Skoleudvalget

Punkt 7.

Orientering om skolekonference i København 1. og 3. oktober
2018-004010
Skoleforvaltningen fremsender til Skoleudvalget, orientering om skolekonference den 1. til 3. oktober i
København.
Beslutning:
Til orientering.
Maja Torp var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
Skoleudvalget deltager i Nohrcons skolekonference den 2. og 3. oktober 2018 i København. Konferencens
tema er fremtidens skolebyggeri og er målrettet byggeriets parter – herunder kommunerne som bygherrer. I
sagsbeskrivelsen orienteres om programmets indhold og perspektiverne i Skoleudvalgets deltagelse.

Nohrcon
Nohrcon er en privatejet og uafhængig, danskbaseret virksomhed, der er specialister i udvikling og
afholdelse af kurser, konferencer og studieture og afholder flere hundrede af disse om året i Danmark,
Norge, Sverige og Tyskland.
Nohrcon har 15 års erfaring med specialiserede, professionelle arrangementer inden for to segmenter, som
hænger nært sammen: Udbud og Byggeri. Nohrcon udvikler kurser og konferencer i samarbejde med
advokater og eksperter i bygge- og udbudsbranchen.
Nohrcon udtaler: ”Vi bestræber os på at finde de bedste danske og internationale eksperter til at formidle
emnerne på vores kurser og konferencer, og vi samarbejder med en række kompetente undervisere og
oplægsholdere, som er gode til at formidle viden om komplicerede emner på en forståelig måde, der kan
anvendes i praksis. Vi benytter desuden kun undervisere, der får minimum 4 ud af 5 i karaktergennemsnit i
evalueringen.”

Formålet med Skoleudvalgets deltagelse i skolekonferencen
Deltagelse i skolekonferencen klæder Skoleudvalget på til egne drøftelser om skole- og dagtilbudsprojektet.
Samtidig vil det klæde udvalget på til drøftelser med de mange øvrige parter, der kommer til at indgå i
projektet.
Etablering af en bygning til skole og dagtilbud er ikke blot en teknisk proces, men et langvarigt projekt, der
kræver politiske beslutninger med afsæt i aktuel viden på området. Her er skolekonferencen en effektiv
introduktion til og viden om en lang række relevante emner i projektet.
Skoleudvalgets deltagelse i konferencen skal derfor ses som en kickstart af projektet, hvor
udvalgsmedlemmerne får lejlighed til at få et stærkt fælles afsæt for at kunne sætte politisk præg og retning
for de næste års indsats med etablering af ny skole og børneunivers på Stigsborg Havnefront.

Indholdet i skolekonference om fremtidens skolebyggeri
Årets skolekonference er en fire dages konference med fokus på skole- og undervisningsbyggeri, hvor der
inviteres til debat om fremtidens læringsmiljøer. Skoleudvalget deltager i to af konferencens fire dage.
Konferencen bevæger sig i spændingsfeltet mellem pædagogik, arkitektur og indretning, og fungerer
samtidig som netværksforum og giver grobund for dialog på tværs af faggrænser.
Konferencen byder på videndeling, netværk, studieture, debat og den nyeste viden om udvikling og
strømninger i fremtidens skole, og bud på hvordan det skal udmønte sig i fremtidens læringsrum. Deltagerne
bliver opdateret på den nyeste viden og får mulighed for at høre om og lære af andres erfaringer.
Første dag – tirsdag den 2. oktober – står programmet på studietur til fire skoler i København.
Det drejer sig om Sundbyøster Skole (helhedsrenovering), Kalvebod Fælled Skole (ny skole i Ørestaden),
Strandboulevarden Skole (ny skole i eksisterende bygninger) samt Grøndalvængets Skole (ny indskoling).
Programmet for studieturen 2. oktober fremgår af bilag 2.
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Anden dag – onsdag den 3. oktober – byder på en hel konferencedag på Scandic Sydhavnen med følgende
temaer på programmet:


Politiske visioner for folkeskolen i fremtiden



En byggeproces der integrerer udvikling af pædagogik og undervisningsmetoder



Hvordan bygger vi en ny og fremtidssikret skole?



Betydningen af det fysiske inventar for læringsmiljøet.



Erfaringer fra dem der har prøvet at få en ny skole



Erfaringer fra dem der er i gang med at bygge ny skole



Udeskole og åben skole som en anerkendt del af skolens fysiske rum



Teknologi – et nyt fag i skolen – hvilke krav stiller det til skolens fysiske rum?



Skoler der inspirerer eleverne til læring og udvikling af kreativitet.

I bilag 3 er vedlagt programmet for den 3. oktober med en kort præsentation af en række af talerne på
dagen.

Skoleudvalget

Møde den 18.09.2018
kl. 08.30

Side 3 af 4

Skoleudvalget
Bilag:
Bilag 1 - den 1. oktober 2018
Bilag 2 - den 2. oktober 2018
Bilag 3 - den 3. oktober 2018
SKU oplæg studietur 1.-3. oktober 2018
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