Særligt fokus
Prolog:
Det er kredsstyrelsens ønske, at Kreds 16s skolepolitik skal have en mere langtidsholdbar rolle.
Folkeskolen og skolevæsnet i Høje-Taastrup Kommune har igennem en årrække været kastet både
hid og did med såvel reform, Lov 409, Fremtidens Skole, nedlæggelse af modtageklasser og ikke
mindst hele inklusionsdagsordenen.
Vi skal ikke lade os diktere af dagsordener, som bliver sat langt væk fra skolen. Vi kender skolen –
vi kender børnene. Vi er de fagprofessionelle.
Det er vores forhåbning, at en ny-revidering af kreds 16s skolepolitik i højere grad kan tegne vores
billede af den gode skole.
Dette afsnit handler om de områder som kredsstyrelsen vurderer, bør fylde og påkalde sig foreningen
og medlemmernes særlige fokus i den nuværende skolepolitiske situation:
1) Et mangfoldigt undervisningsbegreb
• Mulighederne for at fastholde et mangfoldigt undervisningsbegreb på skolerne i HøjeTaastrup Kommune er under pres fra forvaltningens tolkning af byrådets satsning:
”Fremtidens Skole”.
• Er det alene i elevernes interesse, at ”…den overvejende del af undervisningen skal foregå
inden for rammerne af innovative, autentiske læringsforløb.”?1
2) Medindflydelse og medbestemmelse
• Stærke kræfter ønsker sig en helt anden og mere hierarkisk funderet ledelse af skolen (og
den offentlige sektor). Her er der ikke plads til den store indflydelse. Vi oplever i flere
sammenhænge at blive sat på ”medhør” frem for ægte medinddragelse.
3) Kvalitet i undervisningen
• Lærernes mulighed for at bedrive velforberedt og -efterbehandlet undervisning, der tager
udgangspunkt i netop de elever der er i klassen eller på skolen, er kernen. Derfor hænger
kvalitetsdagsordenen også uløseligt sammen med den tid, den enkelte lærer har til sin
rådighed.
• Fokus på at det kun er kompetencemålene for de enkelte fag der er bindende i forhold til
planlægning og gennemførelse af undervisningen.
4) Inklusionseftersynets 8 anbefalinger
• Inklusionseftersynets anbefalinger bliver kun i et meget lille omfang brugt. Vi mener, at
der med fordel kan skabes ”reklame” for disse tiltag, mens vi venter på en lovændring.

Bilaget ”Særligt fokus” er det sidste afsnit i kredsstyrelsens udkast til ny skolepolitik. Hvis man
ønsker at læse dokumentet i sin helhed, kan det findes her:
http://kreds16.dk/politik/politikker/skolepolitisk-maalsaettning
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Fra bilag til referat fra styregruppen om Fremtidens Skole møde d. 21. januar 2019 (vores fremhævelse)

