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HØRING – Folkeskolereformen – faglig udmøntning 
 
 
 

Børne- og Ungdomsudvalget har tidligere besluttet at ”Reformen skal fungerer fra ”dag eet”. 

Det indebærer, at reformen skal implementeres med udgangspunkt i de eksisterende struktu-

relle og fysiske rammer samt medarbejdere, herunder tilgodese de politiske ønsker om at 

bevare de københavnske fritidshjem”.  Dette princip inddrager såvel institutioner som medar-

bejdere på fritidshjem og i klubber i København. Det fremsendt forslag til faglig udmøntning 

afspejler i alt for ringe grad dette og derved overses, efter BUPL Hovedstadens opfattelse, 

væsentlige muligheder for byens børn og unge. Muligheder for at indtænke, at fritidshjem og 

klubber stiller sig til rådighed for aktiviteter i den udvidede skoletid og derved kan bidrage til 

udvikling af andre, autentiske læringsrum. Muligheder for at kombinerer pædagogers arbejde 

i skolen med deres arbejde med børn og unge i fritidsinstitutionerne - således at der skabes 

faglige og pædagogiske sammenhænge for børnene og at det kan bidrage til at fastholde 

kvaliteten i det fritidspædagogiske tilbud.  

 

Vi gør opmærksom på, at Børne- og Ungdomsforvaltningen i samarbejde med LFS, BUPL, 

Københavns Lærerforeningen og Københavns Skolelederforeningen har udarbejdet et fælles 

grundlagspapir, hvor rammerne for de pædagogiske medarbejders rolle og opgaveløsning på 

skolerne er beskrevet.  Dette grundlag bør mere konkret indgå i den faglige udmøntning af 

folkeskolereformen.  Vi forventer at forvaltningen, i fremlæggelse af sag om samarbejde mel-

lem skoler, dag- og fritidstilbud primo 2014, folder dette perspektiv væsentlige mere ud. 

BUPL Hovedstaden ser frem til konkret at blive inddraget i samarbejdet om denne sag. På 

den baggrund vil vi i nærværende høringssvar alene komme med enkelte konkrete bemærk-

ninger. 
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Forældresamarbejde 

Vi anbefaler, at forældresamarbejdet præciseres i pejlemærkerne som foreslåede og ser en 

naturlig sammenhæng med de tilsvarende pejlemærker for pædagogiske kvalitet i dagtilbud-

dene. En sammenhæng som bør understøttes i praksis gennem skoler og dagtilbuds ”Stærkt 

samarbejde”. 

 

Professionelle læringsfællesskaber 
Man kan med fordel arbejde med fælles kompetenceudvikling i forhold til udvikling af de pro-

fessionelle læringsfællesskaber, der skal danne rammen for samarbejdet mellem lærere, 

pædagoger og andre faggrupper. I den forbindelse vil vi pege på, at man i planlægning heraf 

skal huske pædagogers medinddragelse, ligesom et ledelsesmæssigt samarbejde med fri-

tidshjem og klubber kunne være gavnligt.  BUPL Hovedstaden har i øvrigt peget på, at der 

bør etableres et formaliseret samarbejde imellem den enkelte skoleleder og de omkringlig-

gende fritidsinstitutionsledere i en såkaldt 1 til 1 ledelsesrelation, hvor lederne af fritidsinstitu-

tionerne lader sig repræsentere af en leder i dette samarbejde.  

 

Den åbne skole 
Vi gør opmærksom på at teksten ”med lokale fritids- og klubtilbud” fejlagtigt er undladt i den 

citerede lovtekst vedr. § 3 stk. 4. Samarbejdet imellem skolen, fritidshjem og klubber er bl.a. 

hjelmet heri, ligesom dette samarbejder også medregnes til begrebet ”Den åbne skole”. Det 

er bl.a. i den sammenhæng i øvrigt, at vi bifalder, at kommunen ansøger om dispensation/ 

bruger udfordringsretten således, at der kan vælges en leder fra et lokalt fritids- eller klubtil-

bud som repræsentant uden stemmeret i skolebestyrelsen (Bilag 3). 

 
Lektiehjælp og faglig fordybelse på fritidshjemmen/KKFO 
BUPL er enige i behovet for fokus på de elever i 0-3. klasser, der ikke går på fritids-

hjem/KKFO.  Det er en anledning til, at fritidshjem og KKFO’ere arbejder med disse børn 

som en konkret målgruppe. Det kan derved være afsæt for et bredere opsøgende arbejde, 

som også kendes fra klubområdet, over for disse børn som nogle gange er i en sårbar situa-

tion.  

Derudover ser vi placeringen af opgaven på fritidshjem/KKFO som en reel mulighed for at få 

konkrete erfaringer med det samarbejde imellem skolen og de omkringliggende fritidsinstitu-

tioner, som vi omtaler i indledningen.  Vi mener dog, at det skal beskrives, at dette bygger på 

et ledelsesmæssigt samarbejde imellem skolelederen og lederne af fritidsinstitutionerne – 
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især med henblik på den foreslåede udvikling af opgaven. Vi opfodrer derudover til, at der 

afsættes midler til dette udviklingsarbejde, ved siden af de allerede udmeldte driftsmidler til 

opgaven.  

 

 
Afslutning 
Vi vil benytte lejligheden til at gøre opmærksom på, at Folkeskolereformen igennem endog 

meget lang tid har givet anledning til usikkerhed og utryghed blandt medarbejderne. Bag-

grunden er naturligvis, at de kan se at arbejdsindholdet forandres, samtidig med at deres an-

sættelsesgrundlag ændres og i en lang række tilfælde forringes. Derfor vil vi også advarer 

imod alt for bastante udmeldinger om ansættelsesmæssige konsekvenser ved manglende 

opfyldelse af (for rigide) måltal og opfodre til, at ihukomme kommunens kodeks for tillid. 

Den politiske og lovgivningsmæssige proces har været langstrakt og langt hen af vejen ge-

nereret flere spørgsmål end svar. Det kan give anledning til modsætningsforhold. Et eksem-

pel herpå er høringsmaterialets fordring om, at inddrage forskningsmæssig viden i udvik-

lingsarbejdet på den enkelte skole. Det er et fornuftigt synspunkt. Folkeskolereformen bygger 

imidlertid på et politisk forlig netop præget af tilsidesættelse af forskningsmæssig viden i en 

lang række tilfælde. 

Det er således ikke uden betydning, hvilke rammer Børne- og Ungdomsudvalget lægger. 

Derfor opfodrer vi udvalget til vedholdende at insisterer på at medarbejdernes medinddragel-

se og medbestemmelse bruges som et aktiv i hele processen, lige som det er naturligt at 

inddrage de faglige organisationer også i det videre arbejde.  

 

Med venlig hilsen 

 

Henriette Brockdorff 
Formand for BUPL Hovedstaden 

 

 


