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Resumé
Opgaveudvalget mødes for ottende gang – denne gang for at have de sidste drøftelser vedr. mål,
succeskriterier og struktur inden det næste åbne temamøde d. 10. april, hvor der skal tales om
vejen til fremtiden udskoling. Til den første del af mødet er der inviteret elever med fra kommunens
udskolinger for at sikre en elevstemme i disse drøftelser.

Baggrund
På sidste møde blev der samlet op på opgaveudvalgets arbejde hidtil, hvorefter der blev arbejdet
med indhold og struktur. Opgaveudvalget har ønsket at drøfte videre med dette inden der tales
proces, og derfor er dette møde tilrettelagt som et delvist internt møde, og det åbne temamøde,
der ellers skulle have været afholdt på dagen, er flyttet til 10. april.
På dagens møde vil opgaveudvalget og indbudte elever blive præsenteret for de hovedoverskrifter
og det indhold, der er i spil i opgaveudvalgets drøftelser i justeret form fra sidste møde. Der vil
ligeledes blive præsenteret resultatet af arbejdet i de to arbejdsgrupper vedr. ’Motivation’ og ’Digital
Fremtid’. Herefter vil der blive mulighed for at høre elevernes perspektiver og arbejde videre med
overskrifterne – først sammen med eleverne og dernæst blot med medlemmer og deltagere i
opgaveudvalget.
Formålet med dagens møde er at komme nærmere mål og succeskriterier samt struktur for
fremtidens udskoling, og blive klar til arbejdet ift. ’Proces’ på kommende opgaveudvalgsmøde.
På dagsorden er følgende punkter:
1. Velkomst v. formandskabet
2. Intro til dagen og status
3. Proces, runde 1 - Introduktion, interview, videndeling og world cafe
4. Proces, runde 2 - Arbejde med why, mål, succeskriterier og struktur. Opsamling i plenum
5. Næste skridt – arbejdsgrupper og proces
6. Tak for i dag v. formandskabet

Læs til inspiration, en kort artikel med konkrete elevbud på en mere motiverende skoledag,
Skoleliv.dk

Indstilling
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller
Til opgaveudvalget for En Ny Udskoling – MIT Campus Gentofte:
At opgaveudvalget arbejder videre med opgaven fra kommissoriet vedr. forslag om mål,
succeskriterier og struktur for fremtidens udskoling
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