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Resumé
I forlængelse af de første møder i Opgaveudvalget for skolereformen i Gentofte, hvor Den åbne
Skole samt Synlig Læring blev drøftet, fortsætter opgaveudvalget nu drøftelsen med fokus på
Gentofte Kommunes arbejde med at udvikle MIT Campus.
MIT Campus er et væsentligt element i Gentofte Kommunes arbejde med Den åbne Skole og et
projekt med en vision om et stærkt samarbejde med erhverv og vidensinstitutioner, med hvem der
skal skabes højt kvalificerede og kreative læringsforløb med afsæt i nøgleordene Motivation,
Igangsætteri og Talent.
På baggrund af oplæg og drøftelser giver opgaveudvalget sine eventuelle anbefalinger til det
fortsatte arbejde med MIT Campus og sammenhængen til Den åbne Skole og kommunens
samlede skolevæsen.
Herudover drøfter udvalget sine opgaver og arbejdsform.

Baggrund
Med baggrund i folkeskolereformens krav om, at alle folkeskoler skal arbejde med Den åbne skole
og udvikle strategier for skolernes øgede engagement med det omkringliggende samfund,
arbejdes der i Gentofte Kommune med tilbud for elever på alle klassetrin.
MIT Campus supplerer med en særlig indsats for primært de 14 til 20-årige baseret på
partnerskaber med bl.a. erhverv og vidensinstitutioner. Vedlagte bilag 1 og 2 beskriver projektets
baggrund, visioner og tidsperspektiv.
Dagsorden for mødet ud over kort velkomst:
1. MIT Campus og sammenhængen til det samlede skolevæsen
Med afsæt i de to vedlagte bilag om MIT Campus giver projektchef, Tina Lykkegaard Marker, en
kort præsentation af status samt de videre perspektiver for projektet.
Med afsæt i oplægget, det fremsendte bilagsmateriale samt nedenstående arbejdsspørgsmål
drøftes herefter målsætninger og strategi for MIT Campus. Endvidere drøftes sammenhængen til
Den åbne Skole, kommunens samlede skolevæsen og fælles mål for udskolingen, og der
formuleres eventuelle input til Børne- og Skoleudvalget.
Arbejdsspørgsmål:
a) Hvilke umiddelbare styrker og udfordringer rummer ideen om MIT Campus?
b) Hvordan kan skolerne i fællesskab og individuelt arbejde med en ressource som MIT Campus
som en del af det samlede skolevæsen – herunder tankerne om fælles mål for udskolingen?
c) Hvordan kan MIT Campus etableres helt konkret, og hvilke skridt skal tages i den proces?
2. Opgaveudvalgets arbejdsform.
Dialog om arbejdet fremadrettet. (Kvartalsoversigt over skolereformen vedlagt som bilag 3)

Indstilling
Børn og Skole indstiller
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Til Opgaveudvalg for Skolereformen i Gentofte Kommune:
1. at de beskrevne målsætninger og strategi for MIT Campus, og sammenhængen til Den åbne
Skole og skolevæsenet, drøftes med henblik på at give eventuelle anbefalinger til Børne- og
Skoleudvalget.
2. at udvalget drøfter den fremadrettede arbejdsform

Tidligere beslutninger:
.

Bilag
1. Bilag 1 - Foreløbigt prospekt MIT Campus Gentofte (898081 - EMN-2015-12615)
2. Bilag 2 - Notat om proces for MIT Campus Gentofte (898075 - EMN-2015-12615)
3. Bilag 3-Kvartalsoversigt skolereformen (913871 - EMN-2015-12615)
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