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Vedrørende: 

Folkeskolereform - Faglig udmøntning.  

Sagsnummer: 2013-0222739 

Skolebestyrelsen på Højdevangens Skole har behandlet indstillingen og har følgende kommentarer: 

Børne- og Ungdomsudvalget beder i det omfattende materiale skolebestyrelsene om noget nær en umulig opgave. 

Nemlig at forholde sig til den faglige udmøntning af en folkeskolereform som på nuværende tidspunkt end ikke har 

afsluttet lovgivningsarbejdet.  

L52 der angår ændringerne til Lov om folkeskolen er endnu ikke tilgængelig i form af en bekendtgørelse. 

Med dette forbehold - har bestyrelsen følgende kommentarer: 

Bilag 1: Den fremtidige folkeskole i København - skolen i centrum 

Der lægges i bilaget op til en stor kulturændring.  Dette gælder for eleverne, skolens personale og forældrene. 

Bestyrelsen ser skeptisk på i hvor stor udstrækning forventningerne kan indfries da der ikke på nuværende tidspunkt 

er fremlagt tal for den økonomi som den faglige udmøntning bakkes op med fra forvaltningens side. 

For eksempel lægges der op til at: 

 Elvernes læring og læringsmål er omdrejningspunkt i en længere skoledag 

 Udvidet teamsamarbejde med bl.a. pædagoger på de tilknyttede fritidshjem 

 Mere samarbejde mellem ledelsen og lærergruppen så de kommer tættere på teamenes pædagogiske 

overvejelser 

 Øget indsats fra forældrenes side. Skal fx være med til at sætte fokus på læring og læringsmål for skolen 

 Øget inddragelse af forskningsmæssig viden 

Dertil kommer at skolerne skal åbne sig og øge samarbejdet med det omgivne samfund. 

Alt sammen noget der som sådan er tillokkende- og uden tvivl vil kunne styke fagligheden i skolen.  

Men - det indebær et forøget tids/ressource-forbrug. Det er svært at se på de budgetudmeldinger der ligger at der er 

en fornuftig økonomi bag.   

Bilag 2: Den åbne skole 

Skolebestyrelsen  kan kun tilslutte sig at Københavns skoler åbner op mod det øvrige samfund. 

Men - igen stiller det forøget krav til økonomien da et øget samarbejde mellem skoler og erhvervsliv, mellem skoler og 

foreninger etc, jo IKKE kommer af ingenting. Det kræver en øget resourcetildeling. 

Bilag 3: Nye rammer for skolebestyrelsen og fornyet skolehjem-samarbejde 

Bilaget opridser en række områder hvor forældrene forventes at øge indsatsen betragteligt. 
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En øget udarbejdelse af principper for bla den åbne skole, forældre ansvar, valgfag, lektiehjælp mm. 

At skolerne udarbejder et øget antal principper for skolens virksomhed er selvfølgelig udmærket.  

Men - allerede i dag er det meget begrænset i hvor stor udstrækning det sker på byens skoler.  

Selvom skolerne allerede i dag forventes at have opdaterede principper for vikardækning, skole/hjem samarbejde etc. 

- afspejler skolernes hjemmeside en anden virkelighed.  

Her er der langt mellem opdaterede principper - hvis de i det hele taget eksisterer.  

Ændringer i bestyrelsens sammensætning.  

Forvaltningens forslag om at der vælges en leder fra et lokalt fritidshjem eller dagtilbud. 

Det er oplagt at et bedre og tættere samarbejde med tilknyttede fritidshjem er en fordel, men dette mener 

bestyrelsen at kunne gøres ved eksempelvis samtænkning og ikke ved at en leder fra ét af de tilknyttede fritidshjem 

bliver en del af skolebestyrelsen. 

Det bør generelt være den enkelte skoles bestyrelse som fastsætter hvor mange personer bestyrelsen skal udvides 

med - også i hvor lang en periode disse personer er valgt. Valg af eksterne deltagere bør foretages først foretages efter 

et nyvalg - af den nyvalgte bestyrelse. Ligeledes skal det være op til medlemmerne valgt af bestyrelsen om de eksterne 

deltagere har stemmeret. 

I bilaget nævnes også at "Samtidig skal skoleledere og skolebestyrelserne have højere grad af adgang til rådgivning og 

konkrete redskaber til at understøtte og styrke arbejdet i skolebestyrelsen." 

Bestyrelsen forventer meget snart et udspil fra forvaltningen mht. disse redskaber og hvem der stiller disse ressourcer 

til rådighed for skolebestyrelsen og skolelederen og i hvilket omfang, der kan trækkes på disse ressourcer.  

Bilag 4: Rammer for nye valgfag 

Ingen kommentarer 

Bilag 5: Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse 

Bestyrelsen støtter en ønsket fokus på lektiehjælp, så også elever fra hjem med begrænsede muligheder for at yde 

lektiehjælpen, kan få den nødvendige støtte. 

Forvaltningens indstilling om at lektiehjælpen for 0-3 klassetrin lægges på tilknyttede fritidshjem - er forkert.  

Dels er der børn, som ikke går på fritidshjem - disse vil måske af den grund fravælge lektiehjælpen - og vi mener derfor 

at al lektiehjælp bør lægges på skolen.  

Det bør sikres, at der i lektiecafeerne er en klar overvægt af personer, som kan yde kompetent faglig støtte til 

eleverne. 

Bilag 6: Pædagogisk Råd og Fælles Pædagogisk Råd 

Vi støtter, at det er op til skolebestyrelsen at fastsætte hvordan medarbejderne på skolen inddrages. 

Bilag 7: Skoleårets start  

Ingen kommentarer 



Høringssvar fra Skolebestyrelsen på Højdevangens Skole 

 
HØJDEVANGENS SKOLE, GRØNLYKKEVEJ 1 
2300 KØBENHAVN S.     WWW.HVS.KK.DK 

Folkeskolereform - Faglig udmøntning 

 

 
2014-januar-24 Side 3 af 3 

 

Bilag 8: Revideret styrelsesvedtægt for Folkeskolen i Københavns Kommune 

Ingen kommentarer 

Bilag 9: Nye rammer for Ungdomsskolen 

Ingen kommentarer 

Afsluttende bemærkninger 

Der er ingen tvivl om at folkeskolen er under pres i disse år. 

Endnu inden inklusionsreformen har fået fodfæste, vil folkeskolereformen blive indført fra næste skoleår, med en 

øgede forventninger til elever, forældre og personale.  

Også skolebestyrelserne vil opleve den store ”kulturændring” som omtales flittigt i bilagene. Bestyrelsen ønsker at 

henstille til forvaltningen, at man snarest får processerne på plads omkring forårets valg til skolebestyrelsen. 

Det har ofte været svært på skolerne, at få det nødvendige antal forældre til at stille op.  

De øgede opgaver, som uundgåeligt stiller væsentlige større krav til de forældrene i bestyrelsen, kan få dette til at 

tippe til begge sider.  

 På grund af den de nye spændende opgaver kan det tiltrække flere forældre. 

 Det kan også afskrække mange forældre fra at stille op fordi opgaven synes for stor, ansvarsfuld og 

sandsynligvis vil kræve et noget større tidsforbrug. 

En mulighed som man bør overveje er om muligheden for at yde enten fast vederlag til forældre- og 

elevrepræsentanter eller diæter. Set i lyset af det arbejde der kræves i bestyrelserne – vil det være et positivt 

moment. 

Presset er selvfølgelig også på lærere, ledelse og de øvrige ansatte på skolerne.  

Der er rigeligt at bekymre sig om mht. at implementere folkeskolereformen på så god en måde som muligt – uden at 

man nærmest dagligt skal høre fra politisk side, at den og den skal fyres hvis…..  

Senest Overborgmesterens slet skjulte trussel mod skolelederne den 23. januar. 

 

Det er absolut ikke noget der gavner situationen – og bestyrelsen vil gerne opfordre BUU til at medvirke til at dæmpe 

den slags ytringer. 

 

På vegne af skolebestyrelsen 

Ib Pedersen.  

Formand for skolebestyrelsen 


