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Politisk tids- og procesplan for 
skolereformen ”Fremtiden folkeskole i Helsingør 
Kommune” 
 

Hvad? Hvem? Dato for 

aktivitet eller 

politisk 

behandling 

Indhold 

 

Budgetnotat om 

skolereformen til 

budgetbehandling 

– budget 2014. 

 

Byrådet 

 

Indgår i 

budgetbehand-

lingen. 

 

Budget 2014: 

 Kort status for den nye 

lov/reform 

 Kort om de områder, der skal 

besluttes politisk  

 DUT-midler og baggrund. DUT-

midler lægges i pulje under BU 

indtil endelig politisk 

beslutning om model er 

vedtaget i december 2013. 

 Budget 1.1-31.7. i skoler, SFO 

og klubber som i 2013 

 Budget 1.8.-31.12 2014 

fastlægges for skoler, SFO og 

klubber når endeligt forslag til 

skolereform fra 1. august 2014 

i Helsingør er vedtaget i 

december 2013. 

KL-møde for 

kommunal- 

politikere 

Byrådet 15. august i 

Roskilde 

Inspirations- og informationsmøde om 

forberedelsesprocessen mod en ny 

folkeskole. 

Møde med 

skolebestyrelser 

og 

udvalgsformand 

Skolebes

tyrelses-

formænd 

Udvalgs-

15. august Drøftelse af skolereformens indhold 

og den fortsatte tids- og procesplan. 

 
Den 30. august 2013 
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formand 

 

Indledende 

seminar med 

berørte ledere i 

skoler, SFO’er og 

klubber 

Direktion 

og 

Center 

for 

Dagtilbud 

og Skoler 

21.-22. august 

i Jørlunde 

Afdækning af ledernes status og ideer 

til en sammenhængende dag for 

vores børn og unge. 

Forslag til deltagere i de 

administrative arbejdsgrupper. 

 

Politisk og 

administrativ tids- 

og procesplan 

 

BU 

ØK 

 

 

Byråd 

 

22. august 

Ekstraordinært 

møde den 26. 

august 

26. august 

 

 

Indeholder en tids- og procesplan, 

herunder 

 Forslag til kommissorier for 

administrativ styregruppe og 

arbejdsgrupper  

 

 

. 

 

 

Styregruppe og 

arbejdsgrupperne 

går i gang 

  

27. august 

 

Styregruppe og arbejdsgrupper går i 

gang med at udarbejde deres forslag 

til det samlede forslag til vision og 

politik for en sammenhængende 

læringsdag for børn og unge i 

Helsingør Kommune – ”Fremtidens 

folkeskole i Helsingør Kommune” og 

konkrete modeller/forslag til indhold: 

 

1. Arbejdsgruppe omkring 

Ledelse 

2. Arbejdsgruppe omkring 

Økonomi og 

ressourcer 

3. Arbejdsgruppe om 

Indhold og struktur i 

den 

sammenhængende 

dag 

4. Arbejdsgruppe omkring 

Kompetenceudvikling 

af medarbejdere i 

skoler, SFO og 

klubber 

Inspirationsmøde 

for indbudte 

interessenter – 

ledere, 

Byråd 

m.fl. 

10. september 

kl. 19-21 

”Fremtidens folkeskole i Helsingør 

Kommune” – status på den nye 

reform og dens indhold. 
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bestyrelser, rep. 

fra lokalt 

forenings- og  

erhvervsliv m.v. 

Den nye 

skolereform m.v.: 

”Fremtidens 

folkeskole i 

Helsingør 

Kommune”. 

Status for ny 

lovgivning samt 

områder Byrådet 

skal behandle og 

beslutte politisk. 

 

Byrådet  Byrådets 

budgetseminar 

19.-20. 

september 

Hvordan skal den nye skole se ud i 

Helsingør Kommune? 

Status for den nye skolereform. 

Hvilke områder skal der tages politisk 

stilling til og hvordan der budgetteres 

i budget 2014, som et særligt år. 

De nedsatte 

administrative 

arbejdsgrupper og 

styregruppe 

arbejder 

 27. august - 

10. oktober 

 

 

Forslag til 

”Fremtidens  

folkeskole i 

Helsingør 

Kommune” 

 

Børne- 

og Unge-

udvalget 

 

 

 

23. oktober 

 

Indhold: 

Styregruppe og arbejdsgruppers 

samlede forslag til vision og politik for 

en sammenhængende læringsdag for 

børn og unge i Helsingør Kommune – 

”Fremtidens folkeskole i Helsingør 

Kommune” og konkrete 

modeller/forslag til indhold behandles 

og sendes i høring: 

 

1. Arbejdsgruppe omkring 

Ledelse 

2. Arbejdsgruppe omkring 

Økonomi og 

ressourcer 

3. Arbejdsgruppe om 

Indhold og struktur i 

den 

sammenhængende 

dag 

4. Arbejdsgruppe omkring 

Kompetenceudvikling 

af medarbejdere i 

skoler, SFO og 

klubber 

Høringsmøde  24.oktober Høringsmateriale præsenteres på et 
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møde med BU og alle interessenter. 

Høringsperiode Bestyrels

er og 

MED-

udvalg 

25. oktober til 

28. november 

Det er muligt at afholde 2 

bestyrelsesmøder i denne periode. 

Forslag til 

”Fremtidens 

folkeskole i 

Helsingør 

Kommune” 

BU 

 

 

 

ØK 

Byråd 

Ekstraordinært 

møde 

6.december kl. 

8.00 

9. december 

16. december 

 

 

Forberedelse og 

indførelse af 

politiske 

beslutninger for 

”Fremtidens 

folkeskole i 

Helsingør 

Kommune” 

DS samt 

ledere og 

medar-

bejdere i 

skoler, 

SFO’er 

og 

klubber. 

Januar-juni 

2014 

 

Start  August 2014  

 

 

 

 

 


