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Resumé
Opgaveudvalget for En ny udskoling – MIT Campus Gentofte afholder sit sjette møde og har 
inviteret kommunalbestyrelse, skoleledelser, skolebestyrelser, udskolingslærere, ledelser på 
kommunens ungdomsuddannelser, repræsentanter fra elevråd samt interessenter i 
erhvervsnetværk til at deltage i dagens arrangement. Mødet afholdes som en temadag, hvor det 
skal handle om struktur og organisering i fremtidens udskoling i Gentofte jf. kommissoriets andet 
opgavepunkt. Formålet med dagen er at få mange forskellige perspektiver på den fremtidige 
organisering og struktur, samt at få konkret input med til opgaveudvalgets syvende møde, hvor der 
skal arbejdes med konkrete forslag til dette.

Baggrund

Mødet afholdes i kantineområdet på Hellerupvej 22 (tidl. Copenhagen International School). Der er 
morgenmad fra 8.15 og dagen slutter kl. 11.30. 
Der kræves tilmelding til dagen på https://www.conferize.com/struktur-og-organisering-i-
fremtidens-udskoling-i-gentofte-kommune senest d. 25. oktober.

Program for dagen: 
1. Morgenmad fra kl. 8.15
2. Velkomst v. formandskabet, Pia Nyring og Irene Lütken
3. Oplæg v. Henrik Hovgaard fra Future Navigator om mulige scenarier for organisering og 

struktur af udskolingen ift. faktiske og potentielle tendenser i fremtiden
4. Workshop i grupper 
5. Opsamling i plenum med præsentation af udvalgte gruppers arbejde
6. Tak for i dag v. formandskabet

Indstilling
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller

Til opgaveudvalget for En Ny Udskoling:

1. At medlemmer af opgaveudvalget får mulighed for inspiration, viden og samtale med 
deltagere fra skoleområdet og andre ift. deres videre arbejde med struktur og organisering i 
fremtidens udskoling i Gentofte.

2. At medlemmerne får konkret input til deres syvende møde, hvor der skal arbejdes med 
konkrete forslag til struktur og organisering.

Tidligere beslutninger:
.

Bilag
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