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Meddelelser/orientering august 2020
Sagsnr. i ESDH:
19/15627
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:
-

Jonstrup ’89 har foretræde om udvidelse af Jonstrup Skole.

-

Som led i Budget 2020 blev det besluttet, at FFO’erne skal holde lukke 1 uge i løbet af
skolernes sommerferie. Lukkeugen placeres som udgangspunkt i uge 29. i 2021 bliver den
første uge af sommerferien uge 26. Med henblik på at give børn og medarbejdere mulighed
for at holde tre sammenhængende ugers ferie, bliver lukkerugen i 2021 placeret i uge 28.
Herved bliver det muligt at holde i ugerne 26-27-28 eller 28-29-30. Oplysninger herom vil
blive sendt til FFO’erne og lagt på kommunens hjemmeside efter udvalgets møde.

-

Forvaltningen orienterer om den aktuelle status vedrørende Corona: Der er i løbet af
sommerferien ikke modtaget meldinger om nye tilfælde af Corona hos børn og
medarbejdere på skoleområdet. Børne- og Undervisningsministeriet har udsendt nye
retningslinjer gældende fra 1. august 2020 ifm. forebyggelse af smittespredning af COVID19. Det er ministeriets intention, at aktiviteterne i skole og FFO er så normale som muligt,
og derfor er afstandskravene lempede. Det betyder, at vi i Furesø Kommune fra starten af
det nye skoleår planlægger så normal undervisning som muligt i alle fag og i det fulde
timetal med enkelte foreløbige undtagelser (svømmeundervisning), og at vi igen har den
almindelige og fulde åbningstid i vores FFO’er for alle børn. Vi vil fortsat have ekstra
opmærksomhed på forebyggelse af smittespredning med god håndhygiejne, afstand og
hyppig rengøring, ligesom medarbejdere og børn fortsat skal blive hjemme, hvis man har
symptomer på sygdom - også ved symptomer som forkølelse.

-

Samrådsmøder på skoleområdet: Som led i inddæmning af spredning af Coronavirus er
samrådsmøderne i 2020 udskudt, og de nye datoer for samrådsmøderne på skoleområdet er:
o Mandag den 21. september 2020 kl. 16:30 – 18:00, og
o Torsdag den 19. november 2020 kl. 18:15 – 19:45

-

Coronakrisen har sat mange nye og presserende opgaver på dagsordenen i dagtilbud og
skoler. Arbejdet med dannelse kræver at medarbejderne mødes og har dialoger, og
dannelsesrejsen er derfor blevet forsinket. Forvaltningen foreslår derfor en parallelforskudt
procesplan for dannelsesrejsen, jf. vedlagte tidsplan, hvor forårets planlagte aktiviteter og
nedslag er forskudte til efteråret.

-

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet havde bedt om en redegørelse for udviklingen i
Stavnsholtskolens resultater for den socioøkonomiske reference for 9. klasseprøverne for de
to seneste skoleår. På baggrund af skolens data og kommunens redegørelse meddeler

Udvalg for skole og ungdomsuddannelse 19-08-2020

styrelsen i vedlagte brev af 16. juni 2020, at styrelsen vurderer, at der på nuværende
tidspunkt ikke er grundlag for at udtage Stavnsholtskolen til tilsyn.
-

Beklageligvist var årstallet for de, i marts måned 2020, behandlede søge- og måltal for
ungdomsuddannelser forelagt udvalgene med det forkerte årstal. Årstallet er opdateret, så de
behandlede måltal gælder for 2021.
Søge- og måltal er lagt på kommunens hjemmeside:
https://www.furesoe.dk/borger/dagtilbud-skole-og-unge/unge/soege-og-maaltal-tilungdomsuddannelser/

-

Forvaltningen har modtaget brev fra børne- og undervisningsminister Pernille RosenkrantzTheil og Thomas Gyldal Petersen, formand for KL’s Børne- og Undervisningsudvalg.
Brevet er vedlagt som bilag.

Økonomiske konsekvenser
Ingen bemærkninger.
Borgerinddragelse
Ingen bemærkninger.
Lovgrundlag
Ingen bemærkninger.
Det videre forløb
Ingen bemærkninger.
Indstilling
Forvaltningen indstiller, at udvalget tager orienteringen til efterretning.
Beslutning i Udvalg for skole og ungdomsuddannelse den 19-08-2020
Som et led i det videre arbejde med at tiltrække ungdomsuddannelser til Furesø Kommune er der
udarbejdet et brev til Børne- og Undervisningsministeren, Pernille Rosenkrantz-Theil, med henblik
på at komme videre i dialogen med Børne- og Undervisningsministeriet og drøfte Furesø
Kommunes visioner for ungdomsuddannelse.
I brevet lægges der vægt på, at de unge i Furesø Kommune har lang transport til – særligt – de
erhvervsfaglige uddannelser, og at dette udgør en hindring for, at de mere sårbare unge gennemfører
en ungdomsuddannelse. Derudover sætter brevet fokus på, at der på baggrund af de eksisterende
fordelingsregler, og den nedskrevne kapacitet på omkringliggende gymnasier, er en særlig
udfordring for de unge i Furesø Kommune i forhold til at blive optaget på deres førsteprioriterede
gymnasium.
Udvalg for beskæftigelse og erhverv, Udvalg for skole og ungdomsuddannelse og
Økonomiudvalget vil blive orienteret, når ministeriet har haft lejlighed til at melde retur på
henvendelsen.
Taget til efterretning.
Afbud:
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Tine Hessner
Muhammed Bektas

Bilag:
12295488
22302896
32303073
42347740

Åben USU – årshjul august 2020

(57973/20) (H)

Åben Forslag til revideret procesplan dannelsesrejse

(63331/20) (H)

Åben Styrelsen for Undervisning udtager ikke Stavnsholtskolen
til tilsyn
Åben Brev fra Pernille Rosenkrantz-Theil og Thomas Gyldal
Petersen

(63483/20) (H)
(93719/20) (H)

