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1 (Åben) Anbefalinger fra opgaveudvalget En ny Udskoling - MIT Campus Gentofte 
Aflevering fra opgaveudvalg  
Offentlig titel   
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  
Offentlig titel   
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) 
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