FREMTIDEN LÆRINGSMILJØER FOR
BØRN OG UNGE
Afrapportering på byrådets temamøde den 29. maj 2019

Kommissorium for
”Fremtidens læringsmiljøer for børn og unge”
Økonomisk råderum på henholdsvis 10, 20
og 30 mio. kr. på hvert område i perioden
2020-2022, der kan indgå i Byrådets
budgetforhandlinger for budget 2020.
Masterplanen vil indeholde en analyse af
nedenstående forhold:
• Effektiviseringer og justeret
serviceniveau
• Organisering af læringsmiljøer
• Øget kvalitet og læring
• Elevernes motivation og udvikling

Baggrund
Høj andel ikke-uddannelsesparate
Alle unge skal i uddannelse
Det gode børneliv
Vi vil forme sunde, nysgerrige unge
mennesker
Den demografiske udvikling
En god nyhed med en stor udfordring
Bedre samarbejde på tværs
Alle har interesse i vores børn og unge

Processen frem til nu
For ledere, mellemledere og
repræsentanter for MED har vi afholdt:
• Fokusgruppeinterviews
• Prioriteringsworkshops
• Løsningsworkshops
For Byrådet har vi afholdt
• En workshop hvor deltagere fra
Byrådet fik mulighed for at bidrage
med temaer, perspektiver og tanker.
På baggrund af de mange input har
Implement udarbejdet et mulighedskatalog
med forslag til mulige omstillings- og
effektiviseringsmuligheder.

Processen fremadrettet
Budgetanalysen drøftes på:
Ledermøder
OmrådeMED
Udvalget for familie og inst.
Handicapråd
Dialogmøder
DemoRåd og Fælles Elevråd
Aflevering til Direktionen

29. maj, 3. og 7. juni
7. juni
4. juni
6. juni
11. og 20. juni
Følger
1. juli

Tidligere besluttede reduktioner i rammen på
Børn og Læring
2020

2021

2022

Skoleområdet

0,2

-0,7

-1,3

Dagtilbud til
børn

0

0

-0,4

I alt

0,2

-0,7

-1,7

Chefperspektivet
Generelt: Det forventes i store træk at følge Implements
anbefalinger, dog med ændring i vægtning af beløb og
implementeringsgrad. Børn og Læring vil generelt
forsøge at skitsere flere alternativer og mulige
prioriteringsrum.
Uddybning på dagtilbud:
- Udflytning af specialpædagogiske kompetencer
- Effektivisering
Uddybning på skoleområdet:
- Organisering af skoler
- Tildelingsmodellen
- 1:1 strategi
Fælles:
- Investeringsblokke: skoler og dagtilbud for alle
- Der arbejdes på at fremrykke mest muligt

