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Skolereformen
Nyhedsbrev nr.5
Kære forælder på skoleområdet
Så er foråret landet, og jeg håber, at I alle har haft en rigtig god påske.
Det er hermed tid til nyhedsbrev nr. 5 vedr. implementering af skolereformen, men jeg vil også benytte
lejligheden til en opfordring vedr. det kommende skolebestyrelsesvalg, som løber af stablen lige om lidt.
Formålet med disse nyhedsbreve, er at orientere jer om reformen og dens implementering i Ringsted
Kommune. Jeg har i de forgangne nyhedsbreve orienteret jer om forskellige elementer i reformen, og vil i
dette nyhedsbrev orientere jer om Den åbne skole.
Jeg håber, at I har gavn af nyhedsbrevene og modtager meget gerne feedback på disse.
I kan skrive til mig på moan@ringsted.dk.
Skolebestyrelsesvalget
I sidste nyhedsbrev kom jeg med en opfordring til, at I som forældre overvejer at stille op til det kommende
skolebestyrelsesvalg. Det håber jeg at I har gjort, og vil gerne komme med endnu en opfordring.
Skolens virke har afgørende betydning for vores børn. Vi er ambitiøse i Ringsted Kommune, og vi vil, at alle
børn lærer endnu mere, og trives endnu bedre. Det er en professionel opgave for skolen at løse, men vi har
brug for vejledning og sparring fra jer forældre. Den største indflydelse går igennem skolebestyrelsen.
Det er her afgørende drøftelser og beslutninger sker med henblik på udvikling af skolen. Det er her skolens
principper bliver drøftet og vedtaget, eksempelvis hvordan samarbejdet mellem skole og hjem skal være,
hvordan skolen skal anvende den tildelte økonomi, og hvordan samarbejdet på skolen skal være.
Som noget nyt har skolerne mulighed for at tilknytte eksterne bestyrelsesmedlemmer. Det betyder, at
lokale virksomheder, andre uddannelsesinstitutioner eller repræsentanter fra fritids-, idræts- og kulturlivet
kan blive en del af skolebestyrelsen og dermed bidrage til udviklingen af den enkelte skole.
Jeg vil opfordre til, at møde op til valgmøder og hvis I har spørgsmål til skolebestyrelsens arbejde, vil såvel
jeres skoleleder og jeres skolebestyrelsesformand beredvilligt svare på spørgsmål.
Jeg håber, at alle skoler vil have nogle slagkraftige bestyrelser efter sommerferien, og jeg glæder mig til
samarbejdet med skolebestyrelserne.
Den åbne skole
I forbindelse med præsentationen af skolereformen blev der lagt stor vægt på Den åbne skole.
Ambitionen er at skabe en større sammenhæng mellem elevernes læring og trivsel i skolen og det
omkringliggende samfund. En ambition om, at få virksomhedernes viden ind på skolerne og elevernes viden
ud i virksomhederne. Samtidig skal Den åbne skole også sikre, at idræts-, fritids- og kulturinstitutioner får

en endnu større plads i skoledagen, og at koblingen mellem teori og praksis bliver tættere.
I Ringsted Kommune hilser vi ambitionen om Den åbne skole velkommen.
Der foregår allerede samarbejde mellem skoler, fritids-, idræts- og kulturinstitutioner og private
virksomheder, men det kan helt klart udvikles yderligere.
I forbindelse med implementering af reformen har vi i første omgang koncentreret os om andre sider af
reformen, og vil således ikke have en fælleskommunal strategi for Den åbne skole i det kommende skoleår.
Det betyder ikke at der ikke lokalt kan samarbejdes med andre parter – tværtimod ser jeg meget gerne, at
dette samarbejde udvikles yderligere i kommende skoleår. Der bliver bare ikke lagt nogen kommunale
strategier eller forventninger hertil i skoleåret 2014-2015. Vi vil bruge efteråret 2014 til at udarbejde en
kommunal strategi og være i drøftelse om denne i foråret 2015. Dette med henblik på at Den åbne skole
implementeres i skoleåret 2015-2016. Vi har udsendt et brev til alle relevante og potentielt kommende
samarbejdspartnere herom.
Kommunikation om reformen
Vi har med nyhedsbreve orienteret såvel medarbejdere som forældre om skolereformen.
Det er mit indtryk, at disse nyhedsbreve er blevet vel modtaget, og har været med til at skabe viden om,
hvad skolereformen er og hvordan vi arbejder med den.
Jeg er også bekendt med, at der på mange skoler har været afholdt forældreorienteringsmøder, hvor
skolereformen har været sat på dagsordenen. Jeg tænker således, at vi løbende har kommunikeret om
reformen, men jeg tænker også at yderligere skal til.
På kommunens hjemmeside har vi oprettet en særlig side med information om reformen.
Siden er tiltænkt nuværende forældre, såvel som skolesøgende forældre. Siden er tænkt dynamisk –
således, at vi løbende kan tilpasse indholdet i takt med udviklingen.
Siden er dels bygget op med relevant information og med spørgsmål og svar.
Jeg har bedt alle skoler om at linke til siden fra skolens hjemmeside og ForældreIntra, og jeg håber at I vil
finde vej til siden, og forhåbentlig blive endnu klogere på skolereformen.
Vi vil i den kommende periode også bruge dagspressen til at fortælle yderligere om reformen, hvilken
betydning den har, og hvordan vi arbejder med den.
Afslutningsvis
Som jeg tidligere har omtalt, er der mange ting at orientere om, og derfor gælder det om at udvælge det
vigtigste til disse nyhedsbreve. Jeg håber, at I har fundet dette nyhedsbrev interessant, og er blevet klogere
på skolereformen.
Jeg vil afslutte som jeg indledte, nemlig med en opfordring til at overveje om skolebestyrelseshvervet
kunne være noget for dig. Jeg håber, at vi får nogle dygtige og engagerede skolebestyrelser, som kan
hjælpe os med at skabe fremtidens skole.
Med venlig hilsen
Morten Bøgelund
Skolecenterchef

