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Bemærk:

1   Godkendelse af dagsorden og referat
Velkommen til Ali Nuur, der indtræder i stedet for Aage Rais-Nordentoft. Ellers ingen 
bemærkninger. 
2   Endeligt program for venskabsbykonferencen v/Stinne Skammelsen
Orientering om program, deltagerantal m.v.
3   Præsentation af Børn og Unges inspirationspakke v/Thorkil Andersen
Thorkil Andersen præsenterede den dialogpakke som Børn og Unge i første omgang 
sender ud til skoleområdet. Efterfølgende bliver et tilpasset materiale sendt til 
dagtilbudsområdet. Ud over de vigtige og interessante data, der er fundet på 
skoleområdet (kvalitetsrapporterne), er der helt aktuelt udgivet en læringsrapport om 
danske børnehavers kvalitet. Rapporten er baseret på interviews med 3200 børn i 4-6 
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års alderen, og bekræfter vigtigheden af at have stort fokus på en tidlig indsats fx i 
forhold til sprogstimulering og trivsel. 
4   Godkendelse af tillæg til udvalgets handleplan
Tillæg til handleplanen blev godkendt.
5   Oplæg til drøftelse med Børne- og Ungeudvalget v/Per Jensen og Maria Sloth
Drøftelse af, hvad temadrøftelsen med Børne- og Ungeudvalget skal indeholde samt 
inddragelse af Beskæftigelsesudvalget mhp drøftelse af uddannelsesvalg og –vejledning. 
Tidspunkt for temadrøftelsen er fastsat til den 14.12.2016 og forberedelsen kører efter 
denne tidsplan:

18.10.16 Formøde med Maria Sloth omkring indhold og tidsplan

26.10.16 Forberedelses møde mellem MBU og sekretariatet for udvalget (Thorkil Andersen, Maria Schou, 
Ole Kiil, Per Jensen, Frida Mølgaard Gravesen og Stinne Skammelsen) – programsætte 
temadrøftelsen i børn og ungeudvalget.

31.10.16 Forberedelsesmøde mellem Ungdomsvejledningen i Beskæftigelsesforvaltningen og 
sekretariatet for udvalget (Grete Østergaard, Per Jensen og Stinne Skammelsen) - programsætte 
drøftelsen i beskæftigelsesudvalget

2.11.16 Møde i udvalget for mangfoldighed og ligestilling - orientering, drøftelse og afklaring af hvem fra 
udvalget der deltager i temadrøftelsen

17.11.16 Møde i beskæftigelsesudvalget – punkt om temadrøftelsen i børn- og ungeudvalget

5.12.16 Møde i udvalget for mangfoldighed og ligestilling – fremlæggelse af udkast til debatoplægget til 
temadrøftelsen

14.12.16 Temadrøftelsen i børn- og ungeudvalget. 

6   Orientering om kommunikation om konference og tillæg til handleplan 
Der udsendes presseinformation om venskabsbykonferencen 2.9.2016 (pressen er 
velkommen til at deltage på dag 2). Kommunikation om tillæg til handleplan sker i løbet 
af efteråret. 
7   Eventuelt
Ingen bemærkninger.


