Tids- og procesplan
Analyse og ny model på tosprogsområdet
Dato

Forum

Formål/ indhold

Materiale

Deadline for aflevering

19. maj

FL



18. maj

19. maj

UFL

Drøftelse af tids- og procesplan samt præsentation af foreløbigt
indhold af analyse og tanker om ny model
Præsentation af foreløbigt indhold af analyse og tanker om ny model

3. juni

FL

Præsentation af udkast til analyse og skitse til ny model på
tosprogsområdet

14. juni

FMU

Drøftelse af ny model på tosprogsområdet i lyset af analysen

21. juni

SKU

3. august
15. august kl.
14-15.30

Økonomi
Reference
gruppe

Analyse af tosprogsområdet fremlægges sammen med orientering om
ny model for modtagelse af nyankomne flygtninge.
Udvalget anmodes om at tilkendegive retning for arbejdet med at
færdiggøre ny model – herunder foreslås at modellen bliver en samlet
beskrivelse af tosprogsområdet.
Drøftelse af de økonomiske rammer i ny model på tosprogsområdet
Arbejdsmøde med gennemgang, drøftelse og kvalificering af forslag til
ny model på tosprogsområdet på baggrund af analysen




















18. august

FL

Præsentation af ny model på tosprogsområdet på baggrund af
analysen





18. august

UFL

Præsentation af ny model på tosprogsområdet på baggrund af
analysen




ppt-præsentation – analyse og
tanker om ny model
ppt-præsentation – analyse og
tanker om ny model
Sagsfremstilling
Analyse af tosprogsområdet
ppt-præsentation af ny model
Tids- og procesplan for forløbet
Analyse af tosprogsområdet
ppt-præsentation af ny model
Tids- og procesplan for forløbet
Sagsfremstilling
Analyse af tosprogsområdet
ppt-præsentation af ny model
Tids- og procesplan for forløbet

Beskrivelse af ny model på
tosprogsområdet
Analyse af tosprogsområdet
ppt-præsentation vedr. analyse og
udkast til ny model
Tids- og procesplan for forløbet
Beskrivelse af ny model på
tosprogsområdet
ppt-præsentation vedr. analyse og
udkast til ny model
Beskrivelse af ny model på
tosprogsområdet
Analyse af tosprogsområdet

18. maj
1. juni

7. juni

13. juni

1. august
8. august

11. august

11. august



18. august

22. august
29. august

primo
september
5. september

15. september

19. september
19. september

22. september

ArbejdsArbejde videre med ny model på baggrund af input fra
gruppereferencegruppen samt Hardy og Jakob
møde
Opfølgningsmøde med Kristina
AMU
Præsentation af udkast til ny model på tosprogsområdet
skoler
AMU
læring og
pæd.
Arbejdsgruppemøde
Reference
gruppe

Præsentation af udkast til ny model på tosprogsområdet

Videre bearbejdning af ny model på tosprogsområdet på baggrund af
input fra UFL, AMU mv.
Arbejdsmøde med sidste finpudsning af forslag til ny model på
tosprogsområdet på baggrund af input fra AMU skoler og AMU læring
og pædagogik

Opfølgningsmøde med Kristina
ArbejdsSidste finpudsning af ny model på tosprogsområdet inden behandling
gruppei FL og SKU
møde
FL
Finpudsning af ny model på tosprogsområdet – herunder
sagsfremstilling og bilag

16. august


















4. oktober

5.10 – 2.11

SKU

Skoler,
FMU,

Godkendelse af forslag til ny model på tosprogsområdet med henblik
på fire ugers høring på skoler, i faglige organisationer og i relevante
MEDudvalg.

Høring af udkast til ny model på tosprogsområdet

ppt-præsentation vedr. analyse og
udkast til ny model samt
dialogproces








Beskrivelse af ny model på
tosprogsområdet
ppt-præsentation af modellen
Beskrivelse af ny model på
tosprogsområdet
ppt-præsentation af modellen

Beskrivelse af ny model på
tosprogsområdet
Notat med opsamling fra AMU
ppt-præsentation af modellen

19. august
24.august

Nyt MEDudvalg – der er
endnu ikke udpeget
sekretær og fastlagt møder
2. september

12. september

16. september
16. september

Sagsfremstilling
Beskrivelse af ny model på
tosprogsområdet med evt. bilag
ppt-præsentation af modellen
Udkast til høringsbrev
Liste over høringsberettigede
parter
Sagsfremstilling
Beskrivelse af ny model på
tosprogsområdet med evt. bilag
ppt-præsentation af modellen
Udkast til høringsbrev
Høringsbrev
Beskrivelse af ny model på

20. september

26. september

5. oktober

24. november

AMU mv.
FL

Færdiggørelse af udkast til ny model på tosprogsområdet på baggrund
af høringen





6. december

SKU

Fremlæggelse af høringssvar samt udkast til ny model på
tosprogsområdet med henblik på endelig vedtagelse





15. december

UFL

Implementering af ny model på tosprogsområdet





tosprogsområdet
Sagsfremstilling
Notat med opsamling ift.
høringssvar
Revideret beskrivelse af ny model
på tosprogsområdet
Sagsfremstilling
Revideret beskrivelse af ny model
på tosprogsområdet med evt.
bilag
Notat med opsamling ift.
høringssvar
ppt-præsentation af ny model på
tosprogsområdet
Den godkendte beskrivelse af
modellen
Fælles proces om input til
elementerne i
implementeringsprocessen

22. november

28. november

8. december

