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1 (Åben) Tredje møde En Ny Udskoling
 
Sags ID: EMN-2017-01527

Resumé
Opgaveudvalget for En ny Udskoling mødes for tredje gang for at arbejde uddybende med nogle af 
punkterne fra sidste mødes workshop og den procesplan sidste mødes input har resulteret i. Det 
sker med følgende dagsordenpunkter:

1. Velkomst og introduktion til dagens møde
2. Præsentation af procesplan for opgaveudvalgets arbejde ud fra input fra sidste møde
3. Oplæg om 21st century skills
4. Workshop med fokus på at arbejde uddybende med udvalgte begreber og 21st century 

skills nøgler
5. Kort evaluering
6. Tak for i aften

Baggrund
Tredje møde afholdes på Hellerup Skole kl. 17-19. Der er mulighed for en rundvisning på 
skolen kl. 16.30-17. 
På mødet præsenteres opgaveudvalget og medlemmer fra skoleområdet for den foreløbige 
procesplan, der er udarbejdet på baggrund af input fra sidste mødes workshop. På dette møde 
skal vi også have fælles viden om begrebet 21st century skills samt arbejde uddybende med 
udvalgte nøgler fra 21st century skills og begreber fra sidste mødes input. Mødet foregår på 
Hellerup Skole for at give mulighed for at se og få indblik i en af kommunens skoler.

Følgende punkter er på dagsorden:
1. Velkomst og introduktion til dagens møde
2. Præsentation af procesplan for opgaveudvalgets arbejde ud fra input fra sidste møde
3. Oplæg om 21st century skills
4. Workshop med fokus på at arbejde uddybende med udvalgte begreber og 21st century 

skills nøgler 
5. Kort evaluering
6. Tak for i aften

Indstilling
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller

Til opgaveudvalget for En Ny Udskoling:

1. At udvalget bliver præsenteret for procesplan for kommende arbejde i opgaveudvalget

2. At udvalget får viden om 21st century skills og arbejder uddybende med dette og udvalgte 
begreber fra sidste mødes input

3. At udvalget evaluerer sit tredje møde

Tidligere beslutninger:
.
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