første trin er 
tænkt som en minimumsmodel.  
 
Udvalget er endvidere nået til enighed om at stille forslag om et værkstedshus UD-huset, hvor alle 
udskolingselever periodevis arbejder projektorienteret. 
 
Frem mod opgaveudvalgets sidste møde vil en skrivegruppe finjustere forslaget på baggrund af de 
input, der kom på opgaveudvalgets møde den 6. juni 2018. 
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