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Høringssvar vedr. faglig udmøntning af folkeskolereformen

Lokaludvalget har med interesse læst og behandlet høringsmaterialet,
samt holdt møde med forvaltningen lokalt. Det har, grundet at
høringsperioden har ligget henover jul og nytår, ikke været muligt at
få et møde i stand med lokale interessenter fra skole- og
klyngebestyrelser. Lokaludvalget mener, at det særligt må være
skoler, institutioner, forældre og børn, der skal kommentere, hvorvidt
udmøntningen tager højde for lokale forhold m.v. Lokaludvalget går
ud fra, at de lokale bestyrelser m.v. indsender deres egne høringssvar.
Derfor har lokaludvalget ikke kommentarer til høringsmaterialet.
Lokaludvalget vil med ovenstående forbehold in mente, gerne
bemærke, at lokaludvalgene i Københavns Kommune vil være en
vigtig lokalpolitisk aktør i forbindelse med den åbne skole, idet
lokaludvalgene kan indgå i partnerskaber med et lokalpolitisk og
demokratisk fokus som formål. Vanløse Lokaludvalg har allerede
erfaring med at samarbejde med skolerne omkr. demokratiske
temadage, miljø etc. Jf. tilføjelserne til § 3 i folkeskoleloven vedr. den
åbne skole, stk. 4 ”skolerne indgår i samarbejder, herunder i form af
partnerskaber, med lokalsamfundets kultur-, folkeoplysnings-, idrætsog foreningsliv, …”
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Ligeledes vil lokaludvalget gerne bemærke, at lokaludvalgene i
København kan være en vigtig repræsentant for de lokale netværk og
foreninger m.v. i skolebestyrelserne, da lokaludvalgets
sammensætning udgøres af både partipolitiske repræsentanter og
repræsentanter inden for et bredt udvalg af lokalområdets foreninger
og netværk inden for områder som handel, trafik, miljø, kultur, idræt
Vanløse Lokaludvalg er en uafhængig lokal forsamling, der er oprettet af Københavns
Kommune. Lokaludvalget fungerer som bindeled mellem københavnerne i bydelen
og politikerne på Københavns Rådhus.

mv., og derved kan lokaludvalgene være med til at understøtte, at
deltagerkredsen i skolebestyrelsen er repræsentativ for de lokale
forhold på den enkelte skole, jf. 2. overordnede formål vedr. nye
rammer for skolebestyrelser og fornyet skole-hjem samarbejde.
Med venlig hilsen
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