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1 (Åben) En ny Udskoling, tiende møde d. 6. juni 2018
 
Sags ID: EMN-2018-02472

Resumé
Opgaveudvalget mødes for tiende gang til det første interne møde efter det åbne temamøde i april, 
hvor der blev drøftet forskellige mulige strukturer for fremtidens udskoling.

Efter dette møde har opgaveudvalget ét møde tilbage d. 22. august, inden planlagt aflevering til 
kommunalbestyrelsen d. 24. september 2018.

Baggrund
På det åbne temamøde d. 10. april blev forskellige strukturmodeller for fremtidens udskoling 
diskuteret med det formål at identificere styrker og svagheder ved den enkelte model. På baggrund 
af dette arbejde, opgaveudvalgets drøftelser på tidligere møder og input fra den arbejdende 
skrivegruppe, skal opgaveudvalget d. 6. juni tage stilling til og kvalificere første udkast til et muligt 
format for afleveringen på kommunalbestyrelsen i september. Udkastet bliver sendt til medlemmer 
og deltagere af opgaveudvalget forud for mødet.

På dagsordenen er der flg. punkter:

1. Velkomst v. formandskabet
2. Opvarmning – Kend din elev
3. ’Sidst og siden sidst’ – opsamling på de forrige møder samt skrivegruppens arbejde
4. Drøftelse af foreløbigt produkt i grupper
5. Opsamling på gruppernes arbejde 
6. Tak for i aften v. formandskabet

Indstilling
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller

Til opgaveudvalget for En Ny Udskoling – MIT Campus Gentofte:

1. At opgaveudvalget orienteres om processen fra input til udkast

2. At opgaveudvalget drøfter og arbejder med udkast til muligt produkt for aflevering til 
kommunalbestyrelsen. 

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:

Formand Pia Nyring bød velkommen til det næstsidste ordinære møde i opgaveudvalget 
og orienterede om at Tina Lykkegaard Marker, ikke længere betjener opgaveudvalget, da 
hun er tiltrådt stillingen som skolechef i Rødovre Kommune.
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Dagsordenen bød først på en kort quiz, som havde til formål at præsentere 
opgaveudvalget for indholdet af interviews, som en praktikant i forvaltningen har foretaget 
med elever fra udskolinger i kommunen.

Dernæst samlede forvaltningen op på input fra foregående møder, som har ledt til det 
foreløbige forslag, som opgaveudvalget skulle drøfte på mødet.

Opgaveudvalget fik herefter først lejlighed til at komme med deres umiddelbare tanker og 
ideér omkring det foreliggende forslag, hvorefter opgaveudvalget arbejde i tre grupper med 
at kvalificere forslaget yderligere.

Opgaveudvalget bakkede overordnet op omkring det foreliggende forslag, og der tegner 
sig nu et billede af fremtidens udskoling som:

 Bygger på et ”udskolings-DNA” som bærer overskriften: ”Motiverede elever klar til 
en digital fremtid” og indeholder herudover tre underoverskrifter:

o Originalitet i fællesskaber 
o Fejle for at mestre
o Udforske og skabe

 Struktureres ved at 2-4 nærliggende skoler arbejder sammen som 
”samarbejdsskoler” om eksempelvis særlige linjer, projektforløb, valgfag, fagfaglige 
forløb, partnerskaber m.v., og hvor mange forslag fra temamødet d. 10. april kan 
realiseres.

 Deler et værkstedshus ”UD-huset”, hvor alle udskolingselever periodevis arbejder 
projektorienteret.

Formanden samlede afslutningsvis op på gruppearbejdet ved at understrege, at dannelse, 
globalt udsyn og bæredygtighed skal arbejdes ind i det foreliggende forslag, og at det skal 
fremgå tydeligt, at udskolingsprojektet er en tilføjelse til både de krav der stilles til det 
”fagfaglige” og den høje praksis, der er i dag for det faglige niveau.

Opgaveudvalget nedsatte en skrivegruppe som sammen med forvaltningen finjusterer 
forslaget på baggrund af dagens input frem mod opgaveudvalgets sidste møde d. 22. 
august 2018.

Forslaget skal i mellemtiden også præsenteres og drøftes i MED-udvalget d. 14. juni, og 
sidenhen i direktionen.

Den 24. september præsenteres opgaveudvalgets arbejde på Kommunalbestyrelsens 
fællesmøde, og den 29. oktober 2018, får Kommunalbestyrelsen materialet til 
godkendelse. 

Bilag
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