
 

Endelig dagsorden for Skolerådets møde den 25. maj 2011 
Tid: Kl. 18.00 – 20.30 (Børne- og Skolerådet mødes sammen fra kl. 18.00 – 19.30, og Skolerådet mødes fra kl. 19.30 – 20.30). 
Sted: Kantinen, Gentofte Rådhus 
Afbud: Kim Andersen, Helen Pedersen, Lars B. Winther 
 
Dagsorden 
Emne Karakter Baggrund/indhold Forberedelse Ansvarlig Bilag 

Fælles Børne- og Skolerådsmøde fra kl. 18 – 19.30 
Opsamling fra 
sidste fællesmøde 

(5 min.) 

Orientering Bl.a. hvorfor fortsat 
fællesmøder mellem 
Børne- og Skolerådet og 
opsamling på 
innovationsinput fra sidste 
møde. 

Læs referatet Formanden Referat af fællesmøde 
mellem Børne- og 
Skolerådet 27. januar 
2011 

Vision 0 – 6 år og 
Vision 2020 

(10 min.) 

Orientering Status for de to 
visionsprocesser for 0-6-
årsområdet og skole- og 
fritidsområdet 

Ingen Formanden Ingen 

Frikommuneforsøg 

(10 min.) 

Orientering Orientering om Børn, 
Unge og Fritids (BUF) 
deltagelse i 
Frikommuneforsøget og 
sammenhæng til andre 
indsatser i BUF 

Ingen Frank E. Andersen Ingen 

Input til Gentofte-
Plan 2012 

(50 min.) 

Drøftelse Præsentation af BUFs 
økonomi for 2012. 
Herefter drøftelse af 
ønsker til nye initiativer 
og muligheder for 
tilsvarende besparelser. 
Dette sker via fokus på 
den service børn, unge og 
forældre oplever og de 
opgaver medarbejderne 

Kig på den service du får fra 
institutionen i dag:  

- Hvad vil du gerne have 
mere af? 

- Og hvad vil du gerne have 
mindre af?  

Tænk herunder om nogle 
opgaver er overflødige, om 
noget gøres dobbelt, om 

Frank E. Andersen & 
Peter Askjær 

Ingen 



 

løser. noget kunne løses anderledes 
evt. i et nærmere samarbejde 
med forældrene, eller om der 
er noget service, du savner.  

Vend om muligt ovenstående 
med din bestyrelse/enkelte fra 
din bestyrelse forud for 
mødet. 

Pause (10 minutter) 

Skolerådsmødet fra kl. 19.30 – 20.30 

Nyt fra formanden 

(5 min.) 

Orientering Orientering om relevante 
nye initiativer og 
opfølgning på tidligere 
emner. 

Ingen Formanden Ingen 

Vision 2020 

(50 min.) 

Drøftelse Kvalificering af det 
foreliggende udkast til 
vision med 
styringskoncept. Nyeste 
version af visionen 
præsenteres kort 
indledningsvis på mødet. 

Læs udkast og overvej – evt. 
sammen med din 
bestyrelse/kolleger/elever – 
hvad der fortsat skal skærpes 
i materialet. 

Formanden, Knud 
Nordentoft og Jan 
Jonasson 

Udkast til vision 2020 
med styringskoncept 

Evt. 

(5 min.) 

Orientering Gensidig orientering om 
forhold siden sidste møde 

Ingen Formanden Ingen 

 


