Medlemmer af Kreds 16 samlet til generalforsamling d. 20. marts 2018 udtaler:
Kære Byrådspolitikere
Vi vil som medarbejdere i Høje-Taastrup kommune gerne udvikle folkeskolen sammen med
jer, men vi er meget bekymrede for den hast forandringsprocessen foregår med. Oveni den
gennemgribende forandring af skolevæsenet oplever vi ydermere et stort omfang af andre
projekter, der i løbet af skoleåret pludselig dukker op. Det presser både os og eleverne i skolens hverdag. Vi savner en overordnet plan for implementeringen af den nye vision og undervisningsform på skolerne. Vi oplever, at måden forandringsprocesserne bliver forvaltet på
føles mere og mere som skoleafvikling, når begrebet undervisning forsvinder til fordel for
”læring”, og skole må vige pladsen for ”læringshus”, ”børne-kulturhus” eller ”akademi”.
Det er meget uheldigt, at vi som fagprofessionelle ikke bliver inddraget i eller hørt i forbindelse med de store forandringsprocesser der er sat i gang i skolevæsenet. Det undrer os, at der
tilsyneladende ikke er noget af det, vi laver i dag på skolerne, der er værd at nævne eller
fremhæve. Vi oplever, at det pædagogiske og didaktiske koncept er aftalt og besluttet længe
før det rammer os som medarbejdere ude på skolerne. Hvad er det så, vi skal udvikle i fællesskab? Hvad skal bestå og hvad skal fornyes? Hvilke traditioner og rutiner skal danne basis for
fremtidens skolevæsen i Høje-Taastrup Kommune?
For at visionen skal kunne realiseres, skal vi være med til at udvikle den.
Det er vigtigt for os at pointere, at der ikke er noget i vejen med den vision, I som byråd har
for børnene, en vision vi deler med jer. Der skal heller ikke herske nogen tvivl om, at vi som
medarbejdere brænder for at gøre en forskel for vores elever. At hjælpe dem til succes er selve formålet med vores arbejde!
På medlemmernes vegne
Kredsformand, Heidi Yoma Rasmussen

