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Meddelelser og orientering til BSU på mødet i maj 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
UngFuresø & Ungdomsskoleplan
Vedlagt til udvalgets orientering findes Ungdomsskoleplanen, som er udfærdiget i henhold til Lov
om Ungdomsskoler og vedtaget på mødet den 24. marts 2022 i Ungdomsskolebestyrelsen. I planen
redegøres for Ungdomsskolens formål, aktiviteter, vision og udvikling.
På mødet i Ungdomsskolebestyrelsen den 24. marts 2022 var der opbakning til et foreslåede
navneskifte for Ungdomsskolen til UngFuresø.
Samrådsmøder i 2. halvår 2022
På udvalgets møde den 5. april godkendte udvalget sin mødekalender for 2. halvår 2022. Med afsæt
i den kan der berammes følgende samrådsmøderne for 2. halvår 2022:
-

Samrådsmøde mandag den 12. september med Budget 2023 som et af omdrejningspunkterne
o Der holdes samrådsmøde for skoleområdet kl. 16:30 – 18:00
o Der holdes samrådsmøde for dagtilbudsområdet kl. 18:15 – 19:45

-

Samrådsmøde den 21. november
o Der holdes samrådsmøde for dagtilbudsområdet kl. 16:30 – 18:00
o Der holdes samrådsmøde for skoleområdet kl. 18:15 – 19:45

Seminar for skolebestyrelserne
Udvalget inviteres til at deltage i seminaret for de nyvalgte skolebestyrelser lørdag den 12.
november 2022 kl. 9:00 – 15:00.
Programmet for seminaret er under udarbejdelse.
Socioøkonomiske referencer for skoleåret 2019/2020 og 2020/2021
BUVM har offentliggjort de socioøkonomiske referencer for skoleåret 2019/2020 og 2020/2021.
De socioøkonomiske referencer viser forskellen mellem det faktisk opnåede karaktergennemsnit og
det forventede karaktergennemsnit givet elevernes baggrundsforhold. Beregningen af
socioøkonomiske referencer for skoleårene 2019/2020 og 2020/2021 er foretaget i en begrænset
version. Dette skyldes de særlige regler for prøveafvikling og karaktergivning grundet hhv. fuld og
delvis aflysning af prøverne i sommeren 2020 og 2021. I disse to skoleår er der derfor også kun
foretaget 1-årige beregninger af socioøkonomiske referencer for det samlede gennemsnit i bundne
prøvefag. Resultaterne for disse skoleår omfatter derfor ikke: 1-årige socioøkonomiske referencer
for de enkelte prøver og 3-årige socioøkonomiske referencer. Data angiver, om forskellen er
dårligere, bedre eller som forventet over en 1-årig periode.
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I 2020/2021 er alle skoler på nær Egeskolen på niveau. Egeskolen (9. klasse) er under niveau og
Syvstjerneskolen er over niveau – ift. forskellen mellem det faktiske opnåede karaktergennemsnit
og det forventede karaktergennemsnit.
Link til data om socioøkonomiske referencer for grundskolekarakterer:
https://uddannelsesstatistik.dk/Pages/Reports/1691.aspx
Vælg ”Furesø” på kortet, dernæst afdelingstype: ”folkeskoler” og afdeling ved at klikke på den
enkelte skole. Tryk ”se tal for valgte skole” (nederst på siden).
Aktuel status vedrørende Ukraine
Forvaltningen orienterer om den aktuelle status for pasning og undervisningstilbud til de ukrainske
børn, samt orienterer om den politiske aftale, som et bredt flertal af Folketingets partier har indgået,
om modtagelse af fordrevne børn og unge fra Ukraine giver kommunerne mere frihed.
Årshjul
Årshjul for udvalgets arbejde vedlagt.
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 10-05-2022
Taget til efterretning.
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