
 
   

 
Oversigt over kommende sager 

 

 

Dialogmøde om skolestruktur for nye skoler i Bådehavnsgadekvarteret og på 

Godsbaneterrænnet den 28. september 2022 

 

 

Dialogmøde om skolestruktur for nye skoler i Bådehavnsgadekvarteret og på 

Godsbaneterrænnet den 29. september 2022 

 

 

Dialogmøde om skolestruktur for nye skoler i Bådehavnsgadekvarteret og på 

Godsbaneterrænnet den 3. oktober 2022 

 

 

Dialogmøde om skolestruktur for nye skoler i Bådehavnsgadekvarteret og på 

Godsbaneterrænnet den 5. oktober 2022 

 

 

Følgende sager forventes behandlet på udvalgsmødet den 12. oktober 2022: 

 Oplæg ved skolelederen Tobias Malmgren 

 Opfølgning på medlemsforslag i BR om inkluderende seksualundervisning i 

den københavnske folkeskole 

 Justerede tilsynskoncept i konsekvens af udfasning af pejlemærker for 

pædagogisk kvalitet i dagtilbud 0-18 år 

 Organisering af Murergården - efter høring 

 Udmøntning af fremtidigt evaluerings- og bedømmelsessystem i folkeskolen 

 Opfølgning på medlemsforslag om musikskoleundervisning i Folkeskolers 

musiklokaler 

 

 

Dialogmøde mellem skolebestyrelserne og Børne- og Ungdomsudvalget den 1. 

november 2022 

 

 

Følgende sager forventes behandlet på udvalgsmødet den 16. november 2022: 

 Oprettelse af ny privat fritidsklub 

 Oprettelse af ny selvejende fritidsklub 

 Ny budgetmodel på 0-5 årsområdet - efter høring 

12. september 2022 
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 Ny model for anvisning af børn på 0-6 års området - efter høring 

 Opfølgning på medlemsforslag om mulighed for at udbygge "Børnehuset 

Bryggen" 

 Ny ud ø t i gspla  for ”Øget Su dhed for Bør ” for 0  og fre  - 
FÆLLESINDSTILLING SUF og BUF 

 Høring af revideret handicappolitik for KK – FÆLLESINDSTILLING 

 Opfølgning på medlemsforslag om blandede forældregrupper 

 3. regnskabsprognose 2022 

 Bevillingsmæssige ændringer pr. oktober 2022 

 Udmøntning af budget 2023 

 Skolestruktur for nye skoler på Godsbaneterrænet og i 

Bådehavnsgadekvarteret 

 

 

Borgermøde om skolestruktur for nye skoler i Bådehavnsgadekvarteret og på 

Godsbaneterrænnet den 21. november 2022 

 

 

Følgende sager forventes behandlet på udvalgsmødet den 14. december 2022: 

 Temadrøftelse om principper for skoledistriktsændringer 

 Maksimalpriser for specialklasser og specialskoler 

 Ny Integrations- og Medborgerskabspolitik 2023-2026 

 Opfølgning på medlemsforslag i BR om normeringer i børnehøjde 

 Forslag fra Ungeråd KBH vedr. håndtering af børn og unges mistrivsel 

 Aflæggelse af anlægsregnskaber 

 Evaluering af samarbejdspapir mellem Kultur- og Fritidsforvaltningen og 

Børne- og Ungdomsforvaltningen 

 Omorganisering af læse- og skriveindsatsen (inkl. ordblindeområdet) 

 Bevillingsmæssige ændringer pr. december 2022 

 

 


