Udvalg for skole og ungdomsuddannelse 09-09-2020

Beslutning: Godkendelse af tillæg til kvalitetsrapporten 2018 - 2019
Sagsnr. i ESDH:
19/10142
Beslutningskompetence: Udvalg for skole og ungdomsuddannelse
Beslutningstema
Udvalg for skole og ungdomsuddannelse skal anbefale Byrådet at godkende tillægget til
kvalitetsrapporten 2019 - 2020 for Furesø Kommunes skolevæsen.
Sagsfremstilling
Byrådet godkendte på sit møde den 25. marts 2020 kvalitetsrapporten for Furesø Kommunens
skolevæsen.
På mødet den 25. marts 2020 blev Byrådet samtidig gjort bekendt med, at Børne- og
Undervisningsministeriet udsendte en ny bekendtgørelse om kvalitetsrapporter i folkeskolen den 17.
marts 2020, som træder i kraft den 18. marts 2020. Den nye bekendtgørelse (vedlagt som bilag)
indeholder en række krav til supplerende faktuelle oplysninger, som skal indgå i den
kvalitetsrapport der udarbejdes i skoleåret 2019 – 2020. Børne- og Undervisningsministeriet har
meddelt, at fristen for vedtagelse af kvalitetsrapporten med de nye oplysninger er den 1. oktober
2020, og forvaltningen foreslår, at samle de supplerende oplysninger i vedlagte tillæg til
kvalitetsrapporten til Byrådets godkendelse.
Tillæg til kvalitetsrapporten med supplerende oplysninger
Tillægget til kvalitetsrapporten skal indeholde en redegørelse for planlagte fravigelser af reglerne
om en mindste varighed af undervisningstiden samt den forventede anvendelse af de midler, der
frigives ved afkortningen i medfør af folkeskolelovens §§ 16 b og 16 d. Redegørelsen skal
indeholde oplysninger herom for den enkelte skole og kommunens samlede skolevæsen.
Oplysninger er indarbejdet i vedlagte tillæg til kvalitetsrapporten.
Det er forvaltningens vurdering, at tillægsoplysningerne ikke har betydning for den samlede
helhedsvurdering og vurderingen af Furesø Skolevæsen, der er beskrevet i Kvalitetsrapporten 20182019.
Det er forvaltningens vurdering, at der også i den understøttende undervisning ligger et potentiale i
at arbejde med elevernes medbestemmelse, og at der i den understøttende undervisning, som
beskrevet i tillægsnotatet, er mulighed for at styrke elevernes læringsparathed, sociale kompetencer,
alsidig udvikling, motivation og trivsel.
I forbindelse med strategimøder mellem forvaltningen og skolerne i januar-februar 2021 og
statusmøder mellem skolechef og skolelederne følger forvaltningen op på helhedsvurderingen og
resultaterne i Kvalitetsrapporten 2018-2019, herunder tillægsoplysningerne.

Økonomiske konsekvenser
Ingen bemærkninger.
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Borgerinddragelse
De oplysninger som indgår i tillægget til kvalitetsrapporten har på et tidligere tidspunkt været
drøftet i de enkelte skolebestyrelser ifm. de enkelte skolers beslutninger om afkortning af
undervisning.
Kvalitetsrapporten som blev godkendt i Byrådet den 25. marts 2020 havde været til kommentering
blandt skoleområdets interessenter i perioden fra den 6. januar til den 29. januar 2020.
Lovgrundlag
Folkeskolelovens § 40a og bekendtgørelse om kvalitetsrapporter i folkeskolen.
Det videre forløb
Tillægget til kvalitetsrapporten skal behandles og godkendes på møder i Økonomiudvalg den 26.
august og i Byrådet den 2. september 2020.
Indstilling
Forvaltningen indstiller, at Udvalg for skoler og ungdomsuddannelse anbefaler over for
Økonomiudvalget og Byrådet at godkende tillægget til kvalitetsrapporten for Furesø Kommunens
skolevæsen 2018 – 2019.
Beslutning i Udvalg for skole og ungdomsuddannelse den 09-09-2020
Anbefales.
Bilag:
12244657
22344741

Åben Bekendtgørelsen om kvalitetsrapporten i folkeskolen
gældenden fra 18 marts 2020
Åben Tillæg til Kvalitetsrapporten 2018-2019
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