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Læring og trivsel for alle
Nyhedsbrev nr. 12
Kære forælder på skoleområdet
Dette nyhedsbrev er en kombination af et nyhedsbrev og en lejlighed til at bringe en sommerferiehilsen til
jer alle.
Sommerferien kan skimtes forude, og jeg tror, at alle børn og unge ser frem til en god lang sommer oven på
et meget hektisk skoleår. Mange forandringer, mange nye ting at forholde sig til og forhåbentlig først og
fremmest meget ny læring og god trivsel.
God læselyst til jer alle!
Et blik ind i det kommende skoleår
Selv om sommerferien står for døren, og tankerne mest vandrer mod sommerferieaktiviteter, tid til
afslapning og hyggeligt samvær, så vil jeg alligevel gøre status på det første skoleår under den nye
skolereform – samt kigge lidt ind i, hvad der venter i det kommende skoleår.
Alle skoler i Ringsted Kommune er gradvist ved at indarbejde de mange forskellige elementer i den nye
skolereform. Skoledagen er blevet længere, der er kommet mere motion og bevægelse, lektiehjælp og
faglig fordybelse har set dagens lys sammen med en række andre ting, der skal være med til, at alle børn
og unge lærer endnu mere og kommer til at trives bedre.
Erfaringerne med lektiehjælp og faglig fordybelse har været blandet. Nogle steder i kommunen har det
fungeret rigtig godt, mens det andre steder er gået lidt mere trægt. Noget af det hænger sandsynligvis
sammen med, at lektiehjælp og faglig fordybelse har været obligatorisk for skolerne at tilbyde, men frivilligt
for eleverne at deltage i. Fra det kommende skoleår bliver lektiehjælp og faglig fordybelse obligatorisk på
skoleskemaet.
I indskolingen kommer der 2 timers obligatorisk lektiehjælp og faglig fordybelse om ugen, på mellemtrinnet
3 timer og i udskolingen 2 timer. Timerne kan anvendes fleksibelt i løbet af året, hvilket kan betyde, at der i
nogle uger kan være færre timer og andre uger flere timer. Der arbejdes på alle skoler på at finde gode
lokale løsninger herpå og få skabt et indhold, der gør, at børnene får den fornødne hjælp og den fornødne
tid til fordybelse. De flere timer i skolen betyder også, at åbningstiden i SFO reduceres.
Vi glæder os til at følge udviklingen i det kommende skoleår.
En anden del af skolereformen handler om det, der kaldes Den Åbne Skole. Det handler i korte træk om, at
børnene skal mere ud i verden for at opleve og lære, og at verden skal mere ind i skolerne. I Ringsted
Kommune vil vi gerne skabe en sammenhængende udvikling i børns og unges liv. Derfor arbejder vi i
Ringsted Kommune ikke kun med Den Åbne Skole, men med Det Åbne Børne- og Ungeområde. Alle de
gode hensigter, der ligger i Den Åbne Skole, vil vi også på dagtilbudsområdet. Vi har allerede lavet en
samarbejdsaftale med Arbejdernes Landsbank. Aftalen var blandt anledningen til, at 400 forældre var til

storforældremøde med tidligere jægersoldat og nuværende oplægsholder Nikolaj Moltke-Leth om
motivation i maj måned, og at vi i november laver vi et nyt storforældremøde, hvor skuespiller Peter
Mygind gæster Ringsted for at tale om børn og unges trivsel. Sidst men ikke mindst indeholder
samarbejdsaftalen også, at alle 7. klasser til næste år får besøg af en bankrådgiver i
matematikundervisningen. Bankrådgiveren skal undervise i budgetlægning, renter, forbrug mv. Det
forventer vi os meget af. Sådanne samarbejdsaftaler vil vi gerne – både som kommune og ude på de
enkelte skoler - indgå endnu flere af.
Kompetenceudvikling og videreuddannelse af vores medarbejdere fylder også meget. Vi har i det forgangne
skoleår brugt en del tid og ressourcer på at uddanne vejledere på skolerne. Vejledere, der skal understøtte
udviklingen af teamsamarbejdet blandt medarbejderne og hjælpe til med at skabe forandringer, når noget
ikke helt fungerer, som det skal fagligt eller socialt. Det får vi glæde af de kommende år. Vi har uddannet
lokale vejledere i dette skoleår og uddanner yderligere to hold i det kommende skoleår. Derudover er vi
ved at uddanne matematikvejledere, hvor målet er, at alle skoler får uddannet en matematikvejleder inden
for de næste par år. Endelig skal det nævnes, at et nyt fag ser folkeskolens lys i det kommende skoleår.
Håndværk & Design hedder det nye fag på 4. årgang. Faget er en videreudvikling af fagene Sløjd og
Håndarbejde, så det i fremtiden er ét fag med elementer fra de to tidligere fagområder. Her har vi
indeværende skoleår startet uddannelse af medarbejdere til at varetage det nye fag. Denne uddannelse vil
fortsætte i de kommende år.
Afslutningsvis kan jeg orientere om, at Ringsted Kommune har søgt og fået midler fra A. P. Møller Fonden
til gennemførelse af et omfattende ledelsesudviklingsforløb. Forløbet hedder Elevcentreret Ledelse og
handler kort fortalt om, hvilke ledelsesmæssige kompetencer der er brug for, hvis man skal øge elevernes
læring. Alle ledere starter uddannelsesforløbet, når vi kommer tilbage fra sommerferie.
Men først er det sommerferie…
Ovenstående er eksempler på det spændende arbejde, vi har påbegyndt i indeværende skoleår, og hvad
der venter, når vi kommer tilbage fra sommerferie. Men først skal sommerferien nydes. Det har været et
usædvanligt travlt skoleår, hvor mange kræfter er blevet brugt, og hvor batterierne ganske givet trænger til
opladning – både blandt børn, medarbejdere og ledere.
Jeg håber, at I alle må få en rigtig god sommer.
God sommer.

Med venlig hilsen
Morten Bøgelund, Skolecenterchef

