
Skolereformen i Greve 
- lad os sammen gøre en god skole bedre 

Temamøde for alle interessenter på 
Hedelyskolen 

18. januar 2014 
 

VELKOMMEN 



Program	  
	  

8:30-‐9:00	   	  Morgenbrød	  og	  kaffe	  
9:00-‐9:15	   	  Velkomst	  v/Henrik	  Klem	  Lassen,	  formand	  for	  BUU	  
9:15-‐9:45	   	  Skolereformen	  og	  processen	  i	  Greve	  v/CharloIe	  GroJved	  
9:45-‐10:30 	  Skolereformen	  og	  samfundsudviklingen	  v/Kresten	  Schulz	  Jørgensen	  
10:30-‐10:40 	  IntrodukPon	  Pl	  workshopper	  
10:40-‐11:00 	  Pause	  og	  ud	  i	  workshopper 	  	  
11:00-‐11:45 	  Workshop	  første	  runde	  
11:45-‐12:00 	  Pause	  og	  workshopski5	  
12:00-‐12:45 	  Workshop	  anden	  runde	  
12:50-‐13:00 	  Opsamling	  på	  dagen	  og	  tak	  for	  nu	  v/JeIe	  Deltorp	  
13:00 	   	  Sandwich	  og	  networking	  	  



Overordnede	  na*onale	  mål	  
•  Folkeskolen	  skal	  udfordre	  alle	  elever,	  så	  de	  bliver	  så	  

dygPge,	  de	  kan	  
•  Mindst	  80%	  af	  eleverne	  skal	  være	  gode	  Pl	  at	  læse	  og	  regne	  i	  de	  

naPonale	  tests	  
•  Andelen	  af	  de	  allerdygPgste	  elever	  i	  dansk	  og	  matemaPk	  skal	  sPge	  

år	  for	  år	  
•  Folkeskolen	  skal	  mindske	  betydningen	  af	  social	  baggrund	  i	  

forhold	  Pl	  faglige	  resultater	  
•  Andelen	  af	  elever	  med	  dårlige	  resultater	  i	  de	  naPonale	  test	  for	  

læsning	  og	  matemaPk,	  skal	  reduceres	  år	  for	  år	  uanset	  social	  
baggrund	  

•  Tilliden	  Pl	  og	  trivslen	  i	  folkeskolen	  skal	  styrkes	  blandt	  
andet	  gennem	  respekt	  for	  professionel	  viden	  og	  praksis	  
•  Elevernes	  trivsel	  skal	  øges	  



Reformens	  inten*oner	  
	  Fra	  undervisning	  -l	  læring	  

•  Fokus:	  ”Alle	  elever	  skal	  lære	  mere	  og	  trives“	  

•  Folkeskolereform	  skal	  gøre	  en	  god	  skole	  bedre	  gennem	  udvikling	  og	  
øget	  fokus	  på	  faglige	  mål	  

•  Skabe	  fælles	  billeder	  hos	  kommunalbestyrelsen,	  skolens	  ledere,	  
medarbejdere	  og	  forældre	  om	  visionen	  for	  en	  ny	  skole	  	  

	  
•  Skoleudvikling	  kræver	  inddragelse	  af	  medarbejdere,	  elever	  og	  

forældre.	  Særlig	  fokus	  på	  delmål	  i	  reformen	  samt	  
kompetenceudvikling	  af	  medarbejdere	  og	  ledere	  



•  Åbning	  af	  skolen	  mod	  det	  omgivende	  samfund	  	  
–  Kommunerne	  forpligtes	  Pl	  at	  sikre	  samarbejde	  mellem	  skolen	  og	  idræts-‐,	  kultur-‐	  og	  

foreningslivet	  	  
–  Folkeskolen,	  musik-‐	  og	  billedskoler	  forpligtes	  Pl	  gensidigt	  samarbejde	  	  

•  Fuld	  kompetencedækning	  blandt	  lærerne	  (linjefagskompetence)	  i	  2020	  
•  Valgfag,	  valgfagspakker	  og	  udskolingslinjer	  fra	  7.	  klasse	  	  
•  Elite-‐	  og	  talentklasser	  	  
•  Øget	  brug	  af	  IT	  
•  Elev-‐	  og	  uddannelsesplan	  integreres	  	  
•  Uddannelsesparathed	  og	  kendskab	  Pl	  arbejdsmarkedet	  	  
•  Lempelse	  af	  holddannelsesregler	  
•  Forenkling	  og	  forbedring	  af	  afgangsprøver	  

	  

Reformens	  indhold	  



En	  længere	  skoledag:	  
•  30	  (28)	  Pmer	  for	  børnehaveklassen	  Pl	  3.	  klasse	  
•  33	  (30)	  Pmer	  for	  4.	  Pl	  6.	  klasse	  	  
•  35	  (33)	  Pmer	  for	  7.	  Pl	  9.	  klasse.	  	  
Reformen	  indfases	  fuldt	  ud	  eJer	  valget	  i	  2015	  og	  får	  endelig	  virkning	  fra	  2016.	  	  
	  
Fra	  august	  2014	  og	  indPl	  fuld	  indfasning	  indføres	  følgende	  mellemløsning:	  
•  LekPehjælp	  bliver	  obligatorisk	  for	  skolerne	  at	  Plbyde,	  men	  frivilligt	  for	  eleverne	  

at	  deltage	  i.	  LekPehjælpen	  placeres	  om	  eJermiddagen	  i	  yderPmer	  	  
•  Med	  lekPehjælpen	  nås	  det	  samme	  antal	  Pmer	  som	  eJer	  fuld	  indfasning	  
	  
Eksempler:	  

	  45	  minu@ers	  bevægelse	  &	  moBon	  dagligt	  (i	  gennemsnit),	  engelsk	  fra	  1.	  klasse,	  karakterer	  i	  
idræt,	  flere	  Bmer	  i	  dansk	  og	  matemaBk,	  nye	  fagnavne,	  tysk/fransk	  fra	  5.	  klasse,	  …	  

Reformens	  indhold	  



Det	  helt	  nye:	  Understø9ende	  undervisning	  
§16a:	  Undervisningen	  i	  folkeskolens	  fag	  og	  obligatoriske	  emner	  suppleres	  af	  

understøIende	  undervisning	  i	  den	  øvrige	  del	  af	  skoledagen,	  som	  skal	  understøIe	  
undervisningen	  i	  folkeskolens	  fag	  og	  obligatoriske	  emner	  

	  

En	  anden	  skoledag	  med	  nye	  rammer,	  	  
som	  mo-verer	  og	  ak-verer,	  så	  eleverne	  lærer	  mere	  	  

Fokus	  på:	  	  
•	   	  Styrke	  elevernes	  læringsparathed,	  sociale	  kompetencer,	  alsidige	  udvikling,	  

moPvaPon	  og	  trivsel	  	  
• 	  Give	  elevernes	  anledning	  Pl	  i	  højere	  grad	  end	  i	  dag	  at	  lære	  på	  flere	  forskellige	  

måder	  og	  arbejde	  med	  og	  blive	  anerkendt	  for	  et	  bredere	  udsnit	  af	  deres	  evner	  og	  
interesser	  

•  Give	  eleverne	  Pd	  Pl	  at	  afprøve,	  træne	  og	  repetere	  de	  færdigheder	  og	  kompetencer,	  
de	  Plegner	  sig	  i	  den	  fagdelte	  undervisning	  



Hvordan	  kan	  den	  nye	  skolehverdag	  se	  ud?	  
Modul	  1	  Morgen:	  Samling,	  bevægelse,	  
elevsamtaler,	  læsning,	  planlægning	  

Modul	  2	  Formiddag:	  Fag,	  tværfaglige	  
forløb	  

Modul	  3	  Frokost:	  Spisning,	  bevægelse,	  
dialoger	  mellem	  børn	  og	  voksne	  

Modul	  4	  Tidlig	  e@ermiddag:	  Fag	  og	  
tværfaglige	  forløb,	  lekPehjælp	  

Modul	  5	  Sen	  e@ermiddag:	  FriPdsPlbud	  og	  
pædagogiske	  akPviteter,	  leg	  	  

For	  indskolingen/
mellemtrin	  
Dagens	  opbygges	  af	  moduler	  
med	  forskellig	  længde.	  
Modellen	  er	  Pl	  inspiraPon	  og	  
drøJelse	  lokalt	  på	  skolerne.	  



Hvordan	  kan	  den	  nye	  skolehverdag	  se	  ud?	  
Modul	  1	  Morgen:	  Samling,	  bevægelse,	  
elevsamtaler,	  læsning,	  planlægning	  

Modul	  2	  Formiddag:	  Fag,	  tværfaglige	  
temaer,	  evt.	  linjer	  

Modul	  3	  Frokost:	  Spisning,	  bevægelse,	  
dialoger	  mellem	  børn	  og	  voksne	  

Modul	  4	  E@ermiddag:	  Fag	  og	  tværfaglige	  
temaer,	  evt.	  linjer,	  lekPehjælp/
fordybelsesPd,	  valgfag	  	  

For	  mellemtrin/udskoling	  
Dagens	  opbygges	  af	  moduler	  
med	  forskellig	  længde.	  
Modellen	  er	  Pl	  inspiraPon	  og	  
drøJelse	  lokalt	  på	  skolerne.	  



Reform	  -‐	  
interessenter	  

Børn	  

Forældre	  

Medarbejdere	  

Ledelse	  

BY/BUU/
ØPU	  

Skole-‐	  
bestyrelser	  

Samfund	  
&	  Skole	  Skoleråd	  

Klubber	  

Foreninger	  

UUV	  

Erhverv	  

USK	  



Procesdiagram	  

Styregruppe	  

Projektgruppe	  

Mo*on	  og	  bevægelse	  

Bedre	  udskoling	  

Den	  åbne	  skole	  

Det	  poliPske	  niveau	  

Skolernes	  
udviklingsgruppe	  

Skolernes	  
udviklingsgruppe	  

Skolernes	  
udviklingsgruppe	  

Skolernes	  
udviklingsgruppe	  

Skolernes	  
udviklingsgruppe	  

Skolernes	  
udviklingsgruppe	  

Rådene	  

Skolebestyrelserne	  

Foreningsliv	  &	  andre	  
insPtuPoner	  

MED	  

Arbejdsgrupper	  
-‐ 	  7	  temaer	  
-‐ 	  Ledere	  og	  konsulenter	  

Skolernes	  lokale	  udviklingsgrupper	  
-‐ 	  7	  temaer	  	  
-‐ 	  Ledere	  og	  medarbejdere	  



	  Et	  lille	  udsnit	  af	  det	  arbejde	  der	  er	  sket	  
7.	  august	  2013:	  	  

	  Fælles	  opstart	  skoleledelser,	  klubledere,	  CFDS	  og	  direkPon.	  Arbejde	  med	  input	  og	  idégenerering,	  
nedsæIelse	  af	  syv	  arbejdsgrupper	  på	  tværs	  af	  skoler.	  

12.-‐13.	  september	  2013: 	  	  
	  Konference	  for	  skolernes	  udviklingsgrupper	  er	  apoldt.	  På	  konferencen	  arbejdes	  der	  i	  skolernes	  
lokale	  udviklingsgrupper,	  arbejdet	  fremlægges	  og	  indgår	  i	  arbejdsgruppernes	  videre	  arbejde.	  
Ligeledes	  bliver	  det	  startskuddet	  for	  arbejdet	  på	  den	  enkelte	  skole	  med	  reformen.	  

September	  –	  december	  2013: 	  	  
	  Input	  fra	  arbejdsgrupperne	  og	  Udviklingsgrupper	  
	  Skolelederkonferencer	  i	  KL-‐regi	  

10.	  december	  2013:	  
	  Opfølgning	  med	  Udviklingsgrupperne	  

18.	  januar	  2014:	  
	  Temamøde	  for	  alle	  interessenter	  

Marts/april	  2014: 	  	  
	  BUU	  og	  BY	  behandler	  sag	  vedr.	  Skolereformen	  i	  Greve	  

Procesplan	  



•  Greve	  Kommune	  er	  godt	  på	  vej,	  når	  vi	  sammenholder	  den	  
skolepoliPske	  målsætning	  og	  skolereformen.	  

•  Snirlader	  mellem	  skolepoliPkken	  og	  reformen	  skitseres	  i	  det	  
følgende	  med	  udgangspunkt	  i	  de	  overordnede	  naPonale	  mål.	  

Kobling	  *l	  skolepoli*kken	  



•  Tilpas	  faglige	  udfordringer	  for	  den	  enkelte,	  bl.a.	  Talent-‐strategi	  
(fokusområde	  1:	  Læring)	  

•  Forudsætninger	  for	  læring	  forbedres	  hvis	  de	  spiser	  sundt	  og	  får	  
moPon	  (fokusområde	  2:	  Trivsel	  &	  sundhed)	  

•  Elevernes	  medinddragelse	  gennem	  brug	  af	  digitale	  læremidler	  
(fokusområde	  3:	  Digital	  skole	  -‐	  1:1)	  

•  Eksperimenterende	  arbejde	  der	  fremme	  nysgerrighed	  (fokusområde	  
4:	  InnovaPon	  &	  kreaPvitet)	  

•  Styrke	  elevernes	  egne	  resurser	  og	  anerkende	  de	  lærer	  forskelligt	  
(fokusområde	  5:	  Inklusion)	  

Folkeskolen	  skal	  udfordre	  alle	  elever,	  så	  de	  
bliver	  så	  dyg*ge,	  de	  kan	  



•  Læring	  giver	  adgang	  Pl	  at	  deltage,	  tage	  medansvar	  og	  kende	  sine	  
resgheder	  i	  et	  demokraPsk	  samfund	  (fokusområde	  1:	  Læring)	  

•  Børn	  og	  unge	  selv	  har	  en	  forståelse	  af,	  at	  de	  er	  sunde	  og	  raske	  for	  at	  
kunne	  lære	  og	  trives/En	  indsats	  i	  skolen	  for	  at	  fremme	  sundhed	  skal	  
på	  længere	  sigt	  række	  ind	  i	  børnenes	  voksenliv	  (fokusområde	  2:	  
Trivsel	  &	  sundhed)	  

•  Prioritering	  af	  indsatsen	  så	  tæt	  på	  eleverne	  som	  muligt	  
(fokusområde	  3:	  Digital	  skole	  -‐	  1:1)	  

•  KombinaPon	  af	  viden	  fra	  forskellige	  fagområder	  (fokusområde	  4:	  
InnovaPon	  &	  kreaPvitet)	  

•  ”Lav	  en	  plan”	  Tosprogs-‐Taskforce	  projekt	  (fokusområde	  5:	  Inklusion)	  

Folkeskolen	  skal	  mindske	  betydningen	  af	  social	  
baggrund	  i	  forhold	  *l	  faglige	  resultater	  



•  Læring	  som	  en	  livslang	  proces,	  gennem	  at	  lære	  at	  lære	  
(fokusområde	  1:	  Læring)	  

•  Trivsel	  og	  sundhed	  er	  et	  samarbejdsanliggende,	  bl.a.	  brug	  af	  
klassetrivsel.dk	  på	  alle	  skoler	  (fokusområde	  2:	  Trivsel	  &	  sundhed)	  

•  Gennemførelsen	  af	  1:1	  skolen	  (fokusområde	  3:	  Digital	  skole	  -‐	  1:1)	  
•  Inddragelse	  af	  lokalsamfundet	  (fokusområde	  4:	  InnovaPon	  &	  

kreaPvitet)	  
•  Egmontprojektet	  (fokusområde	  5:	  Inklusion)	  

Tilliden	  *l	  og	  trivslen	  i	  folkeskolen	  skal	  styrkes	  blandt	  
andet	  gennem	  respekt	  for	  professionel	  viden	  og	  praksis	  



Jeres	  ansvar	  på	  skolerne	  	  
Ledere,	  medarbejdere,	  forældre	  

Centrenes	  og	  BUU/BY’s	  
ansvar	  

•  Løbende	  justeringer	  af	  drejebog,	  
udarbejdelse	  af	  skabeloner	  og	  
inspiraPonsmateriale	  

•  SagsfremsPlling	  Pl	  BUU	  og	  BY	  
•  ResursePldeling	  Pl	  skolerne	  
•  UnderstøIe	  skolerne	  i	  arbejdet	  

med	  lokal	  udmøntning	  

Reformens	  videre	  proces	  

•  Udformning	  og	  udmøntning	  på	  de	  
enkelte	  skoler	  

•  Udarbejdelse	  og	  revidering	  af	  
principper	  

•  Brede	  inddragelsesprocesser	  af	  
elever,	  forældre	  og	  medarbejdere	  

•  Skabe	  billeder	  på	  den	  nye	  
skolehverdag	  for	  både	  børn	  og	  
voksne	  


