Borgmesteren
Udvalget med ansvar for børne- og undervisningsområdet
Kommunaldirektøren
Forvaltningsdirektøren med ansvar for børne- og undervisningsområdet

Invitation til politisk møde i Region Nordjylland
Vi skal lykkes endnu bedre med børne- og ungeområdet. Det kræver tæt
dialog med alle kommuner om udfordringer og løsninger.
I maj skrev jeg derfor til alle kommuner som formand fra KL's Børne- og
Undervisningsudvalg om, at udvalget kommer på besøg i alle regioner.
Formålet er at se eksempler på, hvordan praksis udspiller sig hos jer, og
sammen drøfte de temaer, I er optagede af.
Den 28. november kommer vi til Region Nordjylland. Frederikshavn
Kommune og KL vil derfor gerne invitere regionens borgmestre og udvalg
med ansvar for børne- og undervisningsområdet til politisk møde
den 28. november 2018 kl. 16.00-18.00
Arena Nord
Harald Nielsens Plads 9, 9900 Frederikshavn
Program for mødet
Kl.
16.00

Indhold

Velkommen til kommunen v/ borgmester Birgit S. Hansen

16.10

Velkommen til det politiske møde v/ Thomas Gyldal Petersen

16.20

Temadrøftelser v/ KL's Børne og Undervisningsudvalg
Deltagerne vælger sig ind på et af følgende temaer:
 Udvikling af kvalitet i dagtilbud, herunder arbejdet med
læreplanstemaerne understøttet af digitale redskaber.
 Børn i udsatte positioner og skolevægring.
 Elevfokuseret undervisning med inddragelse af digitalisering.
 Fra politisk målsætning til en ændret undervisningspraksis.
Der tages indenfor hvert tema udgangspunkt i Børne- og
Undervisningsudvalgets besøg i nogle af regionens kommunale
institutioner tidligere på dagen.

17.00

Opsamling i plenum v/ Thomas Gyldal Petersen
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17.15

18.00

Hvad er kommunerne optaget af, og hvordan kan KL understøtte
det v/ Thomas Gyldal Petersen
 Drøftelse af temaer, som deltagerne bringer på banen.
 Hver kommune har hjemmefra overvejet en kort fortælling om
noget, kommunen har succes med eller er udfordret på.
 Er der input, Thomas Gyldal Petersen skal bringe med til
kommissionen, der er nedsat i forbindelse med
overenskomstforhandlingerne?

Dato: 1. oktober 2018

Farvel og tak for i dag v/ borgmester Birgit S. Hansen
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Tilmelding til det politiske møde kan foretages her:
https://tilmeld.kl.dk/regional-politiskmode-nordjylland
Sidste frist for tilmelding er den 9. november 2018.
Med venlig hilsen

Thomas Gyldal Petersen

Formand for KL's Børne- og Undervisningsudvalg
Arne Eggert
Udviklingsdirektør, KL
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