BFK/ KB
Årshjul for Skoleområdet
Sags overskrift

Handler om samt sagens status

Næste
milepæl

Årshjul skoleområdet

En præsentation af skoleårets
sagsfremstillinger, der på nuværende tidspunkt
er kendt.

Løbende

Digital skoleindskrivning

Skolerne skal i forhold til den lovgivning om
obligatorisk digitale selvbetjeningsløsninger.
Herunder digital indskrivning på skolerne.

Skolerne skal
kunne
gennemføre
digital
indskrivning til
skoleåret 15/16

Forventede Direktørafslutning ansvar

September.
Jesper
Tangbæk
Medio April

Oktober
Jesper
Tangbæk
Styrelsesvedtægt

Der skal laves konsekvensrettelser af
styrelsesvedtægten dels i forhold til
skolereformen og dels Kommunale
beslutninger på skoleområdet.

Økonomiske konsekvenser
som følge af
folkeskolereformen

Præsenterer et overblik over de samlede
konsekvenser ved folkeskolereformen

Ny Ledelsesstruktur

Proces for udarbejdelse af forskellige
scenarier for, hvorledes ledelsesstrukturen og
ledelsesgrundlaget fremadrettet skal være i
Dragør kommunes skolevæsen

Kommissorium for § 17 stk.
4

Nyt kommissorium for §17 stk. 4 udvalget
præsenteres.

Kvalitetsrapport

Der udarbejdes og en procesplan for arbejdet
med kvalitetsrapporten

Evalueringsstrategi

Procesplan for evaluering på skoleområdet.

Er færdig til
endelig politisk
behandling
november 2014

Styregruppe og
arbejdsgrupper
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Næste
milepæl

Forventede Direktørafslutning ansvar

nedsættes og der
fastsættes en
møderække
medhenblik på
aflevering af
evalueringskonce
pt ultimo 2014
Kommunikation

Udvalget præsenteres for
kommunikationsplan, der skal styrke
kommunikationen mellem forvaltningen
skolerne og borgerne.

November
Ledelsesstruktur (BFKU)

Temadrøftelse i udvalget om ny
ledelsesstruktur og indhold

December
Jesper
Tangbæk
Ledelsesstruktur
Elevernes ferieplan

Skoleforvaltningen præsenterer forskellige
scenarier for fremtidig organisering af
ledelsesstrukturen i Dragør kommune

Januar -Juni

Inklusion

Status på inklusionsområdet

Fritidskommissorier

Temadrøftelse om den fremtidig struktur på
fritidsområdet præsenteres.

Midtvejsevaluering af år 1
med folkeskolereformen

Skolerne, ungdomsskolerne og foreningerne
udarbejder en orienteringssag

Løbende over
foråret

De økonomiske rammer
folkeskolereformens andet
år
Orientering om
forhandlinger med DLF
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milepæl
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kreds 13 om lærernes
arbejdstidsaftale og BUPL s
om pædagogernes arbejdstid

Kvalitetsrapport (BFK)

Orienterings sag omkring kvalitetsrapporten

Kvalitetsrapport (KB)

Skoleområdets kvalitetsrapport godkendes af
kommunalbestyrelsen

Status på indskrivning på et
kommende skoleår
Evaluering og opsamling på Skolerne, ungdomsskolerne og udarbejder en
år 1 med folkeskolereformen beretning med deres første år med
folkeskolereformen.
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