
Velkomst	  v/Henrik	  Klem	  Lassen,	  formand	  for	  Børne-‐	  og	  ungeudvalget	  
Ved	  temaarrangementet	  om	  skolereformen	  den	  18.	  januar	  2014	  

	  
Godmorgen	  alle	  sammen	  og	  velkommen	  	  
	  
Jeg	  er	  glad	  for,	  at	  jeg	  kunne	  byde	  velkommen	  til	  det	  her	  store	  arrangement	  om	  skolereformen	  og	  dens	  
udmøntning	  på	  skolerne	  i	  Greve	  Kommune.	  Jeg	  er	  selv	  far	  til	  Gabriel	  i	  1.	  og	  Elva	  i	  0.	  klasse,	  så	  skolen	  er	  en	  
vigtig	  del	  af	  mit	  liv.	  
	  
Skolereformen	  er	  et	  kvantespring	  ind	  i	  en	  ny	  måde	  at	  bedrive	  skole	  og	  fremme	  børn	  og	  unges	  læring.	  Et	  
kvantespring	  	  -‐	  	  der	  udfordrer	  os	  alle	  i	  forhold	  til	  vores	  vante	  forståelser	  af	  skolen	  og	  dens	  indhold.	  Den	  nye	  
skolereform	  sætter	  nogle	  helt	  nye	  rammer	  om	  skolehverdagen	  -‐	  for	  både	  børn	  og	  voksne.	  	  
	  
Intentionerne	  er	  mange	  og	  visionerne	  er	  store	  –	  vores	  børn	  skal	  kunne	  det	  sammen	  i	  8.	  klasse,	  som	  de	  i	  dag	  
kan	  i	  9.	  klasse,	  når	  reformen	  har	  fået	  fuld	  virkning	  efter	  2020.	  Til	  daglig	  underviser	  jeg	  selv,	  bl.a.	  
internationale	  studerende	  fra	  lande	  som	  Kina,	  Indien	  og	  de	  østeuropæiske	  lande.	  De	  er	  dygtige	  og	  så	  er	  de	  
ikke	  mindst	  rigtig	  mange.	  Derfor	  ved	  jeg,	  hvor	  vigtigt	  det	  er	  med	  fokus	  på	  faglighed,	  for	  globaliseringen	  gør,	  
at	  konkurrencen	  er	  øget	  markant.	  	  
	  
Det	  stiller	  store	  krav	  til	  alle	  der	  er	  med	  i	  børn	  og	  unges	  liv.	  Det	  kræver	  målrettet	  samarbejde	  og	  indsatser,	  
hvor	  både	  forældre,	  medarbejdere	  og	  ledere	  spiller	  en	  afgørende	  rolle.	  	  
	  
Skolereformen	  lægger	  dog	  også	  op	  til	  en	  øget	  inddragelse	  af	  nye	  aktører	  i	  skolen,	  gennem	  etablering	  af	  
samarbejder	  og	  partnerskaber	  med	  frivillige	  foreninger,	  kulturinstitutioner	  og	  erhvervslivet.	  Det	  er	  et	  af	  de	  
elementer	  jeg	  forventer	  mig	  meget	  af,	  og	  håber,	  at	  disse	  nye	  aktører	  vil	  gribe	  muligheden	  og	  gå	  aktivt	  ind	  i	  
arbejdet	  med	  at	  åbne	  skolen	  mod	  det	  omkringliggende	  samfund.	  
	  
Jeg	  tror,	  at	  nøgleordene	  i	  forhold	  til,	  at	  vi	  kommer	  godt	  fra	  start	  med	  skolereformarbejdet,	  er:	  Samarbejde,	  
nysgerrighed	  og	  risikovillighed.	  
	  
Samarbejde	  –	  fordi	  reformen	  stiller	  krav	  om	  nye	  faglige	  kompetencer	  ind	  i	  skolens	  hverdag	  og	  en	  større	  
åbenhed	  mod	  det	  omkringliggende	  samfund.	  
	  
Nysgerrighed	  –	  fordi	  hvis	  reformen	  skal	  lykkes,	  og	  reelt	  set	  skabe	  en	  ny	  skolehverdag,	  skal	  der	  være	  en	  
nysgerrighed	  for	  at	  finde	  nye	  veje	  og	  måder	  at	  arbejde	  på	  –	  både	  i	  og	  med	  skolen.	  En	  nysgerrighed	  som	  vi	  
alle	  skal	  være	  med	  til	  at	  fremme.	  
	  
Risikovillighed	  –	  fordi	  når	  store	  forandringer	  skal	  finde	  sted	  -‐	  kræver	  det	  mod	  til	  at	  risikere	  at	  fejle	  -‐	  og	  en	  
forståelse	  for,	  at	  det	  nogle	  gange	  er	  i	  de	  situationer,	  vi	  lærer	  allermest.	  
	  
Som	  nytiltrådt	  formand	  glæder	  jeg	  mig	  til	  at	  deltage	  i	  denne	  dag	  og	  få	  et	  nærmere	  indblik	  i	  de	  overvejelser	  
og	  tanker	  som	  I	  gør	  jer	  ude	  på	  skoler,	  i	  klubber	  og	  ikke	  mindst	  foreningerne	  og	  til	  selv	  at	  bidrage	  med	  mine	  
synspunkter	  og	  perspektiver	  på	  de	  forskellige	  elementer	  i	  reformen.	  


