
Høring: Folkeskolereform – faglig udmøntning 
 
Skolebestyrelsen ved Sundbyøster Skole har på sit bestyrelsesmøde den 15.01.2014 drøftet 
høringsmaterialet vedrørende den faglige udmøntning af folkeskolereformen i Københavns 
Kommune og har følgende bemærkninger: 

Vi opfordrer til, at man udnytter dispensationsmuligheden for at reducere skoledagens 
længde for eleverne i indskolingen mod til gengæld at kunne indsætte ekstra personale i 
undervisningstimerne maksimalt. Vi ser frem til forvaltningens konkretisering af rammerne. 

Vi anser henlægningen af lektiehjælp og faglig fordybelse for indskolingen til 
fritidshjemmene i skoleåret 2014/15 for problematisk. Sundbyøster Skole samarbejder med 
fire forskellige fritidshjem, og det vil blive overordentligt vanskeligt og arbejdskrævende for 
alle involverede parter at løse denne opgave uden at risikere i processen at tabe de elever, 
der har allermest behov for støtte. 

Vi venter stadig på en konkretisering af, hvilke af lærernes hidtidige opgaver, der skal bruges 
mindre tid på, når der skal bruges mere tid på undervisning. Med de rammer og mål, der 
opsættes i folkeskolereformen, forekommer det ikke indlysende, at der for eksempel er 
mulighed for at reducere den tid, der skal anvendes til forberedelse og evaluering. 

Vi ser ingen umiddelbar grund til, at Borgerrepræsentationen skal anbefale, at der indsættes 
eksterne medlemmer med stemmeret i skolebestyrelserne i København. Skolebestyrelsens 
medlemmer medbringer i forvejen deres erfaringer fra erhverv og foreninger uden for 
skoleverdenen, og det er af hensyn til skolebestyrelsesmødernes afvikling ikke nødvendigvis 
givtigt at udvide deltagerkredsen med interessenter, hvis hovedfokus ikke er skolens 
arbejde. Såfremt skolebestyrelsen skulle have behov for yderligere input, vil der med de 
kommende eksterne samarbejder være rige muligheder for at løse dette problem. Derimod 
anser vi det for vigtigt at kunne inddrage en repræsentant for fritidshjemmene i 
skolebestyrelsesarbejdet. 

Endelig anbefaler vi, at valg til skolebestyrelserne tilrettelægges således, at 
forældrerepræsentanterne i bestyrelsen vælges forskudt hvert andet år. Det letter 
rekrutteringen af bestyrelsesmedlemmer, hvilket er vigtigt for os som basisskole, og det 
sikrer en højere grad af kontinuitet i bestyrelsens arbejde. 
 
På skolebestyrelsens vegne 
Laila Fischer, formand 
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