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Dagsorden  

Forum: 2. møde i det rådgivende arbejdsudvalg om skole- og daginstitutionsdistrikter 

 Tid: Mandag den 26. august 2019 kl. 17.00-20.00 

Sted:  Multisalen, Furesø Rådhus, Stiager 2, 3500 Værløse 

Afbud: Gives til Stine, tlf.: 72 16 41 40 el. swra@furesoe.dk 

Formål: Formålene med mødet er: 

- at give arbejdsudvalget et fælles vidensgrundlag om arbejdsudvalgets opgaver 

- at fortsætte arbejdet med at nuancere forståelsen af arbejdsudvalgets opgaver 

 

Dagsorden Tidspunkt 
 

Der serveres sandwich, vand, the, kaffe, frugt og chokolade i mødet 
 

 

1. Velkommen, rammesætning af udvalgets arbejde og dagsordenen for i dag  
v/ Henrik Poulsen, udvalgets formand 
 

Ca. 20 min. 

2. Deltagernes tanker siden sidst? 
v/ forvaltningen 
 

Ca. 10 min. 

3. Temadrøftelse 
v/ forvaltningen 
 
Arbejdsudvalget har bedt om mulighed for at sætte sig mere ind i baggrundsstof af 
relevans for arbejdsudvalgets opgaver. Nedenstående tre temaer behandles i punktet:  
 
Socioøkonomi, demografi, skoledistrikter og sammenhænge ml. dagtilbud, FFO og 
skole, herunder fx: 

- Tildeling af socioøkonomi 
- Sammenhæng  mellem demografi, bolig/byudvikling, boligtyper 
- Hvor er det meningsfuldt at arbejde med at ændre skoledistrikter i Furesø 
- Overgang ml. dagtilbud, FFO og skole 

 
Tilvalget af folkeskolen, herunder fx: 

- Hvad er en god skole? – klassekvotient/nærhed/lange skoledage mv.  
- Udvikling i andelen af børn i privatskoler (lokalt + landsplan) og hvorfor? 
- Trivsel i folkeskoletiden, ungdomsuddannelse 
- Tiltrækning af elever – hvordan?  

 
Arbejdet med fællesskaber – hvordan skaber vi skole, for de børn, vi har, herunder fx: 

- Små og store fællesskaber  
- Forældresamarbejde 
- Det fysiske læringsmiljø 

 

Ca. 2 timer 
og 10 min. 
 
Inkl. pause 
med 
sandwich 
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Temaerne behandles i en blanding af oplæg, dialog i mindre grupper og fælles 
opsamling. 
 
Ca. én uge inden mødet udsendes materiale, der belyser de tre temaer.  
 

4. De næste skridt i arbejdsudvalget  
v/ forvaltningen 
 
Hvad tegner sig af indhold på næste møde, og er der input fra arbejdsudvalget? 
 
Den vejledende arbejdsplan er vedlagt dagsordenen. 
 

Ca. 10 min. 

5. Afrunding af mødet og tak for i dag 
v/ Henrik Poulsen 

 

Ca. 10 min. 

 


