FIRKANTMØDE 2016

TORSDAG DEN 19. MAJ 2016

Kl. 10:35-11:30 Gæsterne afhentes i lufthavn
Kl. ca. 12:00

Velkommen til Hvidovre Kommune
Ankomst til Hvidovre Rådhus, hvor borgmester Helle Adelborg byder velkommen i byrådssalen

Kl. 12:15

Fremvisning af rådhusets firkantmødelokaler og frokost
Helle Adelborg præsenterer Hvidovres firkantmødelokaler.
Deltagerne fortsætter herefter til frokost

Kl. 13:15

Præsentation af eftermiddagens oplæg
Helle Adelborg præsenterer eftermiddagens oplæg

Kl. 13:30

Præsentation af tema 1 – Den ansvarlige kommune er Oppegård
Hvordan håndteres fremtidens kompetencebrist så også muligheder for innovation stadig skabes?
(Eng: How will the future shortage of skilled working force taken into consideration in a way that
opportunities for innovation can still be created?)
Deltagerne vil få udleveret arbejdsgruppens rapport

Kl. 14:15

Præsentation af tema 2 – Den ansvarlige kommune er Hvidovre
Hvordan opbygges et attraktivt bymiljø som også lever op til miljø- og klimakrav? (Eng: How will an attractive urban environment be built, that also takes environmental and climate issues into consideration?)
Deltagerne vil få udleveret arbejdsgruppens rapport

Kl. 15:00

Kaffepause

Kl. 15:30

Præsentation af tema 3 – Den ansvarlige kommune er Tusby
Hvordan kan en god kommunal service opretholdes/skabes for en voksende befolkning – et område er skoleudbygning? (Eng: How can a good municipal service be created for a growing population
– area schools and education?)
Deltagerne vil få udleveret arbejdsgruppens rapport

Kl. 16:15

Præsentation af tema 4 – Den ansvarlige kommune er Sollentuna
Hvordan kan arbejdet med familier og forældrerollen forstærkes. Temaet inkluderer også integrationsaspekter. (Eng: How can the work with families and the parental role be strengthening? This
theme also include aspects of integration.)
Deltagerne vil få udleveret arbejdsgruppens rapport

Kl. 17:00

Opsamling på dagens præsentationer
Helle Adelborg samler op og afrunder dagens præsentationer

Kl. 17:15

Transport til Scandic Hotel
Gæsterne tager til Scandic Hotel Hvidovre
www.scandichotels.dk/hvidovre

Kl. 17:30

Check-in på hotellet
Gæsterne tjekker ind og får udleveret nøgle til værelset. Der er tid til et bad eller afslapning på værelset

Kl. 18:45

Afhentning på Scandic Hotel

Kl. 19:00

Middag
Deltagerne transporteres til Restaurant Toldboden, der ligger ved Langelinie ud til Københavns
smukke havneløb
www.toldboden.com
Nærmere information om transport tilbage til hotellet følger

FIRKANTMØDE 2016

FREDAG DEN 20. MAJ 2016

Kl. 8:10

Afhentning på Scandic Hotel
Gæsterne spiser morgenmad på hotellet, tjekker ud af deres værelser og medtager bagage i bussen

Kl. 8:20

Besøg på Risbjergskolen
Deltagerne præsenteres for Risbjergskolens nye sciencelokale ”Newtonroom” og hører om arbejdet
med at engagere skolens elever i matematik og naturvidenskabelige fag gennem et højt fagligt
niveau i et moderne teknologisk veludstyret undervisningslokale.

Kl. 9:00

Evaluering og vejen videre i venskabsbysamarbejdet – vi låner et mødelokale på Risbjergskolen
Opsamling og evaluering af arbejdsgrupperne, præsentation af forslag til nye temaer og drøftelse
af det fremtidige samarbejde mellem venskabsbyerne

Kl. 10:00

Transport

Kl. 10:10

Quark Naturcenter
Deltagerne præsenteres for Quark Naturcenter, der ligger smukt placeret i grønne omgivelser og
hører om naturcenterets naturfaglige undervisning og arbejde for at skabe øget naturbevidsthed
hos kommunens folkeskoleelever.
www.quark.hvidovre.dk
Deltagerne går fra Quark Naturcenter til Avedørelejren.
Se ruten her: www.goo.gl/maps/eWUX3JzkVp72

Kl. 11:10

Avedørelejren
Deltagerne præsenteres for Avedørelejren og introduceres til områdets kreative institutioner, bl.a.
forstadsmuseet og cirkusmuseet.
www.forstadsmuseet.dk
www.cirkusmuseet.dk

Kl. 12:00

Frokost
Deltagerne spiser frokost på Café Bataillionen i Avedørelejren
www.bataillionen.dk

Kl. 12:50

Tak for nu
Helle Adelborg runder Firkantmøde 2016 af og siger på gensyn

Kl. 13:00

Transport til lufthavn
Gæsterne transporteres til lufthavnen

Kl. 13:20

Ankomst til lufthavnen

PÅ GENSYN I 2018

Mulige ændringer kan forekomme.

