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UU-nord nedlægges

”De kalder det en justering af reformen. Jeg synes, at det er
ligegyldigt, om man kalder det
en justering eller en ændring.
Regeringen prøver at tage fat i
nogle emner, en kortere skoledag til eleverne, en styrket
faglighed og et forsøg med at
prøve at lave det, de kalder, selvstyrende skoler.

UU-nord skal nedlægges og vejlederne
skal
tilbage
til
kommunerne. Beslutningen er
truffet i UU-nords bestyrelse og
skal formelt godkendes i Beskæftigelses- og Integrationsudvalget
og Børne- og Ungdomsudvalget i
oktober. Vi (kredsen) har
desværre ikke været inddraget Nogle af de ting synes jeg giver
på noget tidspunkt og har natur- god mening.
ligt nok en del spørgsmål.
Vi skal selvfølgelig fastholde, at
For hvad er egentlig begrun- der skal investeres i folkeskolen,
delsen for at trække vejlederne for det skal der. Det er helt afgøhjem og hvordan har kommunen rende!
tænkt sig at organisere vejlederene i LTK? Hvor skal de Men det er også vigtigt at vi
konkret have deres arbejdsplads bruger de ressourcer der er i skoog hvordan vil man give dem de len på den rigtige måde og det
samme gode muligheder for fag- giver altså god mening at kigge
lig sparring, som de har i den på skoledagens længde. Der er
ingen elever i Europa, der får så
nuværende konstruktion?
mange timer i skolen som de
Der var én vejleder, der havde danske skoleelever. Vi ved fra
ansvaret for brobygningsforløb forskningen, at det er langt vigtiog én der stod for kontakten til gere at have fokus på kvalitet
fx erhvervsskolerne. Skal der nu end kvantitet. Det er selvfølgelig
reserveres en vejleder til det i ikke ligegyldigt, hvor mange tihver kommune?
mer eleverne får, men hvis det
går ud over kvaliteten, at man
Reformen skal ændres
har mange timer, så er det fakD. 11/9 fremlagde statsminister tisk en rigtig dårlig prioritering.
Lars Løkke Rasmussen og under- Hvis regeringen og de øvrige
visningsminister Merete Riisager partier i Folketinget er parate til
regeringens forslag til justeringer at tage en snak om, hvordan vi
af folkeskolereformen.
prioriterer ressourcerne på den

I forhold til den understøttende
undervisning, så ved vi jo fra de
tilbagemeldinger vi får fra jer
ude på skolerne, at det giver det
rigtig god mening, hvis man
tænker de ressourcer, der ligger i
den
understøttende
undervisning ind i fagene. Så er der
bedre mulighed for at inddrage
praktiske elementer, komme ud
af huset osv.
Med henblik på idéen om selvstyrende skoler, så har vi i lang
tid talt om at vende styringskæden på hovedet og give
initiativretten og pligten ud på
skolerne fremfor at det hele tiden kommer ovenfra.
Jeg håber rigtig meget, at vi
denne her gang får en proces,
hvor vi prøver at bruge al den viden, vi har fra jeres dagligdag, i
forhold til de justeringer, der skal
ske. Hvis det er dét, der bliver
udgangen af det udspil, der er
kommet fra regeringen, så kan
det være af stor betydning for
folkeskolen.”

Forældrenes ønsker
En undersøgelse fra Skole og Forældre tilbage fra August 2017
viser, at forældrene ønsker færre
elever i klasserne, mere ro i timerne og flere penge til
folkeskolen.

Anders Bondos reaktion var ri- rigtige måde, så vil vi rigtig ger- ”En af vores døtre er startet i en
ne være med til det.
klasse med 26 elever. Der er tre
melig positiv:
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spor med henholdsvis 27, 26 og bedre tilbud til børnene i un- især er brug for flere penge til
25 elever. Jeg forstår ikke - ud dervisningen,”
skriver
en børn med særlige behov, altså
over det økonomiske per- forælder.
inklusion, men også skolens fyspektiv - at der ikke er lavet fire
spor, når tryghed og nærhed er
så vigtigt for børns trivsel. Disse
ting er årsag til, at vi går i seriøse overvejelser om at starte
vores børn op på privatskole,”
skriver en anden forælder.
Det er helt centralt, at antallet
af børn i en klasse ikke er for
højt. Cirka 20 elever pr. klasse.
Det vil være med til at sikre, at ”Politikerne skal begynde at inalle børn bliver set, hørt og til- vestere i folkeskolen i stedet for
godeset fagligt.
hele tiden at spare på den og
Forældrene opfordrer kommu- skal gå foran i forhold til at
nalpolitikerne
til
at
se snakke folkeskolen op i stedet
folkeskolen som en investering, for hele tiden at tale den ned.”
ikke en udgift.
En ny undersøgelse, som Skole
og Forældre har foretaget
blandt
skolebestyrelsesformænd og –næstformænd på
folkeskoler, viser, at kun omkring hver femte mener, at der
”Børnene er vores fremtid. Det
er tilstrækkeligt med penge på
er vigtigt og det må gerne koste
budgettet i dette skoleår i forpenge,” skriver en anden forælhold til de opgaver, som skolen
der.
”Der skal prioriteres flere midler til folkeskolen - pengene
kommer tifold igen om nogle
år,” skriver en forælder.

Flere forældre i undersøgelsen
peger på, at der ikke er tilstrækkeligt med penge til
folkeskolen.

siske rammer, forberedelsestid
og lavere klassekvotienter bliver stadigt vigtigere at bruge
penge på ifølge skolebestyrelsesformændene.

Kongres 2018
Danmarks Lærerforening afholder ordinær kongres 2018 på
Tivoli Hotel & Congress Center i
København i dagene 30. - 31.
oktober 2018.
De vigtigste punkter på kongressen
bliver
at
evaluere
forhandlingsforløbet i forbindelse med OK18, samt at
diskutere perspektiver og muligheder på baggrund af
periode-forhandlingen og ”Ny
start”-samarbejdet.

er pålagt.

Det er en forværring i forhold
til de foregående år, hvor Skole
og Forældre har lavet samme
”Giv folkeskolen nogle flere undersøgelse.
penge, så vi kan få nogle or- Undersøgelsen peger på, at der
dentlige forhold på skolen og
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