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NOTAT: Opsummering af Folkeskolereformudvalgets møde den 22. april 2014

24. april 2014

I mødet deltog medlemmer af Folkeskolereformudvalget samt Skole- og Børneudvalget.
Vision og politiske målsætninger
Udvalget besluttede anbefalinger til vision og overordnede politiske målsætninger for fremtidens folkeskole i
Roskilde Kommune, som de fremgår af bilag. Anbefalingerne gives til Økonomiudvalget og Byrådet i maj måned.
Dernæst beslutter byrådet endeligt vision mm. Udvalget vil blive orienteret om byrådets beslutning. Vision og
politiske målsætninger vil være en fortsat del af udvalgets arbejde.
Overordnede principper for ”den åbne skole”
På baggrund af oplæg om erfaringer og potentiale ved samarbejde i regi af den åbne skole, indledte udvalget
arbejdet med at formulere overordnede principper for ”den åbne skole”, med fokus på at understøtte vision og
overordnede politiske målsætninger.
Følgende holdt inspirationsoplæg for udvalget i forhold til ”den åbne skole”
- Claus Niller Nielsen, formand for Roskilde Campus, formand for den musiske skole og rektor på Roskilde
Katedralskole
- Charlotte Kornmod, skoleleder Gadstrup skole
- Torben Stevold, Privatdirektør Den Danske Bank
På baggrund af drøftelser i workshops om anbefalinger til overordnede principper for ”den åbne skole”, blev
følgende overskrifter fremført:

•
•
•

Kvalitet i faglighed
Tvang og frivillighed i forskellige samarbejdstyper mellem skoler og andre aktører
Samarbejde og Videnudveksling, vertikalt og horisontalt

Udvalget skal på næste møde den 27. maj fortsætte drøftelsen om den åbne skole, og Til næste møde overvejer
udvalgets medlemmer bl.a. følgende spørgsmål:

o
o
o
o

Hvad kan kommunen gøre for at understøtte skolernes samarbejder med eksterne fx værktøjer
såsom skriftlige kontrakter?
Hvad betyder forskellige samarbejdstyper for forskelle i principper om fx frivillighed?
Er der særlige forhold vedrørende varighed af samarbejder, som skal tænkes med i principperne?
Hvordan erfaringsudveksler vi om igangsatte samarbejder, dels videndeling mellem skolerne, men
også på tværs af skoler og samarbejdsparter?

En række opmærksomhedspunkter til den videre møderække blev nævnt;

•
•
•
•

Måloverblikket med de anbefalede vision og målsætninger vil blive sendt med til hvert møde
I materialet til næste møde fremsendes et overblik over Roskilde Kommunes Udviklingsstrategier, således
at de kan tænkes ind i forhold til den videre drøftelse af lærings- og trivselsmål
Til hvert møde tænker udvalget over, hvilke mål der relaterer til det emne der drøftes på mødet
Forvaltningen udarbejder en beskrivelse af forskellige institutionstypers rolle, herunder også SFO og
klubber
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•
•

Når ministeriet offentliggør tiltag der konkretiserer, hvordan der skal måles på nationale mål og
resultatkrav, ønsker udvalget et oplæg om emnet
Der indgår et nyt tema omkring mål og målemetoder, som det sidste tema i møderækken

