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Dagsorden  

Forum: 3. møde i det rådgivende arbejdsudvalg om skole- og daginstitutionsdistrikter 

 Tid: Mandag den 16. september 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: Formålet med mødet er: 

- at arbejde med udvalgsmedlemmernes umiddelbare idéer og konkrete forslag til greb ift. 

udvalgets tre opgaver:  

o Fremkomme med idéer, anbefalinger og konkrete forslag, der kan sikre en 

balanceret sammensætning af eleverne på de enkelte skoler, som afspejler 

kommunens mangfoldighed. Herunder kan en vurdering af skoledistrikter indgå 

som en mulighed. 

o Fremkomme med idéer, anbefalinger og konkrete forslag, der kan sikre en mere 

ensartet fordeling af skolevæsenets opgaver på alle kommunens skoler. 

o Formulere anbefalinger som kan sikre og understøtte gode overgange og 

sammenhænge mellem dagtilbud og skole og mellem skole og FFO/fritidstilbud. 

 

Dagsorden Tidspunkt 
 

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

 

1. Velkommen og dagsordenen for mødet 
v/ Henrik Poulsen, udvalgets formand 
 

Ca. 10 min. 

2. Deltagernes tanker siden sidst?  
v/ forvaltningen 
 

Ca. 15 min. 

3. Mulige veje at gå 
v/ forvaltningen 
 
Arbejdsudvalget arbejder med følgende proceselementer: 

 Brainstorm – tøm hjernen 

 Sortering af idéer og input i mulige klumper 

 Første bearbejdning 
 
Vedlagt dagsordenen er – til inspiration – en bruttoliste over de idéer, der er blevet 
bragt op på de foregående møder.  

 

Ca. 2 timer 
og 15 min. 
 
Inkl. pause 
med 
sandwich 

  

mailto:swra@furesoe.dk


Rådgivende arbejdsudvalg om skole- og daginstitutionsdistrikter 
02.09.19 – Stine Wisler Borre 
 

2 
 

4. De næste skridt i arbejdsudvalget  
v/ forvaltningen 
 
Hvad tegner sig af indhold på de næste møder, og er der input fra arbejdsudvalget? 

 

Ca. 10 min. 

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

 

Ca. 10 min. 

 


