
 

Tal skolen op 
Stop brok i krogene. Tal i stedet skolen op. Sådan lød det igen og 

igen, da 200 lærere, skoleledere, pædagoger, forældre, politikere og 

frivillige var sammen for at drøfte skolereformen. 

 

Det er lørdag formiddag på Hedelyskolen. 200 mennesker har trodset mør-

ke, blæst og magelighed. De er mødt op for at drøfte, hvordan skolerefor-

men kan gøre Greves skoler endnu bedre.  

En gruppe lærere, skoleledere og forældre sidder i biblioteket. De har valgt 

at drøfte emnet: Den åbne skole, og de taler om, hvordan folkeskolen kan 

samarbejde med erhvervslivet. Gruppen er overbevist om, at et samarbej-

de er en gevinst for begge parter: Virksomhederne får lejlighed til at gøre 

reklame for sig selv. Og skolen kan vise omverdenen, hvad den faktisk kan. 

”Vi hæver skolens status, når vi lukker erhvervslivet ind. Vi har en god sko-

le. Vi har bare glemt at tale den op,” siger en skoleleder. 

En anden gruppe drøfter samarbejdet mellem skolen og forældrene. Her 

går ordet ”forventningsafstemning” igen. 

”Vi skal nok lave mere faste rammer for, hvad vi forældre skal blande os i, 

og hvor lærerne bare skal have arbejdsro. Vi forældre har det med at tro, at 

vi altid er de klogeste. Vi glemmer nogle gange, at læreren har et fag.. 

Vores job er til gengæld at sende børn i skole, som kan sidde stille og lære 

noget,” siger en far. 

En mor supplerer: 

”Og så skal vi hjælpe skolen med at fortælle de gode historier. Mange af os 

kritiserer småting. Om læreren nu lige får kommunikeret nok med os foræl-

dre og den slags. Men vi skal tale skolen op. Den gør det jo godt,” siger 

hun. 

Alle ideer, forslag og tanker blev indsamlet, og i de kommende måneder 

indgår de i arbejdet med skolereformen. Alle kan følge Greves skolers 

arbejde med skolereformen på http://skolereformgreve2014.com/ 

 

Yderligere oplysninger:  

Mira Hollænder, Center for Dagtilbud & Skoler, tlf. 43 97 94 13. 
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