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Skolereformen
Nyhedsbrev nr.7
Kære forælder på skoleområdet
Hermed udsendes det sidste nyhedsbrev inden sommerferien vedr. implementering af den kommende
skolereform i Ringsted Kommune – og der er fart over feltet.
Såvel Skolecentret som de enkelte skoler arbejder på højtryk for at skabe bedst mulige rammer omkring det
kommende skoleår alt imens en fokuseret afslutning af det nuværende skoleår også pågår.
Vi står midt i en markant udviklingstid for den danske folkeskole, og når vi om år kigger tilbage på den
periode vi står midt i, så vil det være et af de store nedslag i dansk skolehistorie. Der har været mange af
sådanne nedslag, fra dengang vi havde borger- og almue skoler, til den delte- og udelte folkeskole,
undervisningsdifferentiering og al PISA-panikken tilbage i 2003-2004 – og nu altså en reform anno 2014.
Jeg vil i dette nyhedsbrev forsøge at samle op på indsatserne i året, der er gået, og samtidig også pege frem
imod det, som venter på den anden side af en god lang sommerferie.
Mange bolde i luften
Selv om vi på Ringsted Kommunes skoler allerede arbejder med mange af elementerne i skolereformen, så
pågår der lige nu et stort planlægningsarbejde. Udover at skemaer, arbejdstid og fagfordeling skal falde på
plads, så er vi også meget fokuseret på at skabe yderligere læring, trivsel og udvikling for alle børn.
Vi er ambitiøse på alle børns vegne og vil insistere på at blive endnu dygtigere og dermed øge alle elevers
muligheder for at komme til at lære endnu mere og trives endnu bedre.
En stor del af dette planlægningsarbejdet har krævet mange deltagere. Alle parter fra politikere til
skolebestyrelser, ledere, medarbejdere og elever har været involveret i planlægningen af det kommende
skoleår og det generelle arbejde med at udvikle vores skoler ud fra de intentioner, som er i skolereformen.
Jeg vil gerne takke for det store engagement fra alles side indtil nu – og så glæder mig til det videre og
ventende arbejde efter sommerferien.
Strategier og handleplaner for skolernes udvikling
I starten af det kommende skoleår skal alle skoler arbejde med en ny treårig virksomhedsplan.
Vores lokale politikere har besluttet, at alle skoler blandt andet skal udarbejde en handleplan for, hvordan
vi får løftet elevernes læring for de 20% stærkeste af vores elever, den brede midtergruppe og de 20% af
vores elever, som har størst udfordringer. Målet med dette arbejde er, at alle børn og unge i Ringsted
Kommune kommer til at lære endnu mere og trives endnu bedre.
Vi har også netop sendt en ny sprog- og læsestrategi i høring. En strategi, som jeg er fantastisk stolt af.
Det er en strategi, som går talens vej i forhold til den tidlige og fokuserede indsats fra sundhedsplejerskens
første møde med de vordende forældre til vi sender vores ældste elever videre i uddannelsessystemet.
Ringsted Kommunes børn skal blive endnu dygtigere til sprog- og læsning. Det er uden tvivl nøglen til læring

i alle fag. Når sprog- og læsestrategien er endeligt vedtaget, vil alle skoler skulle udarbejde en lokal
handleplan for, hvordan den enkelte skole kan lykkes ift. strategien.
Elevernes trivsel
Vi ER meget opsatte på, at alle børn skal lære endnu mere og blive endnu dygtigere.
Vi ved også, at hvis vi skal lykkes med det, så kræver det, at hvert enkelt barn er i trivsel og er glad.
Derfor vil vi i løbet af efteråret udvikle en ny måde at arbejde fokuseret med den enkelte elevs trivsel på.
Udover det vedvarende daglige fokus på trivsel og glæde, vil alle børn få vurderet deres trivsel tre gange
om året. Ud fra vurderingerne vil vi sætte markant ind i forhold til at fastholde den positive trivsel og en
indsats, der hvor vi kan være i tvivl og en meget fokuseret indsats ift. de elever, vi vurderer som værende i
mistrivsel. Udover at trivsel er en rettighed for alle børn og unge i Ringsted Kommune som vi tager meget
alvorligt, så ved vi også, at børn, der trives, er i en væsentlig mere gunstig position for læring. Læring og
trivsel går hånd i hånd.
En ny hverdag venter
En ny hverdag venter efter sommerferien. Skolerne arbejder i disse dage på at få de sidste detaljer på plads,
og hverdagen kommer til at se anderledes ud. Der vil stå understøttende undervisning på skemaet, der vil
være lektiecafe, og den faglige undervisning vil også blive anderledes. Eksempelvis arbejder nogle skoler
med både kortere og længere lektioner end de 45 minutter, vi kender i dag. Det skal blive spændende for
jer forældre at se, hvordan dagligdagen kommer til at se ud på netop jeres barn/børns skole.
Alle tiltag sker med én ting i fokus og alle indsatser skal kunne spores frem til én ting; den enkelte elevs
læring, udvikling og trivsel.
Der er netop valgt nye skolebestyrelser, og de nyvalgte medlemmer kommer til at spille en central rolle i
bestræbelserne på at gøre det endnu bedre fremadrettet. Tak til alle jer, der stillede op til valget, og stort
tillykke til de nyvalgte bestyrelsesmedlemmer. Jeg glæder mig meget til at se jer alle og til at samarbejde
med jer om udviklingen af vores skoler.
Kompetenceudvikling
I disse dage går vi spændt og venter på tilbagemeldingen fra A.P. Møller Fonden.
Vi har været ambitiøse i vores ansøgning og søgt om lidt over 3 millioner kroner til vores
kompetenceudvikling af lærere, pædagoger og ledere. Vi forventer en tilbagemelding her i slutningen af
juni – så I må meget gerne krydse fingre for, at Ringsted Kommune får andel i fondsmidlerne.
Uanset om vi får andel i midlerne eller ej, har vi lagt en ambitiøs plan for kompetenceudvikling. Midlerne
fra A.P. Møller Fonden afgør, hvor mange vi kan sende af sted på uddannelse og i hvor hurtigt tempo.
God sommerferie
Afslutningsvis vil jeg ønske jer alle en rigtig god sommerferie.
Jeg håber, at I vil nyde tiden med jeres børn.
Med venlig hilsen
Morten Bøgelund, Skolecenterchef

