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HØRINGSBREV - Folkeskolereform - faglig udmøntning
Børne- og Ungdomsudvalget har på udvalgsmødet den 27. november
2013 behandlet indstillingen ”Folkeskolereform – faglig udmøntning”.
Udvalget vedtog at sende indstillingen i høring med
høringsfrist den 24. januar 2014 kl. 10.00
En række af elementerne i forslagene til udmøntning af den nye
lovgivning har også betydning for andre politiske udvalgs ressort i
Københavns Kommune. Indstillingen sendes derfor også i høring i
disse udvalg.
For Kultur- og Fritidsudvalget er særligt bilag 1 om den fremtidige
folkeskole i København samt bilag 2 om åben skole relevante. Bilag 1
opridser den overordnede vision for udviklingen af den københavnske
folkeskole for alle københavnske folkeskoleelever, herunder for at
åbne folkeskolen yderligere op mod lokalsamfundets kultur-,
folkeoplysnings-, idræts- og foreningsliv, kunst- og kulturskoler og
med de kommunale og kommunalt støttede musikskoler og
ungdomsskoler. Dette uddybes i bilag 2 om den åbne skole.
Indstilling og beslutning samt bilagsmateriale fra Børne- og
Ungdomsudvalgets møde den 27. november 2013 kan ses på
www.kk.dk: Om kommunen/Politisk
organisation/Mødemateriale/Børne- og Ungdomsudvalget/27-11-2013
– Referat/punkt 3.
Vi gør særligt opmærksom på meningstilkendegivelser fra
medlemmerne af Børne- og Ungdomsudvalget om sagen, jf.
beslutningsprotokollen fra mødet den 27.11.2013.
På den baggrund anmodes I om at komme med eventuelle
bemærkninger til forslaget.
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Bemærkningerne bedes indsendt via høringsportalen – Blivhoert:
www.blivhoert.kk.dk. Denne høringsportal sørger automatisk for at
fremsende kvittering for modtagelsen af høringssvar, lige som det
umiddelbart efter fremsendelsen af et høringssvar vil være muligt at se
svaret på portalen. I vil finde høringen under ”Høringstyper” og
”Andre høringer”.
Høringssvarene vil indgå i den videre administrative og politiske
behandling af sagen og vil blive offentliggjort i forbindelse med
forelæggelse for udvalget. Der vil ikke blive fremsendt egentlig
besvarelse af eventuelle bemærkninger og spørgsmål, der rejses i
høringsvaret. Sagens behandling kan følges på kommunens
hjemmeside www.kk.dk under ” Om kommunen” – ” Politisk
organisation” - ”Mødemateriale” – ”Børne- og Ungdomsudvalget”.
Med venlig hilsen
Jurgita Versiackaite-Pedersen
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