Skoleudvalget

Punkt 2.

Godkendelse af procesplan for visionsproces vedr. Børne- og Ungeuniverset
2019-052542
Skoleforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget godkender, procesplan for visionsproces vedrørende Børneog Ungeunivers Stigsborg.

Beslutning:
Godkendt.

Skoleudvalget

Møde den 13.08.2019
kl. 08.30

Side 1 af 3

Skoleudvalget
Sagsbeskrivelse
Resume
Fra august til november 2019 gennemføres en visionsproces i arbejdet med Børne- og Ungeuniverset i
Stigsborg bydelen. Styregruppen indstiller til Skoleudvalget og Familie- og Socialudvalget, at procesplan for
visionsprocessen godkendes.

Baggrund
11. juni 2019 godkendte Skoleudvalget valget af DK2 med underleverandører som bygherrerådgivere i det
videre arbejde med Børne- og Ungeuniverset i Stigsborg bydelen. DK2 er derfor nu en del af projekt- og
styregruppen i arbejdet. Styregruppen har på et møde 26. juni godkendt vedlagte procesplan for
visionsprocessen, jf. bilag 1 og grafisk oversigt over procesplanen i bilag 2.

Beskrivelse
Procesplanen er opdelt i to faser: Vision og Idéoplægsfasen samt Byggeprogramfasen. Dokumentet
indeholder foruden procesplanen også en oversigt over procesaktørerne og deres roller og ansvar.
Omdrejningspunktet for visionsprocessen bliver at arbejde med visioner for og beskrivelser af
fremtidsorienterede læringsmiljøer i Børne- og Ungeuniverset. Undervejs i processen vil andre temaer
komme til at fylde på forskellige tidspunkter – alt sammen i en koordineret proces. De øvrige temaer er
eksempelvis bevægelse, bæredygtighed og teknisk programmering. Andre temaer vil komme til efterhånden
som processen udvikler sig.
Visionen kommer til at tage form som et målhierarki, hvor projektmålet bliver knyttet sammen med formål,
delformål, succeskriterier og indsatser. Vision og idéoplæg danner efterfølgende grundlag for arbejdet med
byggeprogrammet.
Ud over projektets styre- og projektgruppe nedsættes i visionsfasen følgende temaarbejdsgrupper:
Dagtilbud, Kultur/ Idræt, Indskoling, Mellemtrin og Udskoling. Temaarbejdsgrupperne kommer til at dykke
ned i deres eget felt noget af tiden og sammen koordinere på tværs af temaerne med mellemrum. I forløbet
kommer onsdagen i de fleste uger til at være en fælles procesdag, hvor deltagerne i temaarbejdsgrupperne
mødes og arbejder. På procesdagene vil der blive inviteret oplægsholdere ind, som bidrager med oplæg og
input indenfor forskellige temaer og perspektiver efterhånden som arbejdet skrider frem.
Visionsfasen skydes i gang med et kick off arrangement 22. august og forløber frem til december, hvorefter
udkast til vision og idéoplæg fremlægges til godkendelse i Magistraten på indstilling fra Skoleudvalget,
Familie- og Socialudvalget samt By- og Landskabsudvalget. Herefter udarbejdes et udkast til byggeprogram,
udvælgelses- og tildelingskriterier samt sammensætning af bedømmelsesudvalg. Dette materiale
fremlægges ligeledes til godkendelse i Magistraten på indstilling fra de tre fagudvalg, hvilket forventes at ske
i løbet af marts/ april 2020.
Kick off arrangementet bliver et åbent arrangement, hvor vi inviterer bredt, så alle interesserede får mulighed
for at deltage. I oktober gennemføres en studietur, hvor temaarbejdsgrupperne skal besøge relevante
eksempler på skoler og dagtilbud til inspiration. Medio december gennemføres et stort åbent arrangement
igen, hvor alle deltagerne fra kick off arrangementet inviteres til en fælles visionsdialog – et slags pitt-stop
undervejs i arbejdet.
Det samlede indholdsprogram (vision, pædagogisk program, idéoplæg og byggeprogram) præsenteres på et
fælles åbent arrangement 12. februar 2020 og markerer således afslutningen af visionsprocessen.

Tidsplan
Procesplanen fremsendes til godkendelse i Skoleudvalget og Familie- og Socialudvalget. Der er møder i
begge udvalg den 13. august.
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Bilag:
Bilag 1 - Procesplan visionsproces
Bilag 2 - Procesplan light
PowerPoint Stigsborg Brygge
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