
Vores Børn –
Københavns Fremtid

2022:

• Budgetseminar og –forhandling (aug-sep)
• Dialogmøde BUU-forældrebestyrelser (sep)

• Kommunikationspakke til BUU og BUF (sep-okt)

• Dialogmøde BUU-skolebestyrelser (okt)

• Opfølgning på indikatorer + overblik over 
igangværende indsatser inden for hvert tema i 
strategien (dec)



Vores Børn –
Københavns Fremtid

Årshjul 2023 – 2024 – 2025:

• Dialogmøde BUU-HovedMED (feb)

• Dialogmøde BUU-KFE (mar)

• Kvalitetsopfølgning for folkeskole i BUU (mar)

• Dialogmøde BUU-skolebestyrelser (apr)

• Dialogmøde BUU-Handicaprådet (apr)

• Dialogdag i BUU om strategien med cases (maj)

• Kvalitetsopfølgning for dagtilbud i BUU (jun)

• Halvårlig opfølgning på indikatorer (jun)

• Dialogmøde BUU-HovedMED

• Budgetseminar og -forhandling (aug-sep)

• Dialogmøde BUU-forældrebestyrelser (sep)

• Dialogmøde BUU-skolebestyrelser (okt)

• Halvårlig opfølgning på indikatorer (dec)
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Hvad indeholder 
opfølgningerne?
• Kvalitetsdrøftelserne om skole indeholder grunddata om trivsel, 
karakterer, overgang til ungdomsuddannelse, fravær mm. og kan evt. 
yderligere tematiseres. I 2023 har udvalget bl.a. besluttet at 
sætte spot på forventningsfattigdom

• Kvalitetsdrøftelserne om dagtilbud indeholder grunddata om 
trivsel, sproglig udvikling, tidlig og opsøgende indsats og tilsyn

• De halvårlige opfølgninger indeholder grunddata om samtlige 
indikatorer i strategien. Nogle data indsamles dog kun årligt 
(afgangsprøver mm).

• BUUs årlige dialogdag indeholder casebeskrivelser af værdier og 
kvalitative indikatorer, fx forældreoplevelser, kreative 
kompetencer, åbenhed mm. og giver mulighed for politiske 
drøftelser om fremdrift – evt. også som optakt til 
budgetforhandlinger

• BUUs dialogmøder med diverse parter indeholder emner, som er 
relevante. De kan indeholde data eller cases, eller de kan fungere 
som pejlinger for udvalget ift. sektorens oplevelse af de 
strategiske forandringer


