Dagsorden til møde i skolesamrådet
Dato: 30. august 2018
Tid: Der er fælles samrådsmøde for skole- og dagtilbudsområdet kl. 17:00 – 18:30, og efterfølgende er
der møde i skole samrådet kl. 18:30 – 19:30
Sted: Sløjfen, Stiager 2, 3500 Værløse, Byrådssalen
Mødedeltagere:

Ét forældrevalgt skolebestyrelsesmedlem fra hver skole

To elevrepræsentanter valgt af og blandt fælleselevrådets medlemmer

Tre medarbejderrepræsentanter: Louise Brandt og Lone Tonnesen(Furesø Lærerkreds), og Jane
Hanson (BUPL).

Én skoleinspektørrepræsentant

Én repræsentant for FFO lederne

Udvalget for skole og ungdomsuddannelse
Endvidere deltager følgende repræsentanter fra forvaltningen: Velfærdsdirektør Niels Milo Poulsen,
souschef i Center for Dagtilbud og Skole Henrik Bech, sekretariatsleder i Center for Dagtilbud og Skole
Mette Østfeldt, samt øvrige relevante medarbejdere i forvaltningen.

Dagsorden for fælles samrådsmøde for skole- og dagtilbudsområdet
Præsentation af den pædagogiske digitaliseringsstrategi v. IT konsulenterne
Nikolaj Bührmann, Tobias Smith og Thomas Møller

Tid:
1 time
Kl. 17:00 –
18:00

Punktet er fælles for skole- og dagtilbudssamrådet. Udvalg for digitalisering og
innovation deltager sammen med samrådene.
Målet med den digitale pædagogiske strategi er, at ruste fremtidens børn og unge til at
begå sig i en verden, der drives af digitale medier og teknologier. Det fordrer, at vi giver
børn og unge en grundlæggende teknologiforståelse og en digital dannelse, så de kan
anvende teknologien frem for at lade sig styre af den.
Formålet med præsentationen er at give samrådene og de politiske fagudvalg mulighed
for at se strategien ”live”, når kommunens IT konsulenter på dagtilbuds- og
skoleområdet giver et nærmere indblik i de pædagogiske tanker bag strategien, og
demonstrerer dens betydning for børn og elever, når strategien udmøntes i konkrete
pædagogiske aktiviteter og læringssituationer.
Efter præsentationen vil samrådsrepræsentanterne have mulighed for at give
bemærkninger og tilbagemeldinger til den digitale pædagogiske strategi. Disse vil indgå
som del af oplæg til politisk godkendelse af strategien i oktober 2018.
Strategien vedlægges som bilag.

Digital pædagogisk
strategi - oplæg august 2018.docx

Budget 2019 v. budgetchef Charlotte Freil
Punktet er fælles for skole- og dagtilbudssamrådet.
På mødet vil der være en gennemgang af forudsætningerne, budgetforslagene og
tidsplanen for budget 2019.
Budgetforslagene på skole- og dagtilbudsområde behandles i de to fagudvalg hhv. den
14. og den 15. august 2018.
Der kan læses mere om budget 2019 og budgetprocessen på kommunens hjemmeside:
http://www.furesoe.dk/Kommunen/Oekonomi/Budgetter/Budget2019

5 min. pause mellem de to samrådsmøder

Ca. 30 min.
Kl. 18:00 –
18:30

Dagsorden:
Velkomst og rammesætning af mødet i skolesamrådet ved formanden Henrik
Poulsen
Mulighed for punkter fra skolernes bestyrelser & formanden for USU
Meddelelser og orienteringer fra formændene og fra forvaltningen samt
eventuelt
-

Seminar for skolebestyrelserne den 14. og 15. september 2018 på Kolle Kolle
Ny ledelsesstruktur på dagtilbudsområdet

Tid:
Ca. 5 min.
kl. 18:35 –
18:40
Ca. 40 min.
Kl. 18:40 –
19:20
Ca. 10 min.
Kl. 19:20 –
19:30

