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Dagsorden til møde den 27. maj 2014 i Folkeskolereformudvalget

20. maj 2014

Tid: Tirsdag den 27. maj 2014 kl. 15.00 til 18.00
Sted: Rådhuset, Mødelokale ved Byrådssalen.
Deltagere: Medlemmer af Folkeskolereformudvalget

Formål
Formålet med dette møde i Folkeskolereformudvalget er at formulere overordnede principper for ”den åbne skole”
med fokus på at understøtte vision og overordnede målsætninger. Med mødet skal der samles op på drøftelserne
fra den 22. april om samarbejde med eksterne parter og drøftes udvikling af nye rammer og indsatser for at styrke
skole/ hjem samarbejde i regi af ’den åbne skole’ med fokus på at styrke trivsel blandt eleverne.
Udvalget skal komme med konkrete anbefalinger til overordnede principper for ”den åbne skole” til videre politisk
behandling.
Oversigt over kommunens udviklingsstrategier, opsummering af møde den 22. april 2014 samt modellen med
Folkeskolereformudvalgets anbefaling til vision og målsætninger er medsendt dagsordenen.

Program
15.00 Velkomst og præsentation af dagens program v/ Borgmesteren
15.10

Oplæg om skole/ hjem samarbejdet v/ Niels Kryger, lektor fra DPU, som forsker i skole/hjem relationer og
dialogens betydning for børns trivsel og læring.

15.50

Gruppedrøftelser om forslag til principper for den åbne skole, der understøtter Folkeskolereformudvalgets
anbefaling til vision og målsætninger
På mødet den 22. april vedrørende anbefalinger til overordnede principper for ”den åbne skole”, blev
følgende overskrifter fremført:
• Faglig kvalitet i partnerskaber og samarbejder
• Tvang og frivillighed i forskellige samarbejdstyper mellem skoler og andre aktører
• Samarbejde og vidensudveksling, vertikalt og horisontalt
Som forberedelse til mødet skal udvalgets medlemmer overveje forslag til principper for den åbne skole, og
hvordan de understøtter Folkeskolereformudvalgets anbefaling til vision og målsætninger. Desuden skal
udvalgets medlemmer overveje følgende spørgsmål angående den åbne skole:
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Hvordan kan skole-hjem samarbejdet styrkes i regi af den åbne skole med fokus på at styrke
trivsel og læring blandt eleverne?
Hvilke principper kan der være for forskellige samarbejdstyper (fx samarbejde mellem skole og
hjem, mellem skole og andre kommunale tilbud, mellem skole og forening, og mellem skole og
erhvervsliv)
Hvilke principper kan der være for skolerne i forhold til, om det er frivilligt at indgå i
samarbejder?
Er der særlige forhold vedrørende varighed af samarbejder, som skal tænkes med i
principperne?
Hvordan erfaringsudveksler vi om igangsatte samarbejder, dels videndeling mellem skolerne,
men også på tværs af skoler og samarbejdsparter?
Hvad kan kommunen gøre for at understøtte skolernes samarbejder med eksterne fx værktøjer
såsom skriftlige kontrakter?

16.20

Pause

16.30

Afrapportering fra grupperne og fælles opsamling på anbefalinger af principper for den åbne skole
v/ Borgmesteren

17.50

Tak for i dag v/ Borgmesteren

