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Skolereformen
Nyhedsbrev nr.8
Kære forælder på skoleområdet
Så er skoleåret skudt i gang efter en forhåbentlig god sommerferie for jer alle.
Jeg håber at I har nydt sommeren – hvad enten den har fundet sted i solbeskinnede Danmark eller andre
steder i den store verden. Velkommen tilbage til et nyt og anderledes skoleår.
Jeres børn har i dag haft første skoledag i den nye folkeskole.
Der er skrevet meget i medierne om reformen, hvornår den får virkning fra, de længere skoledage, de
frivillige lektiecafeer, motion og bevægelse i undervisningen mv. Det er vigtigt at understrege, at vi i
Ringsted Kommune bygger oven på alt det gode, som allerede er på vores skoler. Vi får med reformen
mulighed for, at fokusere yderligere på hver enkelt elevs læring, trivsel og udvikling. I har med de nye
skemaer fået syn for de første forandringer. Skoledagene bliver længere og vi arbejder målrettet på, at
udvikle undervisningen til glæde og gavn for Ringsted Kommunes børn og unge.
Planlægningen af det nye skoleår har stået på igennem længere tid og der er arbejdet godt og professionelt
på alle vores skoler. Der vil helt sikkert komme bump på vejen og vi vil helt sikkert komme til at korrigere
kursen, men ambitionen om at løfte vores skoler yderligere vil der ikke blive rokket ved.
Vi skal blive endnu dygtigere til at skabe læring, trivsel og udvikling for hver enkelt elev. I den forbindelse
var det en glæde at vi i sommerferien modtog meddelelse fra A. P. Møller Mærsk Fonden om, at de har
valgt at støtte vores kompetenceudviklingsstrategi med 2.075.000,- kr. Vi kan nu realisere vores strategi –
hvilket blandt andet betyder, at der uddannes matematikvejledere på alle skoler, introduktion for alle
medarbejdere til det vi kalder Pædagogisk Analyse af Læringsmiljøer (PAF), en målrettet
kompetenceudvikling i forhold PAF for vejledere og ressourcepersoner og et kompetenceudviklingsforløb
for pædagoger og pædagogmedhjælpere i relation til den understøttende undervisning.
PAF er et udviklingsprojekt for alle skoler, som primært handler om, at kvalificere teamsamarbejdet på den
enkelte skole og give redskaber til at analysere udfordringer af såvel faglig som social karakter.
Alle medarbejdere vil blive introduret til PAF og så vil der være et særligt tilrettelagt forløb for alle
vejledere, ressourcepersoner og ledere på skolerne. Det vil vi fortælle meget mere om i året der kommer.
Det er afgørende vigtigt for os, at I forældre føler jer godt informeret omkring skolereformen og de
ændringer der medfølger. Vi har igennem nyhedsbreve, Ringsted Kommunes hjemmeside og lokale møder
på skolerne informeret bredt omkring reformen. Jeg håber, at I oplever at have den nødvendige
information til rådighed og jeg vil opfordre til, at I stiller spørgsmål på jeres skole, hvis der er ting I er i tvivl
om.
Velkommen tilbage til et nyt spændende skoleår.
Med venlig hilsen
Morten Bøgelund, Skolecenterchef

