
 

Invitation til temamøde om skolerefor-
men i Greve Kommune 

 
Det er med stor glæde, at du inviteres til at deltage i et fælles arrangement for politiske udvalg, Skolerådet, 
forældrevalgte bestyrelser, frivillige fra udvalgte foreninger, medarbejdere og ledere i skolernes fritids- og 
undervisningsdel og klubber om skolereformen i Greve. Arrangementet har til formål, at skabe rum for dia-
log og videndeling mellem alle arrangementets deltagere, samt særligt at give politikere, forældre og frivilli-
ge en øget viden om reformarbejdet i Greve. 
 

Lørdag den 18. januar kl. 8:30-13:00 på Hedelyskolen 

 
Vi har sammensat et program, hvor der både er forskellige faglige input kombineret med workshopper. I har 
alle, som deltagere i arrangementet, en aktiv rolle at spille i forhold til at bidrage med viden og erfaringer. 
Gennem at dele jeres spørgsmål, viden og erfaringer, håber vi, at vi alle kommer beriget hjem og kan fortsætte 
arbejdet med at virkeliggøre skolereformen, i den sammenhæng vi hver især indgår i. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Workshopperne har seks forskellige temaer, og det bliver muligt at deltage i to. 

1) Styrket forældresamarbejde og elevinddragelse  
2) Den understøttende undervisning  
3) Motion og bevægelse  
4) Bedre udskoling  
5) Den åbne skole  
6) Bedre læringsmiljøer  

 
Alle workshopper vil blive facilliteret af konsulenter fra Rådhuset, der sikrer dialog og videndeling. 
 

Tilmelding skal ske via flg. link: senest den 8. januar 2014 
 
På gensyn 
Jette Deltorp, direktør 

Program 

8:30-9:00 Morgenmad og check-in  

9:00-9:15 Velkomst v/Henrik Klem Lassen, formand for Børne & Ungeudvalget 
9:15-9:45 Oplæg om skolereform og proces i Greve  

v/Charlotte Groftved, centerchef 
9:45-10:30 Oplæg om skolereform og samfundsudvikling  

v/Kresten Schulz Jørgensen, kommunikationsrådgiver 
10:30-10:40 Præsentation af workshopper v/Mira Hollænder, udviklingskonsulent 
10:40-11:00 Pause og ud til 1. workshop 
11:00-11:45 1. runde workshopper 
11:45-12:00 Skift mellem workshopper 
12:00-12:45 2. runde workshopper 
12:45-13:00 Opsamling på dagen og tak for i dag v/Jette Deltorp, direktør 
13:00- Sandwich to go og networking 

 

Greve Kommune 


