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1. Godkendelse af dagsorden
2. Nationale test
Dagsordenen har èt punkt, der vedrører den aftale, der er indgået om afholdelse af de nationale test.
Aftalen og det fremsatte lovforslag har betydning for gennemførelse af de nationale test, som skal ske i
perioden fra 1. marts til 30. april 2020. Af hensyn til skolernes planlægning er der behov for, at sagen bliver
behandlet nu, fordi SBU, på deres møde den 3.marts 2020, skal tage stilling til, om det er skolelederen
eller udvalget, der skal beslutte, om der skal gennemføres nationale test på en eller flere skoler.
Forvaltningen har først modtaget orientering fra Børne- og Undervisningsministeriet den 27. februar, og
derfor denne sene mødeindkaldelse.
OMU har ikke mulighed for at forholde sig til SBUs beslutning i sagen, da den først behandles den 3.marts
2020. Alligevel bør I inddrages i processen – og have mulighed for at aftale hvordan I forholder jer efter
SBUs kommende beslutning.
Orienteringen fra ministeriet er bilag til sagen.

Side2/2

Referat:
Medarbejdersiden udtaler følgende:
Med henvisning til Orientering vedr. afholdelse af nationale test i skoleåret 2019/2020, udsendt af Styrelsen
for Undervisning og Kvalitet d.27.februar 2020 og SBU’s dagsordenpunkt 46, 3.marts 2020, anbefaler
OMU-Skole og Klub, at der træffes beslutning om, at skolerne i Roskilde IKKE afholder nationale test i
foråret 2020, medmindre skoler pålægges det som repræsentativt udtræk eller henhører til de beskrevne
20 procent dårligst præsterende.
3. Eventuelt

