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Mødeafholdelse Munkegårdskolen, Vangedevej 178, 2870 Dyssegård

Protokollen blev læst 
og mødet hævet kl.: 13:00

Tilstede: 
Pia Nyring, Irene Lütken, Ulrik Borch Signe Ploug Hansen, Mei-Li Huang 
Carstensen, Kirsten Panton, Regitze Hammer Holt, Michael Dall, Gorm Jensen, 
Mads Raaschou. 

Deltagere fra skoleområdet: Flemming Bagge, Thomas Svenne Langkjær, 
Sidse Joen Jacobsen, Nikolaj Kristian Madsen. 

Herudover inviterede deltagere fra skoleledelser, skolebestyrelser, Advisory 
Boardet på skoleområdet, ledelser på kommunens ungdomsuddannelser, 
udskolingslærere og elever samt andre interessenter.
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Fraværende: 
Marie-Louise Andreassen, Louise Husted Feilberg, William Nehammer, 
Caroline Falholt, Christina Hansen.  
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1 (Åben) Fjerde møde En Ny Udskoling
 
Sags ID: EMN-2017-01527

Resumé
Opgaveudvalget for En ny Udskoling mødes for fjerde gang for at blive inspireret, udvide 
perspektiver og have mulighed for møde og samtale med deltagere fra skoleområdet og andre 
interessenter

1. Velkomst og introduktion til dagens møde ved formandskabet
2. Oplægsholder Laila Pawlak fra Singularity U, Danmark, om ”Fremtidens uddannelse og 

læring”
3. Talkshops ” I gang og på vej i Gentofte Kommunes udskolinger”
4. Oplægsholder Noemi Katznelson om ”Unges motivation og lyst til læring
5. Frokost og workshops ”Fremtidens udskoling i Gentofte Kommune kan/skal/er…”
6. Tak for i dag ved formandskabet

Baggrund
Fjerde møde afholdes som et åbent møde på Munkegårdskolen, Vangedevej 178, 2870 
Dyssegård. Lørdag d. 26. august, 2017, kl. 9-13. Der er kaffe fra 8:45.

Ud over opgaveudvalget og de kendte deltagere fra skoleområdet, er skolebestyrelser, 
skoleledelser, udskolingslærere, ungdomsuddannelser i kommunen, elever fra 
udskolingselevråd mv. invitereret for at sikre praksisperspektiver og forankring til skolernes 
virkelighed.

På mødet er inviteret oplægsholdere til inspiration og udvidelse af perspektiver ift. fremtidens 
uddannelsesbehov samt til at sikre forskningsbaseret viden ift. motivation og trivsel. Der er 
ligeledes ved tilmelding på: https://www.conferize.com/en-ny-udskoling-i-gentofte-kommune 
mulighed for at tilmelde sig forskellige talkshops, og høre om forskellige tiltag, der allerede er i 
gang, og de, der er på vej i Gentofte Kommunes udskolinger. Vi opfordrer alle medlemmer og 
deltagere til at tilmelde sig dagen senest d. 23. august ved at registrere sig og ’købe’ i alt 3 (gratis) 
billetter: en til hele arrangementet, en til talkshop 1 og en til talkshop 2.

Ved afsluttende workshop samles dagens perspektiver og der gives rum for samtale om hvad 
fremtidens udskoling skal kunne og være, samt formulering af konkret input til opgaveudvalgets 
femte møde.

Følgende punkter er på dagsorden:
1. Velkomst og introduktion til dagens møde ved formandskabet
2. Oplægsholder Laila Pawlak fra Singularity U, Danmark, om ”Fremtidens uddannelse og 

læring”
3. Talkshops ” I gang og på vej i Gentofte Kommunes udskolinger”
4. Oplægsholder Noemi Katznelson om ”Unges motivation og lyst til læring
5. Frokost og workshops ”Fremtidens udskoling i Gentofte Kommune kan/skal/er…”
6. Tak for i dag ved formandskabet

Program med tilmeldingsvejledning er vedlagt som bilag.

Indstilling

https://www.conferize.com/en-ny-udskoling-i-gentofte-kommune
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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 ift. deres videre arbejde med indhold, succeskriterier og 
elevernes kompetencer i fremtidens udskoling i Gentofte

2. At medlemmerne får konkret input til femte møde, hvor der skal formuleres de første udkast 
ift. overordnede mål og succeskriterier med fokus på elevernes kompetencer.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Fjerde møde blev afholdt som et åbent møde på Munkegårdskolen, Vangedevej 178, 2870 
Dyssegård. Lørdag d. 26. august, 2017, kl. 9-13.  

Ud over opgaveudvalget og de kendte deltagere fra skoleområdet, deltog repræsentanter 
fra skolebestyrelser, skoleledelser, udskolingslærere, ungdomsuddannelser i kommunen, 
elever fra udskolingselevråd mv. for at sikre praksisperspektiver og forankring til skolernes 
virkelighed. 
Formålet med dagen var at inspirere, udvide perspektiver og give rum for fælles drøftelse 
af fremtidens udskoling i Gentofte Kommune samt levere konkret input til opgaveudvalgets 
femte møde i september. 

Pia Nyring og Irene Lütken bød velkommen og præsenterede dagens første oplægsholder 
Laila Pawlak fra Singularity U, Danmark. Laila Pawlak holdt oplæg om ”Fremtidens 
uddannelse og læring” og med pointer som at den teknologiske udvikling er eksponentiel, 
og om hvorledes vi med vores design af uddannelse kan skabe fremtiden. 

Efterfølgende gik de forskellige talkshops i gang med mulighed for at høre om: 
21st century skills, Kunstneren i undervisningen, Læseforløb med Politiken på 
Skovgårdskolen, Den Innovative Projektopgave, De femårige udskolings- og 
gymnasieforløb, Prototyper i MIT Campus og The Triple Focus på Maglegårdskolen. 

Noemi Katznelson, centerleder fra CeFu, holdt herefter et oplæg om tendenser i relation til 
unge og uddannelse. Hun bredte motivationsbegrebet ud ved at tale om 5 typer 
motivation:  vidensmotivation, mestringsmotivation, præstationsmotivation, 
relationsmotivation og involveringsmotivation.

Efter de mange input blev der arbejdet i grupper af 7-10 personer med diskussion og 
udvælgelse af de vigtigste pointer i forhold til, hvad fremtidens udskoling skal være og 
indeholde. Grupperne lavede hver en plakat og skrev deres perspektiver, input, visioner og 
”kæpheste” på en plakat og talte sig ind på de vigtigste pointer, som skal fungere som 
konkret input til opgaveudvalgets femte møde d. 27. september, 2017.
Herefter præsenterede grupperne deres pointer på 1 minut pr. gruppe. 
Vedlagt referatet er en opsamling af gruppernes arbejde.
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Formand for opgaveudvalget, Pia Nyring, afsluttede dagen ved at samle op på dagens 
oplæg, talkshops og arbejdet i grupperne. Der blev takket for fremmødet og afsluttet med 
en invitation til det næste store opgaveudvalgsmøde d. 28. oktober, hvor det skal handle 
om struktur og organisering af den nye udskoling.

Bilag
1. Program med tilmeldingsvejledning til temamøde om fremtidens udskoling i Gentofte 
kommune (1958436 - EMN-2017-01527)
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