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OPGAVER	  FORELØBIG	  BESKRIVELSE	  
Version	  2.1	  

PERIODE	  /	  
TIDSFRIST	  -‐	  
FORELØBIG	  

Farvekoder	  der	  signalerer,	  hvem	  der	  har	  en	  arbejdsopgave	  
Skoleleder=skoleledelser=skolerne	  
SB=skolebestyrelsen	  
MED	  
CfDS/CfBF=Center	  for	  Dagtilbud	  &	  Skoler/Center	  for	  Borgerservice	  &	  Fritid	  
BUU/BY=Børne-‐	  &	  Ungeudvalget/Byrådet	  (Kommunalbestyrelsen)	  

Sager	  til	  politiske	  behandling	  	  

Kommunalbestyrelsens	  beføjelser	  i	  forbindelse	  med	  ny	  folkeskolelov	  

CfDS	  fremlægger	  en	  sag	  til	  BUU,	  der	  beskriver	  kommunalbestyrelsens	  
nye	  beføjelser.	  

    BUU:	  27.	  november	  
2013,	  BY:	  17.	  
december	  2013	  

Skolerne	  orienteres	  om	  de	  politiske	  beslutninger.	       Inden	  juleferien	  
2013	  

Skolelederen	  orienterer	  MED	  og	  SB	  om	  disse	  beslutninger.	       Januar	  2014	  

CfDS	  fremlægger	  sag	  om	  ændringer	  i	  folkeskoleloven,	  vedr.	  
Kvalitetsrapporter,	  elevplaner	  og	  fælles	  mål,	  når	  denne	  er	  endelig	  
vedtaget	  i	  Folketinget	  og	  bekendtgørelser	  er	  offentliggjort.	  

    Afventer	  Folketinget	  

Sag	  om	  ny	  bekendtgørelse	  om	  skolebestyrelsesvalg	       BUU:	  29.	  januar	  2014	  

	       	  

Valgfagsrækken	  

Der	  fremlægges	  en	  særskilt	  sag	  herom	  med	  forslag	  til	  organisering	  af	  
udbud	  af	  valgfag.	  

    Se	  nedenfor	  under	  
Valgfag	  

Kompetenceudvikling	  

Der	  fremlægges	  en	  særskilt	  sag	  herom	  med	  der	  beskriver	  den	  
nuværende	  kompetencedækning	  og	  det	  fremtidige	  kompetencebehov	  
herunder	  økonomi.	  

    Se	  nedenfor	  under	  
Kompetencedækning	  
og	  -‐udvikling	  

Skoledagens	  sammensætning	  

CfDS	  fremlægger	  en	  sag	  for	  BUU,	  der	  beskriver	  mulige	  bud	  på	  hvordan	  
dagens	  sammensætning	  kan	  se	  ud	  for	  elever	  og	  lærere	  efter	  reformens	  
ikrafttrædelse.	  

    ØPU:	  24.	  marts	  
2014,	  BY:	  31.	  marts	  
2014	  

Udmelding	  til	  skolerne	  om	  skoledagens	  sammensætning	       1.	  april	  2014	  

Rammer	  for	  lærernes	  arbejdstid	  

CfDS	  fremlægger	  en	  sag	  for	  BUU,	  der	  beskriver	  mulige	  rammer	  for	  
lærernes	  arbejdstid.	  

    ØPU:	  24.	  marts	  
2014,	  BY:	  31.	  marts	  
2014	  

Udmelding	  til	  skolerne	  om	  rammer	  for	  lærernes	  arbejdstid	       1.	  april	  2014	  
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Skolestyrelsesvedtægt	  	  
I	  forbindelse	  med	  den	  ny	  folkeskolelov,	  skal	  Greve	  Kommunens	  skolestyrelsesvedtægt	  revideres.	  Særligt	  
fokus	  på	  skolebestyrelsen.	  

CfDS	  udarbejder	  et	  forslag	  til	  ny	  skolestyrelsesvedtægt,	  der	  behandles	  i	  
BUU.	  

    Afventer	  BUU	  	  

BUU	  sender	  forslag	  i	  høring	  blandt	  SB	  og	  MED-‐udvalg	       Afventer	  BUU	  

Afholdelse	  af	  møder	  i	  SB	  og	  MED	  og	  fremsendelse	  af	  høringssvar	  til	  
CfDS	  

    Afventer	  BUU	  

Sammenskrivning	  i	  CfDS	  af	  høringssvar.	  	  
Politisk	  behandling	  i	  BUU	  	  

    Afventer	  BUU	  

Endelig	  behandling	  af	  skolestyrelsesvedtægten	  i	  BY	       Afventer	  BUU	  

Oversigt	  over	  folkeskolereformen	  
Dokumenter	  der	  udfolder	  centrale	  paragraffer	  i	  den	  nye	  folkeskolelov	  	  

CfDS	  udarbejder	  en	  oversigt	  over	  den	  de	  væsentligste	  ændringer	  i	  den	  
nye	  folkeskolelov.	  

    Lægges	  på	  bloggen	  
uge	  45	  

Følgende	  lovændringer	  vil	  blive	  udfoldet	  løbende:	  
-‐ skoledagens	  sammensætning	  (timetalsmodel)	  
-‐ holddannelse	  
-‐ understøttende	  undervisning	  
-‐ pædagoger	  i	  undervisningen	  
-‐ valgfagenes	  organisering	  
-‐ bevægelse	  og	  motion	  

Input	  fra	  arbejdsgrupperne	  vil	  indgå	  i	  udfoldningen,	  fx	  gennem	  
konkrete	  eksempler.	  

    Lægges	  på	  bloggen	  
løbende	  
	  
	  

Udarbejdelse	  af	  implementeringskatalog/vejledning	  der	  samler	  
rammerne	  for	  implementering	  af	  skolereformen	  i	  Greve	  Kommune	  

    Forår	  2014	  

Skolebestyrelsens	  principper	  	  
Skolebestyrelsen	  skal	  ifølge	  den	  nye	  folkeskolelov	  udarbejde	  principper	  for	  to	  nye	  områder.	  CfDS	  
henstiller	  til	  skolebestyrelserne,	  at	  de	  ligeledes	  udarbejder	  principper	  for	  en	  række	  andre	  nye	  områder.	  

Skolebestyrelsen	  skal	  udarbejde	  principper	  for	  holddannelse	  og	  
forældreansvar,	  med	  virkning	  fra	  1.	  august	  2014.	  
Skolelederen	  er	  ansvarlig	  og	  principperne	  skal	  drøftes	  i	  MED	  forud	  for	  
vedtagelsen.	  

    Principperne	  skal	  
vedtages	  i	  SB	  
seneste	  den	  1.	  juni	  
2014	  

Skolebestyrelserne	  opfordres	  til	  at	  drøfte	  behovet	  for	  udarbejdelsen	  af	  
andre	  nye	  lokale	  principper.	  	  
Skolelederen	  er	  ansvarlig	  og	  principperne	  skal	  drøftes	  i	  MED	  forud	  for	  
vedtagelsen.	  
	  
CfDS	  udarbejder	  oplæg	  til	  bestyrelserne	  om	  mulighederne	  for	  at	  
udarbejde	  principper	  lokalt.	  
	  
Eksempler	  på	  principper,	  der	  kan	  udarbejdes	  lokalt	  i	  
skolebestyrelserne:	  
• principper	  for	  partnerskaber/samarbejder	  med	  eksterne	  partnere	  

    Principperne	  drøftes	  
og	  vedtages	  evt.	  i	  SB	  
seneste	  den	  1.	  
august	  2014	  
	  
	  
CfDS	  udsender	  
oplæg	  foråret	  2014	  
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(den	  åbne	  skole)	  
• læringsmiljøer	  	  
• etablering	  af	  ”forældrebank”	  

	  

Skolebestyrelsen	  opfordres	  til	  at	  drøfte	  allerede	  eksisterende	  
principper.	  
Skolelederen	  er	  ansvarlig	  og	  principperne	  skal	  drøftes	  i	  MED	  forud	  for	  
evt.	  vedtagelser.	  

    I	  løbet	  af	  skoleåret	  
2014/15	  

Indgåelse	  af	  partnerskaber	  og	  samarbejder	  
Det	  er	  et	  krav	  i	  den	  nye	  folkeskolelov,	  at	  der	  skal	  indgås	  forpligtende	  samarbejder	  med	  musik-‐	  og	  
billedskoler,	  ungdomsskolen	  og	  foreningslivet.	  

Kommunalbestyrelsen	  skal	  fastlægge	  mål	  og	  rammer	  for	  skolernes	  
samarbejder,	  herunder	  partnerskaber.	  Udkast	  til	  disse	  mål	  og	  rammer,	  
fremlægges	  i	  sag	  vedr.	  kommunalbestyrelsens	  nye	  beføjelser,	  og	  
udarbejdes	  i	  samarbejde	  med	  CfBF.	  

    Forslag	  udarbejdes	  
til	  politisk	  
behandling	  i	  
BUU/KFU	  primo	  
marts	  2014.	  Sagen	  
behandles	  endeligt	  i	  
BY	  ultimo	  marts	  
2014.	  	  	  

CfDS	  udsender	  til	  skolerne:	  ”katalog”	  over	  foreninger,	  musik-‐	  og	  
billedskoler,	  der	  kan	  indgås	  aftaler	  med.	  Dette	  sker	  i	  samarbejde	  med	  
CfBF,	  der	  løbende	  orienterer	  foreningslivet	  om	  disse	  nye	  muligheder	  
for	  og	  forventninger	  til	  partnerskaber.	  

    Medio	  marts	  2014	  

CfDS	  udsender	  til	  skolerne:	  forslag	  til	  skabeloner	  til	  indgåelse	  af	  aftaler	  
med	  foreninger,	  musik-‐	  og	  billedskoler.	  Dette	  sker	  i	  samarbejde	  med	  
CfBF,	  der	  løbende	  orienterer	  foreningslivet	  om	  disse	  nye	  muligheder	  
for	  og	  forventninger	  til	  partnerskaber.	  

    Medio	  marts	  2014	  

Skoleledelsen	  er	  ansvarlig	  for	  at	  tage	  kontakt	  til	  mulige	  
samarbejdspartnere	  med	  henblik	  på	  indgåelse	  af	  konkrete	  aftaler.	  
Skolebestyrelsen	  og	  MED	  orienteres	  løbende	  om	  arbejdet.	  

    Forår/sommer	  2014	  

Skolerne	  udarbejder	  konkret(e)	  aftale(r)	  med	  virkning	  fra	  1.	  august	  
2014.	  
Hver	  skole	  skal	  indgå	  MINDST	  én	  aftale	  pr.	  1.	  august	  2014.	  

    Aftalerne	  
fremsendes	  til	  CfDS	  
SENEST	  den	  2.	  juni	  
2014	  

Valgfag	  
Med	  den	  nye	  folkeskolelov	  bliver	  valgfag	  obligatoriske	  fra	  7.	  klasse,	  og	  valgfagsrækken	  udvides	  til	  også	  at	  
indeholde	  valgfagene	  for	  10.	  klasse.	  Derudover	  kan	  kommunalbestyrelsen	  godkende	  oprettelsen	  af	  andre	  
valgfag.	  	  

CfDS	  fremsender	  mål	  og	  rammer	  for	  udbud	  af	  valgfag	  i	  Greve	  
Kommune,	  med	  udgangspunkt	  i	  den	  politiske	  beslutning	  om	  
valgfagsudbuddet	  

    Uge	  10	  2014	  

Skoleledelserne	  skal	  orientere	  og	  drøfte	  den	  fremtidige	  procedure	  for	  
udbud	  og	  organisering	  af	  valgfag	  i	  MED	  og	  SB,	  med	  henblik	  på	  lokal	  
tilrettelæggelse.	  

    April	  2014	  

Skolerne	  afdækker	  muligheder	  for	  at	  inddrage	  eksterne	  
samarbejdspartnere	  i	  valgfagsudbuddet.	  

    Marts-‐april	  2014	  
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Såfremt	  kommunalbestyrelsen	  beslutter	  at	  der	  kan	  oprettes	  andre	  
valgfag	  end	  dem	  der	  fremgår	  af	  loven,	  kan	  skolerne	  ansøge	  om	  
oprettelse	  af	  nye	  valgfag.	  

    Ansøgningsfrist	  
SENEST	  11.	  april	  
2014	  

Skolerne	  beslutter	  på	  baggrund	  af	  de	  vedtagne	  rammer	  og	  elevernes	  
ønsker,	  hvilke	  valgfag	  der	  skal	  udbydes	  i	  skoleåret	  2014/15	  

    Senest	  med	  
udgangen	  af	  maj	  
2014	  
	  

Eliteidrætsklasser	  og/eller	  talentklasser	  i	  musik	  7.-‐9./10.	  
Den	  nye	  folkeskolelov	  giver	  mulighed	  for	  at	  oprette	  eliteklasser	  i	  idræt	  og	  særlige	  talentklasser	  i	  musik.	  
Det	  forventes,	  at	  der	  er	  truffet	  en	  politisk	  beslutning	  om	  dette	  inden	  jul	  2013.	  	  

Såfremt	  der	  træffes	  politisk	  beslutning	  om	  oprettelse	  af	  
eliteidrætsklasser,	  kan	  skolerne	  ansøge	  om	  etablering	  af	  sådanne	  
klasser.	  
	  
Sagen	  er	  overgået	  til	  Center	  for	  Borgerservice	  og	  Fritid,	  der	  planlægger	  
og	  gennemfører	  en	  proces	  i	  forhold	  til	  eliteidræt,	  der	  skal	  afklare	  de	  
kommunale	  vilkår	  for	  eliteidræt	  i	  Greve	  Kommune.	  
	  

    Punktet	  afventer	  
arbejdet	  i	  Center	  for	  
Borgerservice	  og	  
Fritid	  

Evt.	  oprettelse	  af	  talentklasser	  i	  musik,	  skal	  ske	  efter	  ansøgning	  i	  
Undervisningsministeriet.	  

    Pt.	  ingen	  skoler	  der	  
har	  vist	  interesse	  
herfor	  

Arrangementer	  i	  relation	  til	  skolereform	  og	  ny	  overenskomst	  
Der	  afholdes	  en	  række	  arrangementer	  for	  at	  sikre	  det	  bedst	  mulige	  fundament	  for	  implementeringen	  af	  
skolereformen	  og	  den	  ny	  arbejdstid.	  

Kursus	  for	  skolernes	  ledelser	  og	  medarbejdere	  i	  CfDS	  afholdes	  af	  
KL/COK	  

    6.,	  27.	  &	  28.	  nov.	  
2013	  

CfDS	  arrangerer	  temaeftermiddag	  for	  skolernes	  udviklingsgrupper,	  som	  
opfølgning	  på	  arbejdsseminariet	  i	  september	  2013.	  

    10.	  december	  2013	  

CfDS	  arrangerer	  temaarrangement	  for	  SB,	  Børne-‐	  og	  Ungeudvalget,	  
Udviklingsgrupper,	  fritids-‐	  og	  kulturforeninger	  mv.	  

    18.	  januar	  2014	  

CfDS	  arrangerer	  kursus	  for	  skolelederne	  i	  samarbejde	  med	  Lars	  Klingert	  
om	  kommunikative	  kompetencer	  

    3.-‐5.	  marts	  2014	  

CfDS	  arrangerer	  kursus	  for	  skolelederne	  i	  samarbejde	  med	  Søren	  
Viemose	  om	  forhandlingsstrategi	  

    26.-‐27.	  marts	  2014	  

Lokalaftaler	  og	  skoleaftaler	  
CfDS	  gennemgår	  alle	  eksisterende	  aftaler	  på	  lærerområdet.	  	  

CfDS	  udarbejder	  oversigt	  og	  opsiger	  evt.	  aftaler,	  hvor	  det	  er	  muligt.	  HR	  
og	  skoleledere	  inddrages	  i	  arbejdet	  og	  MED	  orienteres.	  

    Inden	  jul	  2013	  
Sidste	  frist	  for	  
opsigelser	  er	  1.	  
februar	  2014	  
Aftalerne	  er	  opsagt	  

CfDS	  har	  aftalt	  forhandlingsforløb	  med	  GLF	       Forløbet	  afvikles	  
februar	  og	  marts	  
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Kompetencedækning	  og	  –udvikling	  
Ifølge	  den	  nye	  folkeskolelov	  skal	  lærerne	  have	  undervisningskompetence	  i	  de	  fag	  de	  underviser	  i.	  	  

CfDS	  afdækker	  den	  eksisterende	  linjefagsdækning	  mv.	  på	  skolerne	  i	  
samarbejde	  med	  skoleledelserne.	  	  

    Februar/marts	  2014	  

På	  baggrund	  af	  afdækningen	  udarbejder	  CfDS	  en	  politisk	  sag	  til	  BUU,	  
der	  beskriver	  den	  nuværende	  kompetencedækning	  og	  det	  
fremadrettede	  behov	  for	  kompetenceudvikling,	  samt	  de	  økonomiske	  
implikationer.	  

    På	  BUU	  maj	  2014	  

Skoleledelsen	  drøfter	  lokalt	  i	  MED	  og	  SB	  kompetenceudviklingsbehovet	  
på	  skolen	  bl.a.	  på	  baggrund	  af	  kortlægningen,	  således	  at	  disse	  bidrag	  
kan	  indgå	  i	  udarbejdelsen	  af	  kompetenceplanen.	  

    INDEN	  15.	  marts	  
2014	  

CfDS	  udarbejder	  en	  konkret	  kompetenceplan	  for	  lærere,	  ledere	  og	  
pædagoger	  med	  udgangspunkt	  i	  skolereformens	  udfordringer.	  Dette	  
sker	  i	  samarbejde	  med	  skoleledelserne,	  Udviklingsudvalget	  og	  MED	  

    Inden	  sommerferien	  
2014	  

Skoleårets	  planlægning	  

CfDS	  udarbejder	  en	  tidsplan	  og	  procedurer	  for	  forflyttelser	  og	  afsked	  
blandt	  medarbejdere.	  

    Forår	  2014	  

CfDS	  udsender	  resursetildeling	  til	  skolerne,	  med	  udgangspunkt	  i	  den	  
nuværende	  resursetildelingsmodel.	  	  
Der	  skal	  i	  resurseudmeldingen	  og	  de	  efterfølgende	  drøftelser	  lokalt	  på	  
skolerne	  være	  opmærksom	  på	  sammenhængen	  mellem	  pædagoger	  og	  
lærere	  

    Senest	  1.	  april	  2014	  
Første	  version	  er	  
uddelt	  4.	  februar	  
2014	  

Resursepersoner	  og	  deres	  funktioner	  
Eksisterende	  netværks-‐	  og	  funktionsbeskrivelser	  skal	  gennemgås	  og	  revideres	  med	  fokus	  på,	  hvordan	  de	  
bedst	  muligt	  kan	  understøtte	  reformens	  intentioner	  

Der	  nedsættes	  en	  rådgivende	  arbejdsgruppe	  bestående	  af	  CfDS,	  
skoleledere,	  lærere	  og	  pædagoger,	  der	  gennemgår	  netværks-‐	  og	  
funktionsbeskrivelser	  og	  kommer	  med	  forslag	  til	  ændringer.	  

    Marts-‐april	  2014	  

CfDS	  gennemgår	  og	  reviderer	  netværks-‐	  og	  funktionsbeskrivelser	  (fx	  
DSA,	  IT,	  ”inklusion”,	  ”kvalitet”,	  AKT,	  naturfaglig,	  mentorerne,	  
læsevejledere)	  i	  samarbejde	  med	  skoleledere	  

    Inden	  1.	  april	  2014	  

Udviklingsudvalg,	  udviklingsgrupper	  og	  andre	  mødefora	  
Som	  led	  i	  den	  nye	  reformen	  nedlægges	  Pædagogisk	  Råd.	  Det	  kræver,	  at	  alle	  skoler	  forholder	  sig	  til,	  
hvordan	  de	  fremover	  	  

CfDS	  udarbejder	  et	  nyt	  kommissorium	  for	  det	  kommunale	  
udviklingsudvalg,	  der	  skal	  sikre	  udviklingen	  af	  det	  fælleskommunale	  
skolevæsen.	  

    Forår	  2014	  

CfDS	  drøfter	  med	  skolelederne	  hvilke	  mødefora,	  der	  er	  nødvendige	  at	  
etablere	  fremadrettet	  

    Skoleledermødet	  i	  
december	  2013	  

Afrapporteringer	  og	  kommunikation	  

CfDS	  informerer	  løbende	  Børne-‐	  og	  Ungeudvalget	  om	  arbejdet	  med	  
reformen	  	  

    Løbende	  



Drejebog	  og	  huskeliste	  til	  skoler	  og	  skolebestyrelser	  m.fl.	  
i	  forbindelse	  med	  implementeringen	  af	  skolereformen	  m.v.	  
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CfDS	  lægger	  løbende	  information	  og	  vejledning	  ud	  til	  skolerne	  på	  
bloggen:	  www.skolereformgreve2014.com	  

    Løbende	  

Skolelederne	  informerer	  løbende	  SB	  og	  forældrene	  om	  skolereformen,	  
fx	  ved	  at	  henvise	  til	  bloggen	  og	  skolens	  egen	  hjemmeside.	  	  

    Alle	  møder	  i	  SB	  og	  
på	  forældremøder	  

Fysiske	  rammer	  på	  skolerne	  

Afdækning	  af	  behov	  for	  indretning	  af	  arbejdspladser	  i	  samarbejde	  med	  
Center	  for	  Teknik	  og	  Miljø	  

    December	  2013-‐
januar	  2014	  

Udarbejdelse	  af	  konkrete	  indretningsforslag	  i	  samarbejde	  med	  skolerne	       Februar-‐marts	  2014	  

Frigivelse	  af	  anlægsmidler,	  samt	  fordeling	  heraf	  til	  skolerne	       April	  2014	  

Gennemførelse,	  herunder	  indkøb	  af	  inventar	  og	  aftaler	  med	  
håndværkere	  

-‐ etablering	  af	  lærerarbejdspladser	  inden	  1.	  august	  2014	  

    Maj-‐juli	  2014	  

Et	  udvalgt	  antal	  klasser	  spørges	  i	  fjerde	  kvartal	  2014,	  om	  deres	  
oplevelse	  af	  de	  fysiske	  rammer	  for	  udmøntningen	  af	  reformens	  mål	  om	  
45	  minutters	  daglig	  bevægelse	  	  

    4.	  kvartal	  2014	  

	  
	  


