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Procesplan for det sammenhængende børneliv i Karise

Aktivitet Uddybning Tid

Fælles møde om 
visioner for et 
sammenhængende 
børneliv i Karise

Forældrebestyrelser fra Karise Skole og Karise 
Børnehus samt lokalråd fra Karise Børnehus
præsenteret for de overordnede visioner for det 
sammenhængende børneliv i Karise. (I denne fase 
af processen handler det ikke om bygninger og 
placeringer).

På mødet orienteres afslutningsvis om nedsættelse 
af referencegruppe herunder formål, og  det er 
muligt at melde sig ind i referencegruppen.

10. april 2019 kl. 18 
til 20.30

Møde med de faglige 
organisationer om 
visioner for et 
sammenhængende 
børneliv i Karise 

Møde med de faglige organisationer BUPL og FOA 
og TR repræsentanter - præsentation af visioner 
og procesplan. 

På mødet deltager Rikke W, Torben, Maiken og 
Anette.

12. april kl. 11.30 til 
kl. 12.30

Styregruppe Styregruppe for det sammenhængende børneliv 
består af følgende medarbejdere:
Skoleleder Torben Lind
Områdeleder Maiken Toftholm, 
Ungdomsskoleleder Tim Skeel Zwisler
Center for Ejendomme Marie Nobis Israelsen
Centerchef Rikke Westergaard
Projektleder Anette Nygaard Bang CBU

Arbejdende 
projektgruppe

Arbejdende projektgruppe har til formål, at få 
gensidig inspiration og sætte fælles mål og retning 
for det sammenhængende børneliv i Karise 
herunder, at bidrage til et aktivt medborgerskab 
af lokale fællesskaber og at skabe det sammen 
med borgerne (Faxe i Fællesskab).

Arbejdende projektgruppe består af følgende 
medlemmer:
Afdelingsleder Kenneth Smith
SFO leder Elina Sølverblad Sommer
Daglig pædagogisk leder Jeanne Kildegaard
Ungdomsskolen ??
Centerchef Rikke Westergaard 
Projektleder Anette Nygaard Bang 
Evt. deltagelse ved styregruppemedlemmer

Ultimo juni 

Referencegrupper i Afholde workshops/ temadrøftelser med forskellige 
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form af workshops
August / september 

interessenter.  Projektet omfatter mange forskellige 
parter og dermed er det  ikke hensigtsmæssigt, at 
alle er med i projektgruppen.

Forslag til workhop/temadrøftelser:

Det pædagogiske personale: 
 Samarbejde 
 De fysiske rammer, hvad er der behov for?

Lokale foreninger mv. præsentation af visionerne: 
• Hvad får visionerne dig til at tænke 

omkring fremtiden for Karise?
• Hvordan kan lokalsamfundet understøtte 

visionerne?
• Hvordan skal der til for at sikre et aktivt 

medborgerskab af lokale fællesskaber og 
at skabe det sammen med borgerne? 

Forældregruppe – lokalråd, forældrebestyrelse og 
skolebestyrelse og deltagelse fra BLU:

• Hvad får visionerne dig til at tænke 
omkring fremtiden for Karise?

• Hvordan kan I som forældre understøtte 
visionerne?

• Hvordan skal der til for at sikre et aktivt 
medborgerskab af lokale fællesskaber og 
at skabe det sammen med jer som 
forældre? 

Fælles temadrøftelse 
med Børn & 
Læringsudvalget og 
Teknik og  
miljøudvalget

Fremlæggelse af visioner fra det 
sammenhængende børneliv i Karise.

Første kvartal 2020


