Kommissorium for udvalgene nedsat af bestyrelsen i
forbindelse med den inddragende proces for omorganiseringen af
Kildegårdskolen.
Udvalgets navn/emne: ___________________
Baggrund

På baggrund af et møde med kontaktforældre og
et stormøde for alle forældre, bliver der nedsat
forskellige udvalg som med hver deres tema
bidrager til at kvalificere processen ifm. en
omorganisering af Kildegårdskolens matrikel
anvendelse.

Den politiske ramme
Forældrene i udvalgene har mulighed for at
komme med gode idéer, ønsker og gode
argumenter for at kvalificere bestyrelsens
beslutning om en omorganisering. Det er
hensigtserklæringer, som bestyrelsen lytter til.
Formål

Målet
Opgaven

Resultat
Effekt:
Organisation:

Tidsramme:

At sikre en proces hvor bestyrelsen modtager
gennemarbejdet og konkrete input til den videre
proces, og at vi sammen bliver i stand til at sikre
en god omorganisering og implementering.
At bidrage konstruktiv og kvalitativt til
bestyrelsens arbejde med omorganiseringen af
Kildegårdskolen. Så vi sammen lykkes med at
skabe de bedste rammer og forudsætninger for
en god skole.
Bestyrelsen ønsker at skabe en inddragende
proces og har derfor nedsat udvalg for forældre,
ansatte og elever. Konklusionerne fra alle udvalg
bliver behandlet i bestyrelsen og er med til at
kvalificere beslutningen, effektueringen og
implementeringen af omorganiseringen.
Input, konklusioner og gode idéer modtages
inden tirsdag d.18.2.2020 kl.10:00 således de
kan medtages til bestyrelsens dagsorden.
Bestyrelsen inviterer tovholdere fra hvert udvalg
til bestyrelsesmødet d. 25. februar, hvor
udvalgets konklusioner fremlægges.

Afrapportering:

Endelig tilbagemelding til bestyrelsen senest
tirsdag 18.2.2020 (se ovenfor)

Tovholder og
udvalgsdeltagere.

Der er mulighed for at alle forældre som ønsker
at bidrage i udvalgene har mulighed for det. For

hvert udvalg er der en tovholder (posten kan
deles) og udvalgene kan til hver en tid trække på
ressourcer udefra herunder et bestyrelsesmedlem
eller en leder.

Ved opstartsmøde d. 22. januar 2020:
Navn og kontaktoplysninger på tovholder: ________________________________
Navn og kontaktoplysninger på gruppens medlemmer:
Navn (inkl. Klasse(r) hvor man
har barn/børn)

Telefonnummer

Email-adresse

Hvor mange møder vil vi cirka holde:_______________
Hvornår er vores næste møde:__________________
Hvor afholder vi møderne___________________________
Tror vi at der er behov for at invitere ledere eller bestyrelsesmedlemmer ind i
arbejdet?:________________
DENNE SEDDEL AFLEVERES TIL EN FRA BESTYRELSEN ELLER HOS EN LEDER INDEN MAN TAGER HJEM
FRA FORÆLDREMØDET.

Kopi af sedlen vil blive tilsendt tovholderen hurtigst muligt.

