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Kommissorium
for
Følgegruppe i forbindelse med byggeriet
af byens hus/læringshus/skole i område vest.

Baggrund
I forbindelse med at Byrådet den 25. januar 2011 vedtog den endelige beslutning om ny skolestruktur, er følgende vedtaget i indstillingspunkt nr. 11: ”Det besluttes principielt at bygge
en ny skole i Hedehusene i forbindelse med udbygningen af Gammelsøområdet. I den forbindelse tages den samlede skolestruktur i vest op til revision med fokus på at skabe større enheder.”
Ligeledes har Byrådet ved budgetvedtagelsen for budget 2015 forholdt sig til en ny skole i
Hedehusene. Således hedder det i budgetforligsteksten: ”Budgetforligspartierne er endvidere
enige om at muliggøre, at der som en kickstart af byudviklingen i Nærheden kan bygges en
ny skole i området samtidig med at byggeriet af boliger går i gang. Der afsættes 150 mio. kr.
i 2018 til første etape af skolen’’.
Byrådet nedsatte i foråret 2015 et §17,4 udvalg, som skal komme med anbefalinger til Byrådet om indhold og rammer for byens hus/læringshus/skole Nærheden og om den kommende
skolestruktur i den vestlige del af Høje-Taastrup Kommune.
Det er ønsket, at en ny skole skal tages i brug den 1. august 2019.
Formål og opgaver
I forbindelse med nedsættelse af §17,4-udvalget nedsættes Følgegruppe for Ny skole, som
skal følge §17,4-udvalgets arbejde. Følgegruppen skal give input til udvalget om de indholdsmæssige visioner om, hvordan det bedste byens hus/læringshus/skole skabes.
Følgegruppen er med til at understøtte en god og inddragende proces i arbejdet med ny skole
og fungerer som ambassadører for arbejdet med Ny skole.
Deltagere
For at sikre koordinering til Morgendagens børne- og ungeliv udgøres følgegruppen af Følgegruppen for Morgendagens børne- og ungeliv, dvs. tillidsrepræsentanter fra følgende faglige
organisationer, der alle har medlemmer, der arbejder på skoleområdet:
AC/Psykologer PPR
DLF
BUPL
PMF
SL
Efter behov kan indkaldes andre aktører, som er relevante i forhold til byggeriet af byens
hus/læringshus/skole.
Direktør Per Aalbæk Nielsen er formand for følgegruppen. Afhængig af dagsordenens indhold
kan relevante centerchefer deltage.
Mødefrekvens
Følgegruppen starter sit arbejde omkring oktober/november 2015.

Sagsbehandler
EvaDa
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Følgegruppens møder ligger i forlængelse af møder i Følgegruppen for Morgendagens børneog ungeliv, som afholdes ca. en gang månedligt. Således forlænges Morgendagensfølgegruppens møder med en halv time.
Følgegruppen forventes at deltage i et stormøde med inddragelse af en større kreds af borgere og brugere og bearbejde de indkomne input. Følgeguppen skal desuden på et afsluttende
møde sammen med §17,4-udvalget og den nedsatte tænketank overlevere egne input samt
de input, som er kommet frem i forbindelse med stormødet.
Sekretariat
Dagsorden til møder i følgegruppen udarbejdes af formanden.
Administrationen sørger for at arrangere de praktiske rammer for Følgegruppens møder samt
indkaldelse til disse. Repræsentanter fra Administrationen deltager ligeledes i Følgegruppens
møder som sekretariat.
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