Ringsted Kommune 12. maj 2015

Læring og trivsel for alle
Nyhedsbrev nr. 11
Kære forælder på skoleområdet
Foråret er for alvor kommet til landet, og snart går vi ind i den sidste måned af et meget travlt skoleår.
Et skoleår, som har været meget anderledes end tidligere og et skoleår, hvor vi har påbegyndt store
ændringer i skolen både indholdsmæssigt og strukturelt. Alle initiativer og udvikling sker for at understøtte
folkeskolereformens omsætning i Ringsted Kommune.
Hermed følger endnu et nyhedsbrev om, hvad der kommer til at ske i den kommende tid.
God læselyst til jer alle!
Lektiehjælp og faglig fordybelse
I det kommende skoleår bliver lektiehjælp og faglig fordybelse obligatorisk for alle elever.
Indtil nu har skolerne skulle tilbyde denne hjælp til alle elever (2 timer i indskolingen, 3 timer på
mellemtrinnet og 2 timer i udskolingen), men det har været frivilligt for eleverne at deltage.
Det er det ikke til næste skoleår! Undervisningsministeriet har netop bekendtgjort, at det er op til
kommunerne selv at beslutte antallet af timer på de forskellige årgange.
Vores Byråd har besluttet, at der skal være 2 timers lektiehjælp og faglig fordybelse på alle klassetrin efter
folketingsvalget. Hvis der er folketingsvalg inden sommerferien vil alle elever starte op efter sommerferien
med 1 times obligatorisk lektiehjælp og faglig fordybelse om ugen frem til efterårsferien og fra på den
anden side af efterårsferien og fremover have 2 timers obligatorisk lektiehjælp og faglig fordybelse. Hvis
der bliver folketingsvalg på den anden side af sommerferien – vil den nuværende frivillige ordning (2 timer i
indskolingen, 3 timer på mellemtrinnet og 2 timer i udskolingen) fortsætte frem til efterårsferien og den
nye obligatoriske ordning med 2 timer om ugen på alle klassetrin iværksættes efter efterårsferien.
Netop fordi lektiehjælp og faglig fordybelse indtil nu har været frivilligt, har der både været åben i SFO og
afholdt lektiehjælp og faglig fordybelse på samme tid. Når lektiehjælp og faglig fordybelse efter
folketingsvalget bliver obligatorisk, betyder det, at åbningstiden i SFO bliver tilsvarende reduceret. Mere
information om åbningstiden i jeres SFO finder du på skolen.
Samarbejdsaftale med Arbejdernes Landsbank
En del af folkeskolereformen handler om at øge samarbejdet mellem skoler, erhvervsliv, kultur- og fritidsliv,
den lokale musikskole og andre interessenter. Vi arbejder i øjeblikket på at udarbejde en strategi – der skal
være med til at udvikle dette samarbejde. Strategien vil forhåbentlig blive vedtaget af Byrådet, inden vi går
på sommerferie.
Mange skoler har dog allerede et godt samarbejde med det omkringliggende samfund – det er rigtig godt.
Men samarbejdet skal udvides, så nye fagligheder og andre måder at lære på kommer ind i skolen, og så
skolen kommer mere ud i samfundet. Vi glæder os til at arbejde endnu mere med denne ambition.

Allerede nu har vi som noget nyt indgået en samarbejdsaftale med Arbejdernes Landsbank som gælder hele
skoleområdet. I har blandt andet kunne læse om storforældremødet med fokus på motivation med
tidligere jægersoldat Nikolai Moltke-Leth den 28. maj og et tilsvarende med skuespiller Peter Mygind om
trivsel i november. Aftalen indeholder blandt andet også, at der i det kommende skoleår kommer
bankrådgivere ud i alle 7. klasser. De skal undervise i, hvordan man lægger et budget, hvad renter er,
forskellige lånetyper mv. Det glæder vi os til.
Aftalen med Arbejdernes Landsbank er forhåbentligt bare den første i en lang række samarbejdsaftaler,
som kommer alle folkeskoleelever til gode fremover.
IT og læringsmiljøer
Byrådet har i forbindelse med budgettet for 2015 besluttet en række forbedringer på skoleområdet. To af
de områder, som Byrådet har valgt at prioritere, handler om udvikling af IT som pædagogisk værktøj og
udvikling af det fysiske læringsmiljø på vores skoler.
I forhold til læringsmiljøerne blev der ved skolestrukturændringen i 2012 sat midler af til at udvikle
læringsmiljøerne i vores udskolingsafdelinger. Byrådet har derfor besluttet, at det nu er 0. – 6.
klassesafdelingerne, der skal have et løft af det fysiske læringsmiljø. Byrådet har afsat 5 millioner kroner til
udviklingen, og vi sigter efter, at der efter efterårsferien her i 2015 vil stå nye og endnu mere moderne
læringsmiljøer klar på vores skoler.
IT er i dag et uundværligt redskab i dagligdagen. Det gælder både devices (altså computere og tablets) –
samt programmer og andre IT baserede undervisningsmidler. I alt bruger vi inden sommerferien 3 millioner
kroner på IT udviklingen på vores skoler. Der bliver lavet nye mobile digitale læringsrum, og vi indkøber en
stor andel af nye computere og tablets. Det bliver spændende at følge IT udviklingen i det kommende
skoleår.
Brugertilfredshedsundersøgelse inden sommerferien
I Ringsted Kommune arbejder vi allerede med elevevalueringer og trivselsundersøgelser for alle elever.
Som noget nyt har vores Byråd besluttet, at vi inden sommerferien skal lave en
brugertilfredshedsundersøgelse blandt alle forældre på vores folkeskoler.
Undersøgelse skal spørge ind til jeres oplevelser som brugere af vores folkeskoler.
En lille arbejdsgruppe er i øjeblikket i gang med at udforme undersøgelsen og vælge de spørgsmål ud, som
der skal stilles. I arbejdsgruppen sidder der blandt andet en repræsentant for skolebestyrelsesformændene
(Jan Berner Rømer fra Campusskolen), som skal stille skarpt på forældreperspektiver for sådan en
undersøgelse.
Undersøgelsen kommer til at finde sted via ForældreIntra i begyndelsen af juni måned, hvor I også får
yderligere information. Jeg vil opfordre til, at alle forældre deltager i brugertilfredshedsundersøgelsen – det
bliver et vigtigt udviklingsværktøj for alle skoler, og derfor skal vi have så høj en svarprocent som muligt.

Med venlig hilsen
Morten Bøgelund, Skolecenterchef

