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Resumé
Opgaveudvalget for En ny Udskoling – MIT Campus Gentofte mødes første gang for at lære 
hinanden at kende og få en fælles forståelse af området og opgaveudvalgets opgaver. Det sker 
med følgende dagsordenspunkter:

1. Velkomst og introduktion til dagens møde
2. Præsentationsrunde
3. Fælles sprog og viden via quiz
4. Forventningsafstemning
5. Fælles afslutning og næste møde

Baggrund
På det første møde skal vi først og fremmest lære hinanden at kende. Derfor bedes alle medbringe 
en ting eller et billede, der fortæller om jer selv i relation til jeres skoletid, og som I skal bruge til at 
præsentere jer for resten af udvalget.

Flg. punkter er på dagsordenen:

1. Velkomst og introduktion til dagens møde
- Herunder en kort introduktion til opgaveudvalg generelt og dette opgaveudvalgs 

specifikke formål og opgaver.

2. Præsentationsrunde
- Med afsæt i den medbragte ting eller billede præsenterer hvert medlem sig kort. 

Herunder præsenterer hver enkelt medlem også sin baggrund, særlige kompetencer og 
interesser i forhold til den fælles opgave med at udvikle en ny udskoling, med det formål 
at skabe overblik over udvalgets baggrund, ressourcer og interesser.

3. Fælles viden og sprog via en skolequiz
- For at opbygge fælles viden og sprog om udskolingen, præsenteres udvalget for en 

række spørgsmål i en quiz. Efter spørgsmålene gives det rigtige svar med lidt 
supplerende baggrundsviden og fakta.

- Status på udskolingen og erfaringer fra MIT Campus Gentofte.

4. Forventningsafstemning
- Hvordan kan opgaveudvalget med sine opgaver gøre en forskel for udskolingen i 

Gentofte?
Opgaveudvalgets overordnede opgaver tager afsæt i målrettet fokus på at skabe en 
bedre udskoling med blik for fremtidens læring. Med udgangspunkt i nuværende 
visioner, igangværende indsatser og relevant forskning skal opgaveudvalget 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

- Fremtidige møder og temaer
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5. Fælles afslutning og næste møde
- Evaluering af aftenens møde
- Næste mødes fokus

Der er 1 bilag til mødet:
- Prospekt for MIT Campus Gentofte

Indstilling
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller

Til opgaveudvalget for En ny Udskoling – MIT Campus Gentofte:

1. At udvalget drøfter forventninger til, hvordan udvalget via sine opgaver kan gøre en forskel 
for børn, forældre og medarbejdere.

2. At udvalget drøfter ønsker til udvalgets fælles vidensbehov og udvalgets fremtidige møder.
3. At udvalget evaluerer sit første møde.

Tidligere beslutninger:
.

Bilag
1. Prospekt (1684803 - EMN-2017-01527)
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