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Meddelelser og orientering til BSU på mødet i juni 2022
Sagsnr. i ESDH:
22/274
Beslutningskompetence: Børn og Skole
Beslutningstema
Formanden og forvaltningen orienterer om aktuelle sager på området. Udvalget orienteres endvidere
om eventuelle sager, der vedrører udvalgets område, og som behandles på andre udvalg.
Sagsfremstilling
Foretræde for Børn og Skole
I forbindelse med udvalgets drøftelse af punkt 6 ’Orientering: Kapacitetsanalyse på skoleområdet
2022’ og punkt 7 ’ Beslutning: Indskolingen i Jonstrup’ har skolearbejdsgruppen i Jonstrup 89
anmodet om foretræde for udvalget.
Opfølgning på KL’s Børn & Unge Topmøde
Udvalget deltog på KL’s Børn & Unge Topmøde den 16. & 17. maj 2022.
På udvalgsmødet vil der være en kort opfølgning på Topmøde, hvor udvalgsmedlemmer kan
fremhæve pointer og perspektiver fra topmødet, som de særligt har hæftet sig ved.
Program og materialer fra topmødet kan findes her: KL's Børn & Unge Topmøde 2022
Klassedannelse
På baggrund af forventede elevtal i skoleåret 2022/23 planlægger skolerne samlet set
klassesammenlægninger fire steder i kommunen. Derudover planlægges én klasse i Jonstrup opdelt
i to på grund af stigende elevtal. Udvalget orienteres om konkrete elevtal og klassekvotienter på
første møde efter sommerferien. Bilag med aktuelle elevtal samt planlagte klassesammenlægninger
og klasseudvidelse er vedlagt.
Aktuel status vedrørende Ukraine
Forvaltningen orienterer om den aktuelle status for pasning og undervisningstilbud til de ukrainske
børn.
Furesø Idrætstalenttilbud har optaget 32 nye idrætstalenter
Furesø Idrætstalenttilbud har optaget 32 nye idrætstalenter med start i august 2022. De nye
Idrætstalenter kommer fra seks forskellige foreninger og syv forskellige skoler. Der vil fra august
2022 være i alt 53 talenter tilknyttet Furesø Idrætstalenttilbud, som kommer fra i alt 8 forskellige
foreninger og 8 forskellige skoler. I vedlagte bilag kan udvalget se, hvordan eleverne fordeler sig.
Talenterne er som udgangspunkt optaget for resten af deres tid i grundskolen, med mindre andet
aftales.
Årshjul
Årshjul for udvalgets arbejde vedlagt.
Orientering om udfald af valg til skolebestyrelser i 2022
De 7 folkeskoler i Furesø har, jævnfør kapitel 2 i Styrelsesvedtægten for Furesø Kommunes
skolevæsen, afholdt skolebestyrelsesvalg. https://www.furesoe.dk/politik/politikker-ogplaner/dagtilbud-og-skole/styrelsesvedtaegt-for-furesoe-kommunes-skolevaesen/
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Der har været fredsvalg på 5 af skolerne. På Lyngholmskolen har det ikke været muligt at opnå
enighed om konstituering, hvorfor der er igangsat afstemning. På Hareskov Skole har det indtil
videre ikke været muligt at hverve tilstrækkeligt antal kandidater til bestyrelsen, hvorfor bestyrelsen
og ledelsen fortsat er i gang med en hvervekampagne. Hvis det ikke lykkes at få valgt en fuldtallig
bestyrelse, forventes det, at den nuværende bestyrelse fortsætter indtil et eventuelt suppleringsvalg i
starten af det kommende skoleår.
De nyvalgte bestyrelser inviteres til intro-dag den 12. november 2022, hvor formålet er at klæde de
nye skolebestyrelsesmedlemmer godt på til deres opgaver i skolebestyrelserne de næste fire år og
skabe mulighed for dialog og sparring på tværs af BSU, skolebestyrelserne, FFE og de faglige
repræsentanter.
Udvalgets opmærksomhed henledes på følgende punkter på andre udvalgsmøder
Beskæftigelse og Erhverv den 14. juni 2022, pkt. 1 ”Status på modtagelse af ukrainske flygtninge i
Furesø”.
Økonomiske konsekvenser
Ingen bemærkninger.
Sammenhæng med 2030 mål og succeskriterier
Ingen bemærkninger.
Borgerinddragelse
Ingen bemærkninger.
Lovgrundlag
Ingen bemærkninger.
Det videre forløb
Ingen bemærkninger.
Indstilling
Forvaltningen indstiller, at udvalget
- tager orienteringen til efterretning.
Beslutning i Børn og Skole den 14-06-2022
Orienteringen er taget til efterretning.

Bilag:
1 - 2824805
2 - 2835218
3 - 2851139
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BSU – årshjul juni 2022
Orientering om nye idrætstalenter i skoleåret 22-23
Antal klasser i skoleåret 2022
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(60591/22)
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