Udvalg for skole og ungdomsuddannelse 04-12-2019

Meddelelser/orientering USU - december 2019
Sagsnr. i ESDH:
19/252
Beslutningskompetence: Udvalg for skole og ungdomsuddannelse
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
Formanden og forvaltningen orienterer om følgende:


Besøg af Handicaprådet: Handicaprådet deltager fra kl. 17.00-17.30, hvor medlemmer vil
præsentere rådets rolle og arbejde.



Årshjul for udvalgets arbejde vedlagt.



Antal børnehaveklasser i skoleåret 2020 – 2021.

 Skolernes feriekalender for skoleåret 2021 - 2022.
I henhold til styrelsesvedtægten for Furesø Kommunens skolevæsen er der 200 skoledage på et
skoleår, og skoleferierne tilrettelægges efter følgende principper:
- Elevernes sommerferie begynder med første feriedag den sidste lørdag i juni, og fredagen
før bliver sidste skoledag.
- Elevernes sommerferie er på 6 uger (fast for alle skoler).
- Efterårsferien placeres i uge 42.
- Juleferien fra den 23. december til og med den 1. januar.
- Vinterferien placeres i uge 7.
- Påskeferie fra lørdag før Palmesøndag til og med 2. Påskedag.
- Pinseferie, 2. Pinsedag er fridag.
- Store Bededag er fridag.
- Kristi Himmelfartsdag samt dagen derpå er fridage.
- Grundlovsdag (5. juni) er fridag.
- En enkelt skoledag mellem to fridage skal så vidt muligt undgås.
- Yderlige overskydende fridage placeres i tilknytning til andre fridage/weekender.
I skoleåret vil der i forlængelse af ovenstående være fire overskydende dage, som forvaltningen
peger på fordeles med to dage før jul (hhv. den 22. og 23. december 2021) og to dage efter nytår
(hhv. den 3. og 4. januar 2022), således at der er juleferie fra og med den 22. december 2021 til og
med den 4. januar 2022. Feriekalenderen for skoleåret 2021 – 2022 vedlægges som bilag, og
samrådet orienteres om feriekalenderen på samrådsmødet den 21. januar 2020.
 Udvalgsmøder på skolerne:
På udvalgets møde den 6. november 2019 godkendte udvalget sin mødekalender for 2020 og 2021.
Udvalget har tilkendegivet ønske om at holde en række af sine udvalgsmøder på skolerne, og
forvaltningen vil sammen med skolerne tilrettelægge fem ud af udvalgets ni møder i 2020 ude på
skolerne, således at:
o Mødet den 15. januar 2020 holdes på Syvstjerneskolen.
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Mødet den 1. april 2020 holdes på Stavnsholtsskolen.
Mødet den 3. juni 2020 holdes på Ungdomsskolen.
Mødet den 9. september 2020 holdes på Egeskolen.
Mødet den 3. november 2020 holdes på Søndersøskolen.

Udvalgets opmærksomhed henledes på følgende punkter på andre decemberudvalgsdagsordener:
- Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling: ”Beslutning: Prioritering af midler i 2020 til
vedligehold, genopretning og energioptimering på Furesø Kommunes ejendomme”.

Økonomiske konsekvenser
Ingen bemærkninger.
Borgerinddragelse
Ingen bemærkninger.
Lovgrundlag
Ingen bemærkninger.
Det videre forløb
Ingen bemærkninger.
Indstilling
Forvaltningen indstiller, at:
 udvalget tager sagen til efterretning.
Beslutning i Udvalg for skole og ungdomsuddannelse den 04-12-2019
Taget til efterretning. Herudover orienterede forvaltningen om følgende:
Orientering om Kildehuset/Bifrost byggeprojektets tidsplan.
Orientering om ny finanslov med afsætning af midler til et generelt løft af folkeskolen.
Orientering om Aulas FFO-modul.
Orientering om antal børnehaveklasser i skoleåret 2020-2021 (notat er vedlagt sagen).
Afbud:
Berit Torm

Bilag:
12155396
22140869
32179584

Åben Årshjul for USU-December 2019

(144026/19) (H)

Åben Kalender skoleår 2021-22 (faste ferier samt visning af
overskydende dage)
Åben Notat til USU - antal børnehaveklasser 2020-21

(135628/19) (H)
(158599/19) (H)

