Center for Dagtilbud og Skole
Slotsmarken 13, 2970 Hørsholm

Kære bestyrelsesrepræsentanter og ledere i dagtilbud, skoler, special- og
ungeområdet
Arbejdet med en samlet vision for 0-18 år skrider godt fremad. Siden vi
mødtes i februar, er jeres mange gode bidrag til vision 0-18 år fra de tre
arbejdsmøder og lokale drøftelser blevet samlet til den version af Vision 018 år, som I hermed får til udtalelse.
Visionen skal drøftes politisk i maj 2020, og derefter forventes den
godkendt politisk i juni 2020. Inden da har I mulighed for at komme med
en udtalelse.
Vision 0-18 år skal være et fælles fundament for fremtidige drøftelser om
prioriteringer og indsatser for både Børne- og Skoleudvalget, dagtilbud,
skoler samt special- og ungeområdet.
Med jeres udtalelse har I derfor mulighed for bl.a. at give jeres
tilbagemeldinger på indholdet i visionen, selve visionsprocessen samt jeres
overvejelser og ønsker til den videre proces med at udmønte visionen.
Til jeres udtalelse vil vi bede jer tage udgangspunkt i følgende spørgsmål:
Om selve visionen
−

Er visionen visionær? Det vil sige, er den nyskabende og har en
lang tidshorisont?

−

Rummer visionen hele 0-18 årsområdet? Det vil sige dagtilbud,
skoler, special- og ungeområdet.

−

Er der sammenhæng mellem visionen og de seks temaer?

−

Savner I noget i visionen?

Visionsprocessen
− Hvad synes I om processen i forhold til mødeform, antal af møder
og de mellemliggende drøftelser?
−

Hvad har fungeret godt?
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−

Hvad kunne havde været bedre?

Fra vision til handling
− Har I tanker om, hvordan I lokalt vil omsætte visionen til konkrete
indsatser? Hvilke?
−

Har I forslag eller ønsker til det videre arbejde med at udmønte
visionen? Hvilke?

−

Har I ønsker til Børne- og Skoleudvalgets politiske prioriteringer på
baggrund af visionen? Hvilke?

Center for Dagtilbud og Skole skal have jeres udtalelse i hænde senest 4.
maj 2020. Den kan sendes til dos-post@horsholm.dk

Den videre proces
Børne- og Skoleudvalget vil behandle udtalelser fra bestyrelser,
fællestillidsrepræsentanter (FTR) og Lokal-udvalg på udvalgsmødet i maj
2020 med henblik på at godkende visionen i juni 2020.
I vil blive inviteret til en fælles afslutning og markering af jeres indsats i
arbejdet med at formulere en fælles vision for 0- 18 års området torsdag
25. juni 2020, kl. 18.30-20.00.
Visionen vil derudover indgå på Hørsholm Kommunes fælles kulturdag
5. september 2020 – I vil høre nærmere herom.

Venlig hilsen
Jan Dehn
Direktør for Velfærd og Kultur
Hørsholm Kommune
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