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i mødelokale 6

Mødedeltagere:

Bente Nielsen, S e lim Y u m u k , A n e tte L a u g e J e n s e n ,
J e s p e r T h o ru p , M o rte n S k o v g a a rd

Fraværende:

Mødet slut:

Kl. 1 8 .1 5

Indholdsfortegnelse

Åbent møde
Sag nr. 62
Orientering
Sag nr. 63
Evaluering af pilotprojekt vedr. læsning på Marienlystskolen.
Sag nr. 64
Eventuelt.
Sag nr. 62

Orientering
•
•
•
•
•
•

Nøgletallene(vedlagt som bilag)
Status angående pladssituationen.(udleveres i mødet)
Status vedr. indefrysning af overførsler.
Status for byggeriet af 2. fase af Græse Bakkebyskolen
Status for administrationen på Græse Bakkebyskolen
Status for hvordan det går med 4 klasserne i pavillionerne og
i klub
• Status for det socialpædagogiske projekt i
Græsebakkebyområdet, der køres af Klub Frederikssund
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Børn og Ungeudvalget den 3. oktober 2006:
Status vedr. skolerenoveringspuljen sendes med referatet.
Ledige pladser i dagplejen undersøges nærmere.

Sag nr. 63

Evaluering af pilotprojekt vedr. læsning på Marienlystskolen.

Journal nr.:
Sag fra:

17.00.00.P20/
Bernt Jensen, PPR

Lovgrundlag:
Sagsfremstilling:

I skoleåret 2005/2006 er det besluttet at iværksætte et pilotprojekt
på Marienlystskolen, omfattende de to børnehaveklasser (i alt 47
elever).
Pilotprojektet gennemføres på baggrund af en forventning om, at
det vil være gavnligt at yde en tidlig indsats overfor de elever,
som viser tegn på at have manglende forudsætninger for at
komme i gang med læseprocessen.
Det overordnede mål er at afgøre, om anvendelsen af de i
nedenstående liste angivne indsatsmetoder kan gøre, at 90 %
eller flere af eleverne udvikler funktionelt bogstavkendskab og at
resten af elevgruppen er så tæt på at forstå det alfabetiske
princip, at en meget kortvarig undervisningstid i begyndelsen af 1.
klasse kan sikre disse elever en god start.
Bernt Jensen vil i mødet præsentere resultaterne og redegøre for
hvorledes erfaringerne videreføre i skoleåret 2006/07.

Bevilling:
Økonomi og personalemæssige bemærkninger:
Bilag:

Ingen.
Evalueringsrapport vedr. pilotprojekt i børnehaveklasserne/1.
klasserne på Marienlystskolen.

Indstilling:

Indstilles til efterretning.

Beslutninger:

Børn- og Ungeudvalgets møde den 3. oktober 2006:
Taget til efterretning.

Sag nr. 64

Eventuelt.

Beslutninger:

Morten Skovgaard orienterede om bestyrelsesmøde i Set. Georgs
Gården Børnehave.
Møde med institutionsledere afholdes den 5/12 2006.
Møde med skoleledere skal berammes.
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Møde med bestyrelsesformænd i daginstitutionerne skal
berammes.

Bente Nielsen
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