
 
 
Kære Lise Ammitzbøll La Cour 
  
Kredsens medlemmer forsamlet til ordinær generalforsamling d. 28. marts 2023 vil gerne byde dig velkom-
men til et vigtigt og spændende job i HTK som chef for skoler og PPR. Vi ser frem til et nært og tillidsfuldt 
samarbejde omkring skolen til gavn for både store og små.  
  
Vi har brug for og håber på mere fælles fodslag i fremtiden.  
  
Der vil uden tvivl være mange gode forslag til opgaver, du kan kaste dig over, men her er nogle af vores for-
slag: 

• Hvordan finder vi en bedre balance mellem normalklasser, mellemformer og mere specialiserede 
tilbud, for at rumme og udfordre kommunens skolebørn?  

• Hvordan sikrer vi en god overgang for medarbejderne i det tidligere ISC og PPR ind i dit nye center 
med fokus på et bedre og mere fleksibelt samarbejde fremadrettet?    

• Hvordan organiserer, understøtter og forbedrer vi i højere grad de allerede lovsikrede rammer for 
elever uden de fornødne danskkundskaber i modtageklasser og DSA-undervisning? 

• Hvordan får vi fundet den rigtige balance mellem, på den ene side at udvikle og forbedre undervis-
ningen gennem PBL og Fremtidens Skole, og på den anden side at give plads til alt det andet vigtige 
arbejde med og omkring eleverne? 

• Hvordan sørger vi for at finde den rette balance mellem de digitale og analoge muligheder i skolen? 
• Hvordan rekrutterer og fastholder vi de fagprofessionelle, vi har brug for i HTK? 

  
Mest af alt ønsker vi, at du har lyst til at få genopbygget et godt og tillidsfuldt samarbejde mellem kreds og 
kommune. Vi håber, at du som det mest naturlige vil benyttet dig af “stemmerne fra hverdagen” ude på 
skolerne i kommunen, når du skal sætte retning og prioritere imellem de mange indsatser til gavn for alle 
elever og ikke mindst de medarbejdere, der skal sørge for at det sker.  
  
På vegne af medlemmer af Kreds 16 forsamlet til Generalforsamling den 28. marts 2023 
 
Venlig hilsen 
  
Heidi Yoma Rasmussen 
Formand i Kreds 16 

 


