
Skolereform	  
-‐	  sammen	  gør	  vi	  en	  god	  skole	  bedre	  

Temamøde	  for	  skolernes	  
udviklingsgrupper	  



Siden	  sidst	  (i	  uddrag)	  
•  Arbejdsgrupperne	  har	  fremsendt	  første	  og	  andet	  bidrag	  
•  Udviklingsgrupperne	  har	  gennemarbejdet	  de	  syv	  temaer	  og	  

fremsendt	  
–  Tusind	  tak	  +l	  begge	  ”grupper”	  der	  er	  meget	  inspira+on	  at	  hente!	  

•  Børnenes	  stemme	  er	  inviteret	  ind	  i	  arbejdet	  gennem	  
kontaktlærere	  for	  elevrådene	  og	  kontaktpersoner	  i	  SFO’er	  
og	  klubber	  

•  PoliEsk	  sagsfremsElling	  om	  konsekvenser	  af	  reformen	  og	  
nye	  beføjelser	  El	  kommunalbestyrelsen	  

•  Skoleledelserne	  på	  kursus	  om	  reformen	  hos	  KL	  
•  Orientering	  om	  skolereformen	  i	  Skoleråd,	  Børneråd,	  

Samfund	  &	  Skole,	  foreningsliv	  
	  

Husk:	  www.skolereformgreve2014.com	  



Det	  har	  poliEkernenæsten	  besluKet:	  
•  Forvaltningen	  arbejder	  på	  forslag	  El	  mål	  og	  rammer	  for	  

indgåelse	  af	  partnerskaber	  og	  samarbejdsaMaler	  
•  Der	  Eldeles	  én	  plads	  El	  erhvervslivet	  og	  én	  plads	  El	  

foreningslivet	  eller	  ungdomsuddannelsesinsEtuEoner	  
•  Afdelingsledere	  deltager	  i	  bestyrelsens	  arbejde	  uden	  

stemmeret	  
•  Skoler	  kan	  ansøge	  om	  etablering	  af	  eliteidrætsklasser	  og	  

talentklasser	  i	  musik	  
•  Forvaltningen	  laver	  en	  kortlægning	  af	  

kompetencedækningen	  i	  kommunen	  i	  forhold	  El	  linjefag	  
•  Det	  bliver	  muligt	  at	  ansøge	  om	  opreKelsen	  af	  andre	  valgfag	  

end	  de	  ministerielle	  fastlagte	  	  



Status	  på	  processen	  

•  Ros	  og	  anerkendelse	  af	  det	  store	  arbejde	  I	  har	  
præsteret	  ude	  på	  skolerne	  

•  God	  fremdriM	  i	  arbejdet,	  mange	  aktører	  og	  
interessenter	  er	  inddraget	  

•  2	  skoler	  (Tune	  og	  Krogård)	  har	  ansøgt	  UVM	  om	  at	  
afprøve	  konkrete	  forløb	  i	  foråret	  i	  forhold	  El	  at	  få	  
erfaringer	  med	  den	  understøKende	  undervisning	  (svar	  
i	  næste	  uge)	  

•  De	  syv	  temaer	  og	  bidragene	  herEl,	  gennemskrives	  El	  et	  
fælles	  inspiraEonskatalog	  El	  hjælpen	  for	  den	  enkelte	  
skoles	  videre	  arbejde	  og	  lokale	  udmøntning	  



Næste	  skridt	  
•  AWoldelse	  af	  temaarrangement	  den	  18.	  januar	  
2014	  kl.	  8:30-‐13:00	  (invita+onen	  er	  på	  vej…	  	  	  )	  

•  Udarbejdelse	  af	  sager	  El	  BUU	  
•  Udarbejdelse	  af	  katalog	  over	  samarbejdspartnere	  
og	  forventninger	  El	  sådanne	  samarbejder,	  herEl	  
skabelon	  	  

•  Arbejdspladser	  og	  etablering	  af	  disse	  kortlægges	  
•  Udbygge	  bloggen	  –	  kom	  gerne	  med	  input	  J	  
•  Nyt	  temamøde	  for	  udviklingsgrupperne	  torsdag	  
den	  3.	  april	  kl.	  14:30-‐16:30	  



DrøMelser	  i	  grupper	  

•  Formålet	  er:	  
–  	  at	  I	  igen	  får	  anledning	  El	  at	  drøMe	  skolereformen	  med	  
kolleger	  fra	  de	  andre	  skoler	  

–  at	  I	  får	  ny	  inspiraEon	  og	  nye	  idéer	  med	  hjem	  El	  jeres	  
lokale	  arbejde	  på	  skolen	  

–  at	  I	  får	  mulighed	  for	  at	  rejse	  spørgsmål	  og	  ønsker	  	  
forvaltningen	  kan/skal	  ablare	  og/eller	  arbejde	  videre	  
med	  

•  På	  bloggen	  har	  vi	  lagt	  et	  word-‐dokument	  I	  skal	  
bruge	  som	  udgangspunkt	  for	  jeres	  drøMelser	  

hKp://skolereformgreve2014.wordpress.com/temamode-‐10-‐12-‐13/	  



Det	  skal	  I	  gøre:	  

Ud	  fra	  de	  tre	  temaer	  Udviklingsudvalget	  har	  
valgt:	  Læringsmiljøer,	  læringsledelse	  og	  
understøKende	  undervisning,	  skal	  I	  gøre	  flg.:	  

1.  Vælg	  hvor	  mange	  temaer	  I	  vil	  nå	  
2.  Vælg	  hvilket	  tema	  I	  vil	  starte	  med	  
3.  Udpeg	  en	  referent	  og	  en	  Edstager	  
4.  Slut	  af	  med	  at	  blive	  enige	  om	  én	  vigEg	  pointe	  I	  vil	  

sige	  i	  plenum	  



Tak	  for	  i	  dag	  

•  Kort	  opsamling	  fra	  grupperne	  

•  På	  gensyn	  den	  18.	  januar	  på	  Hedelyskolen	  

Rigtig glædelig jul  
 

	  


