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Resumé
Opgaveudvalget for En ny Udskoling skal mødes for femte gang. Sidste møde var et stort
temamøde, hvor fremtidens udskoling i Gentofte var på dagsordenen, og hvor der var inviteret
skoleledelser, skolebestyrelser, udskolingslærere, elever og andre interessenter. På det store
temamøde arbejdede mødets deltagere i en workshop om at levere konkret input til
opgaveudvalgets femte møde, hvor vi skal blive konkrete ift. kommissoriets første opgavepunkt: at
fremsætte forslag om ”de overordnede mål for fremtidens udskoling samt succeskriterier for
udskolingen fra august 2019 med fokus på elevernes kompetencer”.

Baggrund
På mødet samles op på temamødet om fremtidens udskoling i Gentofte d. 26. august 2017. Det
indsamlede materiale fra dagen skal bearbejdes og diskuteres, og sammen med vores tidligere
drøftelser udgøre fundamentet til et mere konkret forslag til de overordnede mål og succeskriterier
samt konkrete handlingsanvisninger.
Med indkaldelsen til mødet er vedhæftet en opsamling af input fra de 8 workshop-grupper.
Ligeledes er vedhæftet et udkast til en kategorisering af input under forskellige tema- overskrifter
og forslag til tværgående bånd. Udkastet kan danne baggrund for vores fælles drøftelse og videre
arbejde på dagen ift. at blive konkrete og lave færdige formuleringer.
Mødet er udvidet med et kvarter for at give den nødvendige tid til fordybelse.
Følgende punkter er på dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.

Velkomst og introduktion til dagens arbejde v. formandskabet
Gennemgang af materialet fra d. 26. august i kategoriseret form – og andre genbesøg
Arbejde i grupper omkring udvalgte tema-overskrifter og tværgående bånd.
Konkrete formuleringer i plenum på baggrund af arbejdet i grupper
Tak for i aften v. formandskabet

Indstilling
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller
Til opgaveudvalget for En ny Udskoling:

At opgaveudvalget og deltagere fra skoleområdet formulerer forslag til fremtidens
udskoling vedr. de overordnede mål for fremtidens udskoling samt succeskriterier for
udskolingen fra august 2019 med fokus på elevernes kompetencer samt udarbejder
forslag til konkrete handlingsanvisninger i forbindelse hermed.
Tidligere beslutninger:
.

Bilag
1. Opsamling kategoriseret d. 26. august (1999489 - EMN-2017-04482)
2. Temaspor og tværgående bånd opsamling kategoriseret d. 26. august (1999467 - EMN2017-04482)
3. Kommissorium med fremhævede opgaver (1999536 - EMN-2017-04482)
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