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1 (Åben) Anbefalinger fra opgaveudvalget En ny Udskoling - MIT Campus Gentofte 
Aflevering fra opgaveudvalg
 
Sags ID: EMN-2018-03996

Resumé
Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 12. december 2016, pkt. 14, at godkende 
kommissoriet for opgaveudvalget En ny udskoling – Mit Campus Gentofte. Opgaveudvalget er nu 
klar til at aflevere resultatet af sit arbejde.

Tre af de borgere, der har været medlemmer af opgaveudvalget, og formanden og næstformanden 
for opgaveudvalget, vil på vegne af opgaveudvalget præsentere anbefalingerne på et fællesmøde 
den 24. september 2018 med henblik på, at Skoleudvalget, Erhvervs-, Beskæftigelses- og 
Integrationsudvalget og Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget indstiller disse til Økonomiudvalget og 
Kommunalbestyrelsen på deres møder i oktober 2018.

Baggrund
Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 12. december 2016, pkt. 14, at godkende 
kommissoriet for opgaveudvalget En ny udskoling – Mit Campus Gentofte. Det blev godkendt med 
17 stemmer (C, A, V og B og Lisbeth Winther (Uden for Parti)) for, og 2 stemmer (Ø og D) imod. 
Jeanne Toxværd (Ø) stemte imod, idet: ”Kommissoriet er udarbejdet af forvaltningen uden 
forudgående politisk drøftelse i fagudvalgene om nødvendigheden af et § 17 stk. 4 udvalg med 
dette indhold. Enhedslisten opfordrer borgmesteren til fremover at sørge for at det fremgår af 
dagsordner, hvilken type møder politikerne indkaldes til og at han trods et flertal ikke kan ændre 
mødetype ved mødets start, med mindre en enstemmig beslutning foreligger. ” Poul V. Jensen (D) 
stemte imod, idet: ”Nye Borgerlige stemmer imod, idet Kommissorium ikke er udarbejdet i 
fagudvalg, men er en del af budgetforlig mellem C, A, B og V.” Kommissoriet er vedlagt som bilag.

På Kommunalbestyrelsens møde den 27. februar 2017, pkt. 10, udpegede Kommunalbestyrelsen 
medlemmerne til opgaveudvalget.

Opgaveudvalget har ifølge kommissoriet haft til opgave at fremsætte forslag om:
 Overordnede mål for fremtidens udskoling samt succeskriterier for udskolingen fra august 

2019 med fokus på elevernes kompetencer 
 Den fremtidige organisering og struktur i udskolingen for både elever og medarbejdere med 

blik for optimering af ressourcerne 
 Processen i arbejdet med udviklingen af fremtidens udskoling 

Gentofte Kommune ønsker med arbejdet i opgaveudvalget at sætte en tydelig ramme og retning 
for arbejdet i kommunens samlede udskoling.

Opgaveudvalget har udarbejdet ”Fremtidens udskoling”, som er vedlagt som bilag.

Opgaveudvalget har mødtes 11 gange. Udover opgaveudvalgets ordinære møder, har 
tre af opgaveudvalgets ordinære møder været afholdt som åbne temamøder.

Den 26. august 2017 afholdt opgaveudvalget sit første åbne temamødemøde omkring indholdet i 
fremtidens udskoling i Gentofte, hvor bl.a. skolebestyrelser, skoleledelser, udskolingslærere, 
erhvervsnetværk, elevråd, ungdomsuddannelser var inviteret med. Her gav Laila Pawlak, CEO for 
Singularity U, Danmark, et oplæg om teknologiens eksponentielle udvikling, og Noemi Katznelson, 
centerleder for Center for Ungdomsforskning, gav oplæg om unges motivation og lyst til læring og 
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uddannelse. Efterfølgende diskuterede deltagerne retning og indhold for fremtidens udskoling.

Den 28. oktober 2017 afholdt opgaveudvalget sit andet åbne temamøde med deltagelse af 
interessenter fra skoleområdet. Denne gang med fokus på struktur og organisering i fremtidens 
udskoling i Gentofte. Henrik Good Hovgaard fra Future Navigator holdt oplæg om scenarier for 
fremtidens udskolingsstruktur under overskrifterne: Gamification, Digitalisering, Forpligtende 
fællesskaber og Eksperimentskolen. Herefter arbejdede deltagerne med at udvælge trends for 
fremtidens udskoling.

Den 10. april 2018 afholdt opgaveudvalget sit sidste åbne temamøde, hvor blandt andet 
skoleledelser, skolebestyrelser, elever og udskolingslærere var mødt op for at være med til at 
diskutere mulige strukturer for fremtidens udskoling samt processen i udviklingen heraf.

Der har været nedsat to arbejdsgrupper under forløbet samt en skrivegruppe hvor medlemmer af 
opgaveudvalget gennemskrev produktet.

En række udskolingselever har deltaget på opgaveudvalgets møde den 10. marts 2018, og andre 
er blevet interviewet forud for opgaveudvalgets møde den 6 juni. 2018. De unges input blev 
medtaget i det samlede produkt og fungerede som en kvalificering heraf.

Opgaveudvalgets tanker og ideer for Fremtidens udskoling blev den 20. august 2018 præsenteret 
for Handicaprådet. Handicaprådet pointerede vigtigheden af, at opgaveudvalgets fokus på, at 
fremtidens udskoling er for alle børn, er meget vigtig.

Indstilling
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller

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

At ”Fremtidens udskoling” vedtages.

Tidligere beslutninger:
.

Bilag
1. Fremtidens udskoling (2451404 - EMN-2018-03996)
2. Kommissorium for opgaveudvalget for En ny udskoling - MIT Campus Gentofte (2448574 - 
EMN-2018-03996)

2 (Åben) Mødeplan 2019 for Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget
 
Sags ID: EMN-2018-04155

Resumé
Mødeplanen for Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget indstilles til udvalgets 
godkendelse.

Baggrund
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Der er udarbejdet et forslag til mødeplan for udvalget for 2019. I mødeplanen er der reserveret tid 
til fællesmøder for de stående udvalg og Økonomiudvalget forud for 
kommunalbestyrelsesmøderne. Når der er temamøde i Kommunalbestyrelsen, starter fællesmøder 
kl. 18.00. Når der ikke er temamøde i Kommunalbestyrelsen, starter fællesmøder kl. 17.00. 

Der er ikke planlagt møder i dagene før påske, i skolernes vinter-, sommer- og efterårsferie samt i 
dagene op til jul.

Indstilling
Det indstilles

Til Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget:

At mødeplanen for 2019 vedtages.

Tidligere beslutninger:
.

Bilag
1. Mødeplan 2019 med noter (2464371 - EMN-2018-04155)



Dokument Navn: Fremtidens udskoling.pdf

Dokument Titel: Fremtidens udskoling

Dokument ID: 2451404

Placering: Emnesager/Aflevering fra Opgaveudvalget En 

ny Udskoling - MIT Campus Gentofte, 

september 2018/Dokumenter

Dagsordens titel Anbefalinger fra opgaveudvalget En ny 

Udskoling - MIT Campus Gentofte Aflevering 

fra opgaveudvalg

Dagsordenspunkt nr 1

Appendix nr 1

Relaterede Dokumenter: 2



Dette dokument blev genereret af



FREMTIDENS UDSKOLING
Opgaveudvalget for En ny udskoling – MIT Campus Gentofte

1



• FREMTIDENS UDSKOLING / PROLOG S. 3

• FREMTIDENS UDSKOLING / INTRODKTION TIL DNA S. 4

• FREMTIDENS UDSKOLING / DNA - VISION S. 5

• FREMTIDENS UDSKOLING / ELEVERNES KOMPETENCER S. 6

• FREMTIDENS UDSKOLING / STRUKTUR & ORGANISERING: SAMARBEJDSSKOLER - FÆLLES OG HVER FOR SIG S. 7

• FREMTIDENS UDSKOLING / VISION, MÅL, SUCCESKRITERIER OG AKTIVITETSMÅL S. 8

• FREMTIDENS UDSKOLING / PROCES: DIALOG OG HANDLEPLAN S. 10

• FREMTIDENS UDSKOLING / UDHUSET - ET UDSKOLINGSHUS S. 11

• FREMTIDENS UDSKOLING / EPILOG S. 12

• BILAG 1: UDDYBENDE FORKLARING / MOTIVEREDE ELEVER S. 13

• BILAG 2: UDDYBENDE FORKLARING / DIGITAL FREMTID S. 14

• BILAG 3: UDDYBENDE FORKLARING / ORIGINALITET OG FÆLLESSKAB S. 15

• BILAG 4: UDDYBENDE FORKLARING / FEJLE FOR AT MESTRE S. 16

• BILAG 5: UDDYBENDE FORKLARING / UDFORSKE OG SKABE S. 17

2

INDHOLD / FREMTIDENS UDSKOLING



Opgaveudvalget, bestående af 10 borgere (heraf tre unge) og 5 politikere, har sammen med 4 faste deltagere fra skoleområdet i Gentofte arbejdet med at stille forslag om fremtidens 

udskoling i Gentofte ift.

 Overordnede mål for fremtidens udskoling samt succeskriterier for udskolingen fra august 2019 med fokus på elevernes kompetencer
 Den fremtidige organisering og struktur i udskolingen for både elever og medarbejdere med blik for en optimering af ressourcerne
 Processen i arbejdet med udviklingen af fremtidens udskoling 

Opgaveudvalget er iværksat på baggrund af et politisk ønske om at påbegynde en udvikling af kommunes udskoling, der sikrer at eleverne dannes og uddannes til den fremtid, der venter 
dem, og som adresserer den nationale udfordring med elevernes motivation i udskolingen, hvor mange unge mister motivationen og lyst til videre uddannelse. Den seneste trivselsmåling i 
Gentofte Kommune viser, at hver fjerde elev i 7. – 9. klasse mener, at undervisningen tit eller meget tit er kedelig. Kedsomhed og manglende koncentration blandt eleverne øges i takt med 
at de kommer op i de større klasser.

Opgaveudvalgets forslag er blevet til på baggrund af frugtbare samtaler og bred involvering af både skoleledelser, skolebestyrelser, udskolingslærere, samarbejdspartnere – og ikke mindst 

eleverne selv, som dels optager tre pladser i opgaveudvalget og dels har deltaget i processen bl.a. gennem interviews, åbne temamøder, dialogmøder mv. 

Fælles for elevernes udsagn er ønsket om mere kreativitet, mere variation og flere valgmuligheder i udskolingsårene, men også et ønske om mere virkelighed og kendskab til den fremtid, 

der ligger foran dem. Det er også blevet tydeligt at tryghed er vigtigt, men at tryghed opleves forskelligt. Nogle oplever tryghed i det nære og kendte, mens andre oplever tryghed i 

interessefællesskaber, som eksempelvis de femårige udskolings- og gymnasieforløb. Elever giver også udtryk for stort præstationspres.

Opgaveudvalgets ambition er, på baggrund af de mange stemmer, der er hørt i løbet af arbejdsprocessen, samt opgaveudvalgets egne input og refleksioner, at styrke elevernes 

fremtidsrettede, tværfaglige og digitale kompetencer, højne motivation og læringslysten samt styrke originalitet og tryghed i fællesskaberne. Den nye udskoling indebærer nye 

arbejdsformer og fokusområder, men skal bygges på skolernes stærke fag-faglige fundament og det gode arbejde, der allerede foregår på skolerne. 

Opgaveudvalget stiller forslag om et særligt udskolings-DNA og et øget, forpligtende og udviklende samarbejde skolerne imellem, som skal understøtte dette DNA og den gradvise omstilling 

af udskolingerne. Opgaveudvalget stiller også forslag om et særligt projekthus på Hellerupvej, som kan understøtte den ønskede udvikling. 

Forslaget følger i store træk kommissoriet:

• Retningen og den fornyede læringstilgang i form af udskolings-DNAet, og herefter kompetencer, eleverne forventes at tilegne sig
• Forslag til struktur og organisering under overskriften ”samarbejdsskoler”, og herefter vision, mål, succeskriterier og aktivitetsmål. 
• Processen, som skal sikre realisering og progression i arbejdet med at udvikle udskolingerne
• Forslag til projekt- og værkstedshus på Hellerupvej. 
• Epilog med opmærksomhedspunkter og anbefalinger for det fremadrettede arbejde.  
• Bilag: Begrebsafklaringer af udskolings-DNAet.
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FREMTIDENS UDSKOLING / PROLOG



FÆLLESSKABER

MOTIVEREDE ELEVER 
KLAR TIL EN DIGITAL FREMTID

ORIGINALITET I 
FÆLLESSKABER

FEJLE FOR AT 
MESTRE

UDFORSKE 
OG SKABE

SYNLIG LÆRING

ÅBEN SKOLE
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Fremtidens udskoling bygger videre på de tre indsatser, som 
blev iværksat i forbindelse med skolereformen: Fællesskaber, 
Synlig Læring og Åben Skole. 

For udskolingen er disse i fremtiden udmøntet og skærpet i 3 
overskrifter: 
”Originalitet i fællesskaber”, ”Fejle for at mestre” og ”Udforske 
og skabe”. 

Disse tre overskrifter udgør sammen med sætningen: 
”Motiverede elever klar til en digital fremtid” DNA’et for 
udskolingerne i Gentofte fra august 2019 – selve kernen i 
udskolingsarbejdet.

Det er opgaveudvalgets ambition, at skolerne arbejder med 
DNA’et således, at eleverne i stigende grad over de kommende 
år oplever en mere kreativ, udforskende og skabende tilgang til 
læring, at der er øget fokus på deres proces fremfor produkt, at 
der er variation og valgmuligheder, og at eleverne kan udfolde 
originalitet i trygge fællesskaber.

Fremtidens udskoling lever som hidtil op til folkeskoleloven og 
bygger videre på de gode tiltag og det stærke faglige 
fundament, der eksisterer på skolerne. 

FREMTIDENS UDSKOLING / INTRODUKTION TIL DNA 



MOTIVEREDE ELEVER 
KLAR TIL EN DIGITAL FREMTID

ORIGINALITET I 
FÆLLESSKABER

FEJLE FOR AT 
MESTRE

UDFORSKE 
OG SKABE
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FREMTIDENS UDSKOLING / DNA - VISION

MOTIVEREDE ELEVER KLAR TIL EN DIGITAL FREMTID
Den overordnede overskrift for udskolingens fælles DNA 
indeholder en vision om et læringsmiljø præget af variation og 
valgmuligheder, hvor proces og vejledning er i fokus, og hvor 
eleverne oplever tydelige forventninger og passende 
udfordringer. 
I dette læringsmiljø trænes eleverne gradvist til at mestre 
digitale redskaber, kende til teknologiens byggesten og blive 
kritiske brugere og kreative skabere af og med det digitale.

• ORIGINALITET OG FÆLLESSKAB
• FEJLE FOR AT MESTRE
• UDFORSKE OG SKABE 
De tre underoverskrifter bygger på tre visioner, herunder:
 Trygge og anerkendende fællesskaber hvor eleverne kan 

styrke deres relationelle kompetencer og bruge disse til at 
tilegne sig lokalt såvel som globalt udsyn, med blik for 
bæredygtighed.

 Fagligt stærke modige unge mennesker, der ikke tøver med 
at gå mod strømmen, tør tage en udfordring op, og har 
erkendt, at kilden til læring ofte ligger i at fejle - fejle for at 
mestre.

 Skabende læringstilgang hvor eleverne arbejder kreativt 
med autentiske problemstillinger i samarbejde med 
omverden.



Omverden
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I fremtidens udskoling er det ambitionen, at eleverne 
oplever sig kompetente til at matche deres eget talent, den 
brede vifte af uddannelser samt det fremtidige 
omskiftelige arbejdsliv. 

Med sig i rygsækken har eleverne, udover et solidt fagligt 
udgangspunkt tværgående kompetencer, der knytter sig til 
udskolings-DNAet.

Og med vedvarende fokus på det høje fagfaglige niveau i 
kommunens udskolinger samt arbejdet med sociale og 
relationelle kompetencer, så vil Gentofte Kommune slå 
søm i at fremtidssikre, at eleverne står stærkt når det 
gælder om kompetent at kunne indgå i fællesskaber, der 
har til opgave at løse morgendagens udfordringer.

Forudsætningen for at lykkes med fremtidens udskoling 
hviler imidlertid på et tæt og proaktivt samarbejde med 
forældrene samt forventningsafstemning omkring 
samarbejdet mellem lærere, elever og forældre.

ORIGINALITET I 
FÆLLESSKAB
Eleverne:
• Har selvindsigt og udsyn, også globalt
• Tør være forskellig fra andre
• Har blik for fællesskab og indgår 

kompetent og aktivt i disse.

Forældresamarbejde

Skoleverden

FREMTIDENS UDSKOLING / ELEVERNES KOMPETENCER

MOTIVEREDE ELEVER 
KLAR TIL EN DIGITAL FREMTID

UDFORSKE OG SKABE
Eleverne
• Har tværfaglige kompetencer: samarbejde, kommunikation, 

problemløsning og andre 21st skills
• Har en nysgerrig og åben tilgang til læring og arbejder med 

spørgsmål såvel som svar
• Kan arbejde kreativt og skabende og omsætte viden til virkelighed

FEJLE FOR AT MESTRE
Eleverne:
• Har en udviklende tankegang 

og oplever modgang som 
mulighed for forbedring og 
udvikling

• Tør fejle i forsøget på at 
mestre

• Kan modtage og give feedback 
og feedforward



Fremtidens udskoling består af et udviklende og forpligtende samarbejde 
mellem kommunens skoler. 

Ambitionen er at skabe en bevægelse fra de små miljøer, vi kender i 
udskolingerne i dag, til mere varierede tilbud, hvor skolerne samarbejder 
om at øge udbud og indhold til eleverne for netop at imødekomme 
elevernes ønske om mere variation og valgmulighed. Det kan samtidigt 
give rum for en større fagligt og socialt fællesskab for de elever, der 
bedst trives med det, imens der er mulighed for en sikker base for de 
elever, som finder tryghed i det helt nære og kendte .

Samtidig sættes en bevægelse i gang, hvor skolerne lærer af og med 
hinanden. Samlet set bevæger skolerne sig herved fra den unikke skole 
til også at indeholde et fælles, lærende ‘vi’.

Samarbejdet mellem skolerne er den kraft, der i stigende grad skal få 
DNA’et til at lykkes og træde tydeligt frem for eleverne.

Med forslaget om samarbejdsskoler er det ønsket at skabe et større og 
stærkere fagligt sparringsmiljø og mere videndeling for lærerne på tværs 
af skolerne, og give mulighed for større specialisering ved fx udbud af 
linjer og forløb på tværs af skolerne.
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FREMTIDENS UDSKOLING / STRUKTUR & ORGANISERING: 
SAMARBEJDSSKOLER - FÆLLES OG HVER FOR SIG



MOTIVEREDE ELEVER

Vision
Læringsmiljøet i Gentofte Kommunes udskolinger bygger på variation og valgmuligheder. 
Undervisningen folder sig ud i tydelige rammer med positive forventninger og passende 
udfordringer til alle.

Mål: 
At højne elevers motivation for læring ved kvalificeret at møde elevernes forskellige 
motivationsorienteringer

Succeskriterier 
Gentofte Kommunes udskolingselever oplever:
 Trivsel, positive forventninger og passende udfordringer i skolen.
 Nysgerrighed og sult efter læring
 Variation og valgmuligheder i skoledagen og inddragelse og medbestemmelse i forhold 

til skoledag og læring
 Kendskab til egen motivationsorientering

Aktivitetsmål
Gennem forpligtende og udviklende samarbejder skoler imellem, øges og udvikles gradvis 
elevernes mulighed for undervisning baseret på:
 Valgmuligheder
 Variation – eksempelvis undervisning omlagt til projekter, tid til fordybelse m.v.
 Medinddragelse og medbestemmelse

DIGITAL FREMTID

Vision
Gentofte Kommunes udskolinger sender eleverne ud i deres digitale fremtid med en 
grundlæggende teknologiforståelse og digital dannelse, der tilsammen sætter dem i stand til både 
at forstå og anvende digitale teknologier, men også at skabe dem, reflektere og stille sig kritisk 
overfor dem samt at begå sig adækvat i en digitaliseret verden.

MåL:
At ruste eleverne til at begå sig og være skabende i en verden, der i stigende grad drives af digitale 
teknologier

Succeskriterier:  
Gentofte kommunes udskolingselever oplever, at de:
 Er digitalt dannede 
 Fortroligt anvender digitale værktøjer
 Har en grundlæggende teknologiforståelse
 Er kritiske og kreative skabere med det digitale

Aktivitetsmål
Forpligtende og udviklende samarbejder skolerne imellem skal sikre tværgående inspiration, 
sparring og videndeling med henblik på at udvikle elevernes kompetencer indenfor digital teknologi, 
herunder:
 Basale digitale kompetencer og basisprogrammer
 Teknologiforståelse og avanceret kodning
 Digital dannelse
 Kritiske brugere og kreative skabere
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FREMTIDENS UDSKOLING / VISION, MÅL, SUCCESKRITERIER OG AKTIVITETSMÅL



ORIGINALITET I FÆLLESSKABER

Vision
Fællesskaber i Gentofte Kommunes udskoling er trygge, 
anerkendende og udvikler elevernes originalitet. Eleverne har 
selvindsigt, gode relationelle kompetencer samt både lokalt og 
globalt udsyn, med blik for bæredygtighed.

Mål

At elever i udskolingen færdes i trygge og anerkendende 

fællesskaber med plads til originalitet, og hvor eleven kan udvikle 

kompetencer samt et bæredygtigt, dannelsesmæssigt ståsted, 

som ruster eleven til at indgå i små og store fællesskaber og have 

lokalt og globalt udsyn. 

Succeskriterier
Gentofte Kommunes udskolingselever oplever:

 At deltage trygt og kompetent i fællesskaber og have modet 

til at være forskellig fra andre. 

 At have lokalt og globalt udsyn og viden om bæredygtighed, 

medansvar, rettigheder og pligter i et demokratisk samfund.

Aktivitetsmål

 Skolen understøtter elevernes mulighed for forskellige 

fællesskaber, herunder nye interessefællesskaber ved at 

tilbyde forløb, linjer eller fag i samarbejde med nærliggende 

skoler

 Skolen understøtter eleven i at have udsyn i form af forståelse 

af forskellige kultur- og natursyn, FN’s verdensmål, 

medansvar, rettigheder og pligter, demokrati m.v.  

 Skolen styrker elevens sociale og relationelle kompetencer og 

evne til at navigere i komplekse systemer ved fx Triple Focus, 

så eleverne kan deltage kompetent og aktivt i fællesskaber.

Undervisning tilrettelægges i et samarbejde på tværs af skoler for 

at eleverne kan dyrke deres interesser i forskellige og nye 

læringsfællesskaber. Eksempelvis ved at skolerne på tværs 

udbyder forskellige linjer, fagfaglige eller tværfaglige fag eller 

forløb, projekter m.v.

FEJLE FOR AT MESTRE

Vision
Elever, der forlader Gentofte Kommunes skoler efter niende 
klasse er fagligt stærke modige unge mennesker, der ikke tøver 
med at gå mod strømmen, tør tage en udfordring op, og har 
erkendt, at kilden til læring ofte ligger i at fejle - fejle for at 
mestre.

Mål
At elever i udskolingen lærer at mestre - også ved at fejle, at de 
kender deres udviklingspotentialer og vækstpunkter og opøver 
kompetencer i at tilgå en opgave nysgerrigt og vedholdende. At 
eleven altid kan få sparring fra lærer, mentor eller buddy.

Succeskriterier
Gentofte Kommunes udskolingselever oplever, at:

 Undervisning udspiller sig i flerstemmige læringsrum.

 Der er er fokus på proces såvel som produkt.

 Karakterer ikke står alene, men altid følges op af formativ 

evaluering.

 Opgaver har en tydelig rammesætning med præcise 

vurderingskriterier.

 Eleverne har en udviklende tankegang, hvor fejl er en del af 

læringsprocessen.

Aktivitetsmål

 Skolen styrker og understøtter en udviklende tankegang hos 

eleverne og sikrer en kultur hvor fejl værdsættes som vigtig 

kilde til læring. 

 Skolen har mentor- og buddyordninger og undervisningen 

har altid et tydeligt formål og baserer sig på taksonomier, 

tydelige rammer og forventninger. Feedback er formativ -

Karakterer står aldrig alene.

Skoler samarbejder og videndeler erfaringer med 

tilrettelæggelse af mentor og buddyordninger, feedback og 

feedforward samt med udviklingen af en kultur, hvor det er 

naturligt at fejle for at mestre.

UDFORSKE OG SKABE

Vision
I udskolingen arbejder eleverne med autentiske problemstillinger i samarbejde med 
omverden. Herigennem oplever eleverne mening og får kendskab til en bred vifte af 
jobs og uddannelser. Eleverne stiller nysgerrige spørgsmål, og læring er i højere grad 
noget, der skabes frem for  undervisning, der modtages og det kreative element 
lever i alle fag og forløb. Det kreative element lever i alle fag og forløb.

Mål
At elever i udskolingen mestrer at arbejde innovativt, udforskende og skabende med 
virkelighedsnære problemstillinger, og derved oplever handlekraft samt opøver 
tværfaglige og fremtidsrettede kompetencer og får kendskab til forskellige 
fremtidsmuligheder

Succeskriterier
Gentofte Kommunes udskolingselever oplever, at:
 De mestrer den udforskende og skabende tilgang til læring og at kreativitet er et 

gennemgående element i undervisningen.
 At der er tid og rum til fordybelse ved projektorienterede forløb og ‘sæt eleverne 

fri’ dage.
 At omverdenen inddrages i undervisningen ved hjem-ud-hjem tankegang.
 Der er tværfaglig undervisning henover skematimer.
 De har kendskab til forskellige fremtidsmuligheder.

Aktivitetsmål
 Skolen arbejder med det kreative og skabende element i alle fag.

 Elevernes fremtidsrettede kompetencer, som 21st century skills, styrkes. 

 Alle fag og faglige forløb arbejder med hjem-ud-hjem struktur.

 Der arbejdes målrettet med elevernes kendskab til en bred vifte af jobmuligheder 

og uddannelsesretninger samt løbende vejledning af eleverne.

 Der arbejdes i højere grad end tidligere projektorienteret og med 

fordybelsesdage.

Skoler samarbejder om at udvikle læringsmål og taksonomi for ‘at udforske og 

skabe’. Endvidere samarbejder skolerne om udvalgte projektopgaver. Fx Den 

innovative projektopgave, Projekt Edison/CRAFT m.v.

Skolerne etablerer også samarbejder/partnerskaber med forskellige 

ungdomsuddannelser og samarbejder med kulturinstitutioner, foreninger, 

virksomheder om forløb eller projekter mv. 9

FREMTIDENS UDSKOLING / VISION, MÅL, SUCCESKRITERIER OG AKTIVITETSMÅL
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Erfaringer fra udviklingsprocessen omkring Synlig Læring, fase 2, bruges til at sikre 
progression og udvikling i processen for at skolerne når mål, succeskriterier og 
aktivitetsmål i fremtidens udskoling.

I udviklingsprocessen indbygges systematisk opfølgning  gennem handleplaner i 
kombination med implementeringsplan og dialog med skolechef og forvaltning. 
Skolerne har i denne model mulighed for at tage afsæt i egen kontekst - dér hvor 
de er i forhold til de opsatte overordnede mål, og på baggrund af dette, kan de 
opstille lokale mål.

Skolerne forholder sig på den måde indgående til, hvilke fokusområder og 
handlinger der skal til samt hvilken kompetenceudvikling, der er nødvendig for at 
de overordnede mål via lokale mål forankres i praksis, så skolerne bevæger sig i den 
rigtige retning. Ligeledes skal handleplanerne inkludere mål og planer for 
samarbejde med andre skoler.

Opfølgning på handleplaner sker ved dialogmøder, hvor der sker 
forventningsafstemning, sparring og feedback. Dialogmøderne finder sted 
halvårligt.

Fordelen ved processen er:
• Genkendelig og afprøvet for skolerne
• Virkningsfuld
• Systematisk og bygger på opfølgning gennem handleplaner og dialog med 

skolechefen og forvaltningen
• At feedback er tydelig

Der afrapporteres til det politiske niveau årligt.

FREMTIDENS UDSKOLING / PROCES: DIALOG OG HANDLEPLAN



Opgaveudvalget stiller i tillæg til DNA’et forslag om et understøttende læringscenter på Hellerupvej nr. 22, og stiller forslag 
om at udviklingen af huset sker i en åben proces eller projektperiode – i samarbejde med lærere og elever, og at der 
ansættes særlige kompetencer til huset. 

UD-HUSET
På Hellerupvej etableres et projekthus, hvor alle udskolingselever har deres gang i korte og længere perioder, hvor 
samarbejder på tværs af skolerne kan foregå, elever og medarbejdere kan inspireres og hvor der er plads og faciliteter der 
kan understøtte udskolingens DNA.
Her er der opdaterede værksteder og faglokaler, der udover den kendte faglighed også understøtter ’ånden og hånden’. 
Her etableres miljøer, som understøtter og udvikler kompetencer i  den nyeste teknologi,  innovation og iværksætteri, 
designfaciliteter samt modelleringsfaciliteter. ‘UD-huset’ skal være et ”levende hus” hvor alt kan ske og alt kan lade sig gøre 
i en faciliteret proces. Lærerne tilfører faglige temaer, som miljøer og materialer i UD-huset understøtter. 

PARTNERSKABER
Dette læringscenter understøtter samarbejdet med partnerskaber fra erhvervslivet, NGO’er, foreninger og institutioner. 
Partnerne arbejder i perioder side om side med unge fra alle skoler og evt. ungdomsuddannelser. Herved videreudvikles 
tankerne omkring MIT Campus Gentofte baseret på nuværende erfaringer. Det giver mulighed for at skabe udsyn og 
videreudvikle #virkelighedensskole, så eleverne får deres ønsker om mere virkelighed i dagligdagen indfriet.

INNOVATION

TEKNOLOGI

DESIGN

MODELLERING

11

FREMTIDENS UDSKOLING / UD-HUSET - ET UDSKOLINGSHUS

Tænkte eksempler på brug af  UDHUSET

UD-forskere
Hver uge kommer der nye elever i UD-huset. De er der for at udforske temaer og problemstillinger, som de endnu ikke kender svarene på. 
Eksempelvis: Eleverne på 7. årgang på samarbejdsskoler er der i uge 39 for at udforske klimaproblematikken set med FN’s verdensmål. Ugen efter benytter 9. årgang på to andre skoler stedet til at træne nye 
perspektiver på deres naturfagsprøver.

Årets gang
UD-huset bliver brugt af alle udskolingselever i særlige forløb året rundt. Det er altid i brug.  
Primært er årgangene fra samarbejdsskolerne der på samme tid. I slutningen af skoleåret tilrettelægges det således, at der arbejdes med Peer-2-Peer-læring på ‘sæt eleverne fri’-dage, hvor eleverne skal formidle 
læring og forløb til årgange yngre end dem selv.
24/7-konceptet indføres med fokus på tid til fordybelse og læringsperioder får nye dimensioner, når udskoling og de unges frie tid møder hinanden.

Ungdomsuddannelser
Der er et etableret samarbejde med alle ungdomsuddannelser i kommunen samt flere eksterne, der alle benytter sig af UD-huset i samarbejdsperioder.
Der etableres fælles uddannelsesforløb for lærere i udskolingen samt lærere i ungdomsuddannelser indenfor Innovation og iværksætteri, Teknologi, Design og modellering.



EPILOG / OPMÆRKSOMHEDSPUNKTER OG ANBEFALINGER

Opgaveudvalget har arbejdet i knap halvandet år, og der er blevet talt og lyttet, spurgt ind til og samskabt med mange forskellige mennesker med fælles interesse i vores folkeskole. 

Resultatet er en syntese af de emner, værdier, viden og idéer, vi har været optagede af undervejs. 

Den overordnede ambition med det forslag, opgaveudvalget her stiller, er at styrke elevernes motivation og fremtidsrettede kompetencer, men også at eleverne i deres udskolingstid 

finder mening i interessefællesskaber og en mere udforskende og skabende tilgang til at lære. Det er ønsket, at eleverne erfarer, at proces er mindst lige så vigtigt som resultat, og er 

en vigtig del af personlig og faglig udvikling. Det er også ønsket, at eleverne forlader folkeskolen med kendskab til de muligheder, der ligger forude, men også med udsyn og 

forståelse for både det lille og det store, globale fællesskab. Det er grundtankerne bag udskolingens DNA

Med DNA’et og den samarbejdsstruktur, opgaveudvalget her anbefaler, er det hensigten at tilgodese at vores udskolingselever motiveres forskelligt og har forskellige behov og 

interesser. Med samarbejdsskoler bliver der mulighed for, at flere elever kan vælge efter interesse og indgå i nye meningsfulde interessefællesskaber. Det giver også mulighed for at 

skolernes medarbejdere får flere sparringsmuligheder, og at skolerne kan videndele og lære at hinandens gode projekter og tiltag.

Som afslutning ønsker opgaveudvalget at vedlægge følgende opmærksomhedspunkter og anbefalinger:

• Fremtidens udskoling skal stå på det solide, faglige fundament, der allerede er i kommunens udskolinger. Derfor er det opgaveudvalgets forslag, at fremtidens udskoling kobles 

sammen med, forankres og videreudvikles i allerede eksisterende indsatser (Fællesskaber, Synlig Læring og Åben Skole), politikker (En ung Politik, Erhvervspolitikken) samt kobles 

sammen med aktuelle, nationale fokusområder som Innovation og entreprenørskab, Teknologiforståelse, Naturfagsstrategien m.v. 

• Arbejdet med realiseringen af fremtidens udskoling skal ske gradvist og i et tempo, hvor skolerne har mulighed for, med deres professionelle faglighed, at udfylde de rammer, der 

her stilles forslag om.

• At den kommende udskolings nye DNA videreudvikles i samarbejde med skolerne for at give bedst mulige betingelser for forankring og videre vækst i skolernes praksis. Kun med 

motiverede lærere får vi motiverede elever.

• At processen med udviklingen af fremtidens udskoling følges af fx Advisory Board på skoleområdet, og at der etableres eller benyttes eksisterende platform for videndeling 

mellem skolerne.

• At der afsættes midler til udviklingen af udskolingen. Fremtidens udskoling kræver tid til samarbejde og fordybelse for lærerne.
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BILAG 1: DNA / MOTIVEREDE ELEVER

Motivation er ikke blot en forudsætning for at lære og trives, men også et resultat af læring og trivsel og er helt afgørende for understøttelsen af progression og udvikling hos eleverne. 

Motiverede elever i Gentofte Kommune er derfor også blevet en af to hovedoverskrifter i arbejdet med fremtidens udskoling.

Motivation er dynamisk og opstår i konkrete situationer i en vekselvirkning mellem eleverne og skolen. Eleverne har forskellige motivationsorienteringer, som kan have udspring i viden, 

præstation, relation, mestring og involvering. Opgaven er derfor at få elevernes meget forskellige motivationsorienteringer til at spille sammen med den skolepraksis, eleverne mødes med.

For at lykkes i arbejdet med motiverede elever, er det alfa og omega at eleverne oplever, at skoledagen er varieret og byder på valgmuligheder.

 Variation indebærer en afvekslende undervisnings- og læringsform, hvor undervisningen i højere grad foregår på tværs af årgang og fag, er mere praksisorienteret og bygger på en hjem-

ud-hjem model. Arbejdsformer er mangeartede: projektarbejde, master classes, fordybelsesdage, ”sæt eleverne fri” m.m. 

 Valgmuligheder handler om øge ansvarsfølelsen hos eleverne og give dem mulighed for at vælge efter interesse, talent m.v. Det er vigtigt, at eleverne inddrages og får medbestemmelse 

i forhold til, hvordan arbejdsformen omkring læring tilrettelægges og udspiller sig, hvordan feedback foregår samt hvilke temaer, der tages op i undervisningen.

Tydelighed omkring forventninger er også fundamentalt for at lykkes med motiverede elever. Alle elever skal mødes og udfordres. Skolen skal turde stille høje og differentierede forventninger 

til elevernes faglige arbejde, men også høje forventninger til fællesskabskulturen og til den enkeltes personlige udvikling. Endelig er underviserens rolle central for at lykkes med motiverede 

elever. I fremtidens udskoling er underviseren også elevens mentor og evaluering sker gennem elevsamtaler og feedback, hvor der lægges vægt på elevens læringsudbytte. Mange unge ønsker 

at arbejde med virkelige udfordringer i deres skoletid, og at de brænder for at møde en mangfoldighed af deres fremtidige muligheder på baggrund af løbende vejledning. 

Mål: 
At højne elevers motivation for læring ved kvalificeret at møde elevernes forskellige motivationsorienteringer

Succeskriterier 
Gentofte Kommunes udskolingselever oplever:
 Trivsel, positive forventninger og passende udfordringer i skolen.
 Nysgerrighed og sult efter læring
 Variation og valgmuligheder i skoledagen og inddragelse og medbestemmelse i forhold til skoledag og læring
 Kendskab til egen motivationsorientering

Aktivitetsmål
Gennem forpligtende og udviklende samarbejder skoler imellem, øges og udvikles gradvis elevernes mulighed for undervisning baseret på:
 Valgmuligheder
 Variation – eksempelvis undervisning omlagt til projekter, tid til fordybelse m.v.
 Medinddragelse og medbestemmelse
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BILAG 2: DNA / DIGITAL FREMTID

Digital fremtid er en af to hovedoverskrifter i Gentoftes kommende udskolinger. Men i virkeligheden kunne der lige så godt stå digital nutid. For det digitale er her allerede. Vores børn og unge 

vokser op med en computer i lommen og et univers af muligheder. Den digitale fremtid, der henvises til, er elevens som efter sin tid i folkeskolen skal navigere og eksistere i sin fremtid – og 

være skaber af den. 

Gentoftes udskolinger skal ruste eleverne til at begå sig i en verden, der i stigende grad drives af digitale teknologier. Det kræver, at vi sikrer dem en grundlæggende teknologiforståelse og en 

digital dannelse, så de også kan blive kreative skabere af teknologien og udviklingen, og ikke blot brugere af og underlagt den. Vi skal klæde eleverne på til deres digitale fremtid, så de er klædt 

på til at mestre de konsekvenser den digitale udvikling har for vores erkendelse, kultur og fællesskab. Det er et stykke arbejde, som med fordel kan starte længe før eleven når udskolingen.

Med digital dannelse forstås her, at eleven kan begå sig i det sociale, digitale univers. Have mavefornemmelse for hvornår der skal tændes, men også hvornår der skal slukke. Digital dannelse 

indebærer også evnen til at kunne reflektere over og stille sig kritisk overfor teknologier og på den måde de fungerer. Ligeledes skal eleven kunne deltage aktivt i nutidens og fremtidens 

demokratiske samfund og have indflydelse på beslutninger og processer, der påvirker den enkeltes liv. Alt dette forudsætter en grundlæggende teknologiforståelse. En forståelse for, hvorledes 

systemer bygges op, viden om algoritmer og hvordan data indsamles og anvendes hver dag.

Eleven skal ligeledes sikres kompetencer til at mestre de basale digitale redskaber, der anvendes i en stor del af de flestes arbejde. Men de skal også sikres en grundforståelse for teknologiens 

byggeklodser og lære at skabe kreativt med teknologien. Den, der skriver koden eller forstår hvorledes man kan skabe med digital teknologi, har mulighed for at definere fremtiden.

Digital teknologi skal i den kommende udskoling være integreret i undervisningen og understøtte alt de gode, der allerede foregår i kommunens udskolinger.

MåL:
At ruste eleverne til at begå sig og være skabende i en verden, der i stigende grad drives af digitale teknologier

Succeskriterier:  
Gentofte kommunes udskolingselever oplever, at de:
 Er digitalt dannede 
 Fortroligt anvender digitale værktøjer
 Har en grundlæggende teknologiforståelse
 Er kritiske og kreative skabere med det digitale

Aktivitetsmål
Forpligtende og udviklende samarbejder skolerne imellem skal sikre tværgående inspiration, sparring og videndeling med henblik på at udvikle elevernes kompetencer indenfor digital 
teknologi, herunder:
 Basale digitale kompetencer og basisprogrammer
 Teknologiforståelse og avanceret kodning
 Digital dannelse
 Kritiske brugere og kreative skabere
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BILAG 3: DNA / ORIGINALITET I FÆLLESSKABER
Klassisk knyttes originalitet til den opfindsomme, udforskende og fantasifulde elev, men originalitet kan lige såvel opstå og blomstre i et teamsamarbejde. Uanset hvor eller hos hvem den 

originale idé opstår, så er der behov for et fællesskab hvori idéen kan folde sig ud. Det er alfa og omega at de fællesskaber er trygge og ikke hæmmende eller ekskluderende for 

originaliteten. I alle de fællesskaber, som udskolingen rummer, skal eleverne opleve trygheden og glæden ved at deltage og udvikle sig, og de skal føle sig set og mødt, som de forskellige 

mennesker, de er. De skal have mulighed for at ”Stå stærkt” men også være ”Forskellige sammen”, som beskrevet i En Ung Politik og opleve at ”Fællesskaber er en styrke – forskellighed 

et potentiale” som beskrevet i ”Strategi for Fællesskaber”.

Det er vigtigt, at eleverne deltager kompetent i fællesskaber, at de ser sig selv tydeligt i fællesskaber, og at de har blik for de kompetencer, de bringer med sig ind i forskellige fællesskaber 

– faglige, sociale såvel som personlige kompetencer. Det er ligeledes vigtigt, at de har blik for og forholder sig nysgerrigt til det andre bringer med sig ind i fællesskaber. 

Den selvindsigt og erfaring eleven får med sig i rygsækken fra de nære fællesskaber i skolen, den skal eleven sidenhen kunne oversætte ind i nye sammenhænge. For originalitet i 

fællesskaber handler også om at være original – at være ”nogen” og bidrage med ”noget” - i nye og større sammenhænge. Det er med dét vi har med os i rygsækken - viden færdigheder, 

holdninger – i mødet med verden omkring os, at vi bliver til ”nogen særlig”, der gør ”noget særligt” i verden. Det er derfor vigtigt, at vi giver vores elever et dannelsesmæssigt udsyn at stå 

på og til at etablere nye stærke fællesskaber med. Vi skal derfor give udskolingseleverne værktøjer til at afsøge egne veje og vi skal styrke dem i deres mod til at gå egen vej, men også 

sikre, at eleven har blik for både det lille og det store fællesskab – for det lokale OG det globale. Derfor skal eleven gennem sin udskolingstid beskæftige sig med FN’s verdensmål og 

bæredygtighed. 

Når originalitet kommer til udtryk i processer, handlinger og produkter, så opstår ny viden og ny mening som er fundamental for vores udvikling, og for dét vi i Danmark skal leve af. Derfor 

skal originalitet styrkes i fremtidens udskoling.

Mål

At elever i udskolingen færdes i trygge og anerkendende fællesskaber med plads til originalitet, og hvor eleven kan udvikle kompetencer samt  bæredygtigt, dannelsesmæssigt ståsted, 

som ruster eleven til at indgå i små og store fællesskaber og have lokalt og globalt udsyn. 

Succeskriterier
Gentofte Kommunes udskolingselever oplever:

 At deltage trygt og kompetent i fællesskaber og have modet til at være forskellig fra andre. 

 At have lokalt og globalt udsyn og viden om bæredygtighed, medansvar, rettigheder og pligter i et demokratisk samfund

Aktivitetsmål

 Skolen understøtter elevernes mulighed for forskellige fællesskaber, herunder nye interessefællesskaber ved at tilbyde forløb, linjer eller fag i samarbejde med nærliggende skoler

 Skolen understøtter eleven i at have udsyn i form af forståelse af forskellige kultur- og natursyn, FN’s verdensmål, medansvar, rettigheder og pligter, demokrati m.v.  

 Skolen styrker elevens sociale og relationelle kompetencer og evne til at navigere i komplekse systemer ved fx triple focus, så eleverne kan deltage kompetent og aktivt i fællesskaber
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BILAG 4: DNA / FEJLE FOR AT MESTRE
Opgaveudvalget har fra start været optaget af den præstationskultur, som synes at lægge pres på mange unge, og ønsker derfor at understøtte en kultur, der ser fejl  som et potentiale til læring og 
innovation. DNA-overskriften ”Fejle for at mestre” skal understøtte udviklingen af mere innovative, fagligt stærke og modige unge mennesker – ledestjerner, der gerne går mod strømmen for at følge 
den vej i en opgave eller projekt, som er rigtig for eleven, men også understøtte at eleven ikke lader sig slå ud af modgang eller oplever fejl og karakterer som tegn på fiasko.

Der skal mod og mandshjerte til for at turde fejle, for når vi begår fejl, så risikerer vi at tabe ansigt og blive sat udenfor fællesskabet. Derfor skal der være tryghed i læringsrummet i fremtidens 
udskoling og der skal være fællesskaber, hvor fejl der kommer ud af en engageret, vedholdende og udforskende proces værdsættes som vigtig kilde til læring. 
Mestring i fremtidens udskoling opstår når eleverne har afprøvet, justeret og forfinet og kan løse og beherske noget vanskeligt og kompliceret – når eleverne ”står på tæer”. At mestre kalder på 
kompetencer eller dyder, som det at gøre sig umage og øve sig igen og igen.

Lærere i udskolingen har en særlig rolle i forhold til at etablere et læringsrum, der fremmer ”fejle for at mestre”. Læringsrummet er karakteriseret ved at være flerstemmigt og læring sker således på 
basis af dialog mellem lærere og elever og eleverne indbyrdes. Undervisningen skal bære præg af frihed i opgaveløsningen, elevmedindflydelse og -inddragelse samt fokus på at eleverne kan fordybe 
sig – og så skal lærerne stille tydelige krav og forventninger til eleverne. Læring skal være synlig for eleven, for når eleven kommer til kort i et projekt, så skal eleven være i stand til at stille sig selv 
læringsspørgsmål som eksempelvis hvilke kompetencer skal jeg opøve for at løse udfordringen?
I fremtidens udskoling er der fokus på proces såvel som produkt, og her gives tydelige og præcise vurderingskriterier – her står karakterer aldrig alene, men følges op med feedback, her belønnes den 
elev, der i sin læringsproces bevæger sig udover sin komfortzone, og her understøtter buddy - og mentorordninger eleverne i deres udvikling, således at ingen elev oplever at stå alene, ligeledes et 
pejlemærke fra En Ung Politik.

Mål
At elever i udskolingen lærer at mestre - også ved at fejle, at de kender deres udviklingspotentialer og vækstpunkter og opøver kompetencer i at tilgå en opgave nysgerrigt og vedholdende. At eleven 
altid kan få sparring  fra lærer, mentor eller buddy.

Succeskriterier
Gentofte Kommunes udskolingselever oplever, at:

 Undervisning udspiller sig i flerstemmige læringsrum

 Der er er fokus på proces såvel som produkt

 Karakterer ikke står alene, men altid følges op af formativ evaluering

 Opgaver har en tydelig rammesætning med præcise vurderingskriterier

 Eleverne har en udviklende tankegang, hvor fejl er en del af læringsprocessen

Aktivitetsmål

 Skolen styrker og understøtter en udviklende tankegang hos eleverne og sikrer en kultur hvor fejl værdsættes som vigtig kilde til læring. 

 Skolen har mentor- og buddyordninger og undervisningen har altid et tydeligt formål og baserer sig på taksonomier, tydelige rammer og forventninger. Feedback er formativ - Karakterer står 

aldrig alene.
16



BILAG 5: DNA / UDFORSKE OG SKABE
Elever i Gentofte Kommunes udskolinger har givet udtryk for ønsket om en skoledag som med færre timer, hvor der modtages og flere hvor der skabes. De ønsker sig flere kreative fag og mere 

kreativitet i de nuværende. Og så ønsker de mulighed for at have medbestemmelse i forhold til hvad, der arbejdes med i projekterne og mulighed for at fordybe sig sammen i grupper, på tværs af fag og 

henover skematimer. Derfor skal der sikres tid og rum til fordybelse ved flere projektorienterede forløb, fordybelsesdage og ‘sæt eleverne fri’ dage, hvor eleverne kan arbejde med det, de er optagede 

af, således at eleverne oplever ”Alle i tale” som beskrevet i En Ung Politik.

Endvidere efterspørger elever i Gentofte Kommunes udskoling mere virkelighedsnær, anvendelsesorienteret og relevant skolegang. Det indebærer at skolerne tilrettelægger undervisningsforløb hvor 

elever undersøger den verden, der ligger udenfor skolen og at skolen også inviterer verden udenfor ind på skolen. Opgaveudvalget kalder denne undervisningsform for en hjem-ud-hjem model, som i 

fremtidens udskoling skal finde sted i alle fag og på tværs af fag. Dette skal sikre udsyn i udskolingen, både lokalt og globalt.

Med en udforskende og skabende tilgang til læring vil eleverne opleve, at det mindst lige så vigtigt at kunne stille nysgerrige spørgsmål, som det er at finde svar, og ønsket er, at eleverne oplever 

handlekraft og mening ved at kunne skabe løsning på autentiske problemstillinger samtidig med at de udvikler vigtige fremtidsrettede kompetencer som bl.a. kreativitet, samarbejde, problemløsning og 

kompetent kommunikation.

For at imødekomme elevernes ønsker samt fremtidens kompetencebehov, så skal skolerne åbne sig overfor det omgivende samfund ved at etablere samarbejder og partnerskaber med foreninger, 

kulturorganisationer, virksomheder m.v. Den åbne skole er en skole, som inddrager sin omverden - varierer skoledagen og differentierer undervisningen, så den imødekommer og udfordrer den enkelte 

elevs faglige niveau. Dette udsyn skal give eleverne ”Fri fremtid” (En ung Politik) ved kendskab til forskellige uddannelsesretninger og jobmuligheder, som tilsammen med løbende og kvalificeret 

vejledning, skal ruste eleverne til at træffe valg om deres fremtid. 

Mål
At elever i udskolingen mestrer at arbejde innovativt, udforskende og skabende med virkelighedsnære problemstillinger, og derved oplever handlekraft samt opøver tværfaglige og fremtidsrettede 
kompetencer og får kendskab til forskellige fremtidsmuligheder

Succeskriterier
Gentofte Kommunes udskolingselever oplever, at:
 De mestrer den udforskende og skabende tilgang til læring og kreativitet er et gennemgående element i undervisningen
 At der er tid og rum til fordybelse ved projektorienterede forløb og ‘sæt eleverne fri’ dage.
 At omverdenen inddrages i undervisningen
 Der er tværfaglig undervisning henover skematimer
 De har kendskab til forskellige fremtidsmuligheder

Aktivitetsmål
 Skolen arbejder med det kreative og skabende element i alle fag

 Elevernes fremtidsrettede kompetencer, som 21st century skills, styrkes. 

 Alle fag og faglige forløb arbejder med hjem-ud-hjem struktur

 Der arbejdes målrettet med elevernes kendskab til en bred vifte af jobmuligheder og uddannelsesretninger samt løbende vejledning af eleverne.

 Der arbejdes i højere grad end tidligere projektorienteret og med fordybelsesdage.
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KOMMISSORIUM FOR OPGAVEUDVALG  

EN NY UDSKOLING -  

MIT CAMPUS GENTOFTE 
 

1. BAGGRUND OG FORMÅL 

Børn og unges læring og uddannelse har en stor bevågenhed i Gentofte Kommune. I de kommende år 

rettes et særligt fokus på at udvikle udskolingen. Det er den overordnede ambition at styrke elevernes 

fremtidsrettede kompetencer og skabe mere virkelighed i skolerne. Ved at udvikle udskolingen ønsker 

Gentofte Kommune også at styrke elevernes lyst og motivation til at færdiggøre deres skoleforløb i 

kommunens folkeskoler.  

Gentofte Kommune er en ressourcestærk kommune med dygtige børn og unge. Det skal vores 

ambitionsniveau for udskolingen fortsat bære præg af, og derfor ønsker vi sammen med borgerne at 

udvikle en udskoling, der gør det endnu bedre. Gentofte Kommunes elever står i dag på et stærkt fagligt 

fundament. Det er herfra, vi ønsker at udbygge det faglige niveau samtidig med, at udskolingen også 

rummer fremtidsrettede kompetencer, således at Gentofte Kommune stiller de unge bedst muligt. Dette 

udviklingsarbejde skal ske med stor respekt for det arbejde, som er pågået de seneste år.  

Skolerne har allerede hver for sig og samlet igangsat en række indsatser, der danner fundament for det 

videre arbejde. Ligeledes har arbejdet med En Ung Politik, som blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen i 

2016, vist, at de unge ønsker at arbejde med virkelige udfordringer i deres skoletid, og at de brænder for at 

møde en mangfoldighed af deres fremtidige muligheder på baggrund af løbende vejledning. Erfaringer fra 

arbejdet med projektet MIT Campus Gentofte viser en øget motivation og læringslyst hos eleverne, når de 

samarbejder med eksterne parter uden for skolen og bruger egne kompetencer.  

Gentofte Kommune har endvidere erfaringer fra at udvikle udskolingen i et samarbejde mellem 

kommunen, skolerne og en række virksomheder – bl.a. Microsoft, DONG, Haldor Topsøe, Novo Nordisk og 

Årstiderne. I dette samarbejde er søgt kortlagt, hvilke vigtige kompetencer de unge skal have med fra deres 

uddannelsesforløb. Der peges samstemmende på, at lyst og evne til at arbejde nytænkende og kreativt 

med projekter, netværke, designe og producere prototyper, fordybe sig og kunne præsentere en idé er 

vigtige tværfaglige kompetencer, som de unge i stigende grad vil få brug for. 

Med en styrket udskoling vil eleverne kunne opnå: 

 Bedre kompetencer til at matche elevernes eget talent, den brede vifte af uddannelser og det 

fremtidige, omskiftelige arbejdsliv 

 Højere motivation og lyst til læring i hele skoleforløbet på kommunens folkeskoler 

 Stærkere personlige og relationelle kompetencer 
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 Større teknologiske evner 

 Team- og projektkompetencer  

 

Ovenstående mål er en del af rammesætningen for opgaveudvalget for Udskolingen, som Gentofte 

Kommune ønsker at nedsætte.  

Udvalget har til opgave at bidrage til indfrielse af ambitionerne ved at fremsætte forslag om retningen, 

processen og organiseringen for arbejdet med udskolingen samt fremsætte succeskriterier for udskolingen, 

som den skal se ud ved skoleårets start i august 2019. Gentofte Kommune ønsker med arbejdet i 

opgaveudvalget at sætte en tydelig ramme og retning for arbejdet i kommunens samlede udskoling. 

 

2. OPGAVEUDVALGETS OPGAVER 

Opgaveudvalgets overordnede opgaver tager afsæt i et målrettet fokus på at skabe en bedre udskoling med 

blik for fremtidens læring.  

 

Opgaveudvalget skal fremsætte forslag om: 

 Overordnede mål for fremtidens udskoling samt succeskriterier for udskolingen fra august 2019 med 

fokus på elevernes kompetencer 

 Den fremtidige organisering og struktur i udskolingen for både elever og medarbejdere med blik for 

en optimering af ressourcerne 

 Processen i arbejdet med udviklingen af fremtidens udskoling 

 

 3. SAMMENSÆTNING AF OPGAVEUDVALGET 

Opgaveudvalget nedsættes af Kommunalbestyrelsen under Børne- og Skoleudvalget, Erhvervs- og 

beskæftigelsesudvalget og Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget i henhold til § 17, stk. 4 i lov om kommunernes 

styrelse. 

Opgaveudvalget består af følgende medlemmer: 

 

 5 medlemmer fra Kommunalbestyrelsen. 

 

 

 10 medlemmer, der udgør en geografisk og erfaringsmæssig spredning fordeles således: 
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 Et medlem, der går i udskolingen eller på en ungdomsuddannelse med en særlig ambition 

eller talent for samfundsfag, science, idræt eller det kreative felt 

 Et medlem, der er udskolingselev, og som har erfaringer med at være en del af særligt 

tilrettelagte skoleforløb  

 Et medlem, der er udskolingselev og som har erfaring med elevrådsarbejde eller frivilligt 

arbejde 

 Et medlem som har en anden erfaring med ungdomsuddannelse end STX 

 To medlemmer som er forældre og sidder i skolebestyrelsen 

 Et medlem, som er forældre på skoleområdet og er iværksætter eller har egen virksomhed 

 Et medlem, som er forældre på skoleområdet og er håndværkeruddannet  

 Et medlem, som har en ledende funktion i en international virksomhed 

 Et medlem, der arbejder med udvikling eller entreprenørskab. 

 
Kommunalbestyrelsen udpeger formand og næstformand for opgaveudvalget.  

Sekretariatsbetjening for opgaveudvalget koordineres af direktør for Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid. 

Direktøren sikrer ligeledes en forankring til skolerne ved deltagelse af de faglige organisationer, 

medarbejderrepræsentanter samt repræsentanter fra skoleledelserne både ved møder og i selve arbejdet.  

Børne- og Skoleudvalget, Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget og Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget orienteres 

løbende om opgaveudvalgets arbejde.  

 

4. UDVALGETS ARBEJDSFORM 

Udvalget tilrettelægger selv sin arbejdsform. Formandskabet sikrer sammenhæng i politikudviklingen til de 

øvrige opgaveudvalg med borgerdeltagelse og til de stående udvalgs arbejder. Det er ligeledes 

formandskabets opgave at sikre sammenhænghæng til bl.a. En Ung Politik og strategi for Fællesskaber. 

Opgaveudvalget kan i sit arbejde nedsætte arbejdsgrupper. I arbejdsgrupperne vil der kunne inddrages 

yderligere relevante interessenter.  

Opgaveudvalget kan endvidere inddrage yderligere interessenter, herunder forældre, og personer med 

særlig viden eksempelvis gennem afholdelse af workshops, offentlige møder mv. Udvalget skal endvidere 

overveje, hvordan de kan inddrage større grupper af unge i arbejdet og udviklingen af udskolingen i 

arbejdsgrupper eller ved forskellige sessioner, så flest mulige af de unges forskellige stemmer bliver hørt. 

 

5. TIDSPLAN  
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Udvalgets arbejde påbegyndes i februar 2017 og forventes afsluttet sommeren 2018. Denne periode kan 

forlænges ved behov og efter forelagt opsamling, evaluering og beskrivelse af opgaveudvalgets næste 

skridt. 

 

6. Økonomi  

Udgifter i forbindelse med opgaveudvalgets arbejde afholdes indenfor eksisterende budget på Børne- og 

skoleområdet.  
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Ugedag                  Betegnelse Jan. Febr. Marts April Maj Juni Juli August Sept. Okt. Nov. Dec.

Mandag kl. 19:00 i Kommunalbestyrelsen 28. 25. 25. 29. 27. 24. - 26.
11.Ф*    
30.

7.Ф*    
28.

25. 16.

Mandag kl. 17:00-19:00 Reserveret til fællesmøder for de 
stående udvalg og Økonomiudvalget samt til temamøder i 
Kommunalbestyrelsen* 

28. 25. 25. 29. 27. 24. - 26. 30. 28. 25. 16.

Mandag kl. 17:00 i Økonomiudvalget 21. 18. 18. 23.* 20. 11.* -
16.* 

kl. 07.00
2.E*    

23.
1.E*    

21.
18. 9.

Tirsdag kl. 17:00 i Teknik- og Miljøudvalget 29.* - - 30.* - - -
13. *

kl. 19.00
- 29.* - -

Torsdag kl. 17:00 i Bygnings- og Arkitekturudvalget 17. 7. 7. 4. 2. 6. - 22. 12.
3. 

31.*
- 5.

Onsdag kl. 17:00 i Ældre, Social- og Sundhedsudvalget - 6. - - 8. - -
14. *

kl. 19.00
- - 6. -

Onsdag kl. 17:00 i Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget 30.* - - - 1. - - 14. - - 12.* -

Tirsdag kl. 17.00 i Børneudvalget - 5. - - 7. - - 13. - - 5. -

Mandag kl. 17:00 i Skoleudvalget - 7. - - 6. - - 12. - - 4. -

Mandag kl. 17:00 i Erhvervs-, Beskæftigelses- og 
Integrationsudvalget

- 4. - - 13. - -
12. *

kl. 19.00
- - 11. -

Mandag kl. 17.00-19.00 og kl. 19.00-21.00  Onsdag kl. 
17.00-19.00 og kl. 19.00-21.00 i Opgaveudvalg 
(reservation af mødetid). Opdateres ikke på denne 
oversigt.

7. 9.
14. 16. -

4.  6.
11. 12.*

1. 3. 
8. 10.

-
3. 4.* 

18.* 19.
- -

3.*  4.
16. 18.

2.* 8.* 
9. 23.

-
2. 4.

11. 18.

Oversigt over fastsatte møder i Kommunalbestyrelsen, Økonomiudvalget, Stående udvalg og Opgaveudvalg 2019

Side 1 af 4



Kommunalbestyrelsen:

Fællesmøder i de stående udvalg og Økonomiudvalget og 
temamøder i Kommunalbestyrelsen (reservation af 
mødetid)

Økonomiudvalget:

Teknik- og Miljøudvalget:

Bygnings- og Arkitekturudvalget:

Ældre, Social- og Sundhedsudvalget:

Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget:

Børneudvalget:

Skoleudvalget:

*) Dog mandag den 16. december 2019 - færre mødedage i december grundet julen

  

1. og 2. behandling i Kommunalbestyrelsen:

ФKB Budget 1. behandling onsdag den 11. september 2019

ФKB Budget 2. behandling mandag den 7. oktober 2019

*) Dog tirsdag den 23. april 2019 grundet påske 

*) Dog tirsdag den 11. juni 2019 grundet pinse 

*) August-mødet er ændret til fredag den 16. august 2019 kl. 07.00

*) Dog mandag den 9. december 2019 - færre mødedage i december grundet julen

   

1. og 2. behandling i Økonomiudvalget:

EØU Budget 1. behandling mandag den 2. september 2019

EØU Budget 2. behandling mandag den 1. oktober 2019

*) Dog torsdag den 31. oktober 2019 som erstatning for møde i november 2019

*) Dog torsdag den 31. maj 2018 grundet Kultur- og Festdage i uge 23 og færre mødedatoer grundet sommerferiestart i uge 26

*) Dog onsdag den 14. august 2019 på samme dato som KUF afholder møde da ØK afholder møde fredag den 16. august 2019

*) Når der afholdes temamøde i Kommunalbestyrelsen, starter temamødet kl. 17.00 og fællesmøder kl. 18.00. Når der ikke afholdes temamøde i 

Kommunalbestyrelsen, starter fællesmøder kl. 17.00.

*) Dog onsdag den 30. januar 2019 - færre mødedatoer i februar grundet vinterferie og KLs Børnetopmøde

*) Dog tirsdag den 12. november 2019

*)  Dog tirsdag den 29. januar 2019  - færre mødedatoer i februar grundet vinterferie og KLs  Børnetopmøde 

*)  Dog tirsdag den 30. april 2019  - erstatning for møde i maj 2019

*) Dog tirsdag den 13. august 2019 på samme dato som BØ afholder møde da ØK afholder møde fredag den 16. august 2019

*) Dog tirsdag den 29. oktober 2019 som erstatning for møde i november 2019 
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Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget: *) Dog mandag den 12. august 2019 på samme dato som SK afholder møde da ØK afholder møde fredag den 16. august 2019
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Opgaveudvalg: 
Møder mandag/onsdag i to første uger i måneder, hvor der 
ikke afholdes møder i stående udvalg
Der afholdes ikke møder i 1. uge efter nytår

KL's Kommunaløkonomisk Forum den 10.-11. januar 2019

KL's Børne- og Ungetopmøde den 31. januar - 1. februar 

2019 

Mesterskabsaften onsdag den 13. marts 2019

KL's Kommunalpolitisk Topmøde den 21. - 22. marts 2019KL's Social- og Sundhedspolitiske Forum den 9. - 10. 

maj 2019 

Kultur- og Festdage EVT. den 20. - 23. juni 2019

Flagdag torsdag den 5. september 2019

Skolernes vinterferie: uge 7 = den 11. - 15. februar 2019

Påske: uge 16-17 = den 18. - 22. april 2019

St. Bededag: uge 20 =  fredag den 17. maj 2019 

Kr. Himmelfartsdag: uge 21 = torsdag den 30. maj 2019

Grundlovsdag: uge 23 = mandag den 5. juni 2019

Pinse: uge 23-24 = den 9. - 10. juni 2019

Sankt Hans: uge 26 = søndag den 23. juni 2019

Skolernes sommerferie: uge 27-32  = den 1. juli - 9. august 2019

Skolernes efterårsferie: uge 42 = den 14. - 18. oktober 2019

*) Dog tirsdag den 12. marts 2019 så kadence på 4 mødedatoer i marts overholdes

*) Dog tirsdag den 4. juni 2019 så kadence på 4 mødedatoer i juni overholdes

*) Dog tirsdag den 18. juni 2019 så kadance på 4 mødedatoer i juni 2019 overholdes

*) Dog tirsdag den 3. september 2019 så kadance på 4 mødedatoer i september 2019 overholdes

*) Dog tirsdag den 8. oktober ber 2019 så kadence på 4 mødedatoer i oktober overholdes
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