
 
   

 

Oversigt over kommende sager 

 

 

KL's Børn & Unge Topmøde 2023 den 26.-27. januar 2023 

 

 

Dialogmøde mellem skolebestyrelserne og Børne- og Ungdomsudvalget den 

30. januar 2023 

 

 

Dialogmøde mellem HovedMED og Børne- og Ungdomsudvalget den 1. 

februar 2023 

 

 

Følgende sager forventes behandlet på udvalgsmødet den 1. februar 2023: 

 Temadrøftelse om toiletforhold på skoler, dagtilbud og ungehuse 

 Opfølgning på medlemsforslag om musikskoleundervisning i 

Folkeskolers musiklokaler 

 Principper for skoledistriktsændringer 

 1. behandling af investeringsforslag til OFS 22-23 

 Opfølgning på medlemsforslag om blandede forældregrupper 

 Kapacitetsstyring af basispladser 

 

 

Børne- og Ungdomsudvalgets studietur til Norge den 6.-8. februar 2023  

(forvaltningen er i gang med at finde ny dato) 

 

 

Børne- og Ungdomsudvalgets budgetseminar den 28. februar – 1. marts 

2023 

 

 

Dialogmøde mellem Københavns Fælleselevråd (KFE) og Børne- og 

Ungdomsudvalget den 8. marts 2023 

 

 

Følgende sager forventes behandlet på udvalgsmødet den 8. marts 2023: 

 Temadrøftelse om forventningsfattigdom 

4. januar 2023 
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 Faglighedsdrøftelse på skoleområdet (inkl. skoler på faglig 

handlingsplan) 

 Forslag til skolestruktur for skoler på Godsbaneterrænet og i 

Bådehavnsgadekvarteret - efter høring 

 Adskillelse af Europaskolen og Sankt Annæ Gymnasium 

 2. behandling af investeringsforslag til OFS 22-23 

 1. behandling af budgetforslag 2024 

 Distriktsændringer for skoleåret 2024-25 - før høring 

 Udmøntning af anlægsmidler fra ØU-puljen 

 Anlægsregnskaber (for de projekter, hvor bevillingen korrigeres i 

Kvantum) 

 Opdatering af funktionsprogram for specialklasse og specialskole samt 

øvrige funktionsprogrammer 

 Overførselsanmodninger 2022-23 

 Regnskab 2022 

 Donation af busser til Ukraine 

 

 

Dialogmøde mellem Handicaprådet og Børne- og Ungdomsudvalget den 29. 

marts 2023 

 

 

Følgende sager forventes behandlet på udvalgsmødet den 29. marts 2023: 

 Kommuneplansstrategi 2023 - oplæg fra ØKF 

 Præsentation af digitale kort 

 Organisering af Børnehuset Columbus 

 Evaluering af samarbejdspapir mellem Kultur- og Fritidsforvaltningen og 

Børne- og Ungdomsforvaltningen 

 Københavns Kommunes Handicappolitik 2023-2026 - handleplan med indsatser for fokusområder under BUU’s ressort 

 Opfølgning på medlemsforslag i BR om etablering af et formelt 

venskabsbysamarbejde med Nuuk og Torshavn 

 

 

Følgende sager forventes behandlet på udvalgsmødet den 26. april 2023: 

 Opfølgning på medlemsforslag om senere mødetider på 

folkeskoleområdet 

 Børne- og Ungdomsudvalgets høringssvar til Økonomiudvalget om 

Kommuneplansstrategi 2023 

 2. behandling af budgetforslag 2024 

 Ny budgetmodel på dagtilbudsområdet - før 2. høring 

 Diskriminationshandleplan i Københavns Kommune 2023-2026 

 

 

Strategidag for udvalget om Børne- og Ungdomsudvalgets strategi "Vores 

børn - Københavns Fremtid" den 12. maj 2023 
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Følgende sager forventes behandlet på udvalgsmødet den 17. maj 2023: 

 Trivselsundersøgelsen 2023 for ansatte i Børne- og 

Ungdomsforvaltningen 

 Evaluering af indsatser til forbedring af sagsbehandling 

 2. anlægsoversigt 2023 

 Københavns Kommunes Kontrolindsats 2022 - FÆLLESINDSTILLING BIF, 

BUF, KFF og SOF 

 Måltal for søgning til ungdomsuddannelserne 

 1. regnskabsprognose 2023 

 Bevillingsmæssige ændringer pr. 1. april 2023 

 Opfølgning på medlemsforslag om åbenhed vedr. 

undervisningsmaterialer, undervisningskoncepter og lærervejledninger 

 

 

Følgende sager forventes behandlet på udvalgsmødet den 21. juni 2023: 

 Opfølgning på Børne- og Ungdomsudvalgets strategi "Vores børn - 

Københavns Fremtid" 

 Status på styrket opfølgning på tilsyn i dagtilbud 

 Kvalitetsrapporten på dagtilbudsområdet 

 Behovsprognose 2023 

 Borgerrådgiverens beretning 2022 

 Opfølgning på medlemsforslag i BR om velfærdspraktik 

 
 

 

 

 


