Forvaltningens notat til høringssvar til ”Målsætninger for
folkeskolerne i Thisted Kommune”
Forvaltningen har modtaget 29 høringssvar på sagen.
Høringssvarene kommer fra 11 skolers lokal-MED og 14 skolebestyrelser. Lokal-MED og
bestyrelser har i nogle tilfælde afgivet fælles høringssvar. Derudover er der indkommet
høringssvar fra Thy- Mors Lærerkreds, Skolelederforeningen, FOA samt fra Hannæsskolens
rengøringspersonale.
Et lille overtal af svarene er positive overfor det forslag til målsætninger, der er sendt i høring,
mens et mindretal ikke finder målsætningerne hensigtsmæssige. Der er ikke en klar tendens til
at henholdsvis positive eller negative tilbagemeldinger kommer fra en bestemt høringsgruppe.
Enkelte af høringssvarene forholder sig ikke til de konkrete målsætninger, men til
folkeskolereformen generelt.
Hovedtemaet i høringssvarene er målsætningernes brede formulering. I nogle svar fremhæves
det positive i, at målsætningerne giver mulighed for at den lokale skole kan udvikle sig
selvstændigtog ikke begrænses af snævre rammer. Nogle høringssvar oplever
målsætningernes brede formuleringer som upræcise og ”uden retning”.
Indholdsmæssigt fremhæves det i svarene, at målsætningerne er ambitiøse, at de indeholder
centrale elementer som læring og faglighed, men også at der elementer, der indeholder et
menneskesyn, idet trivsel indgår i målsætningerne.
Indholdsmæssigt fremgår det i flere høringssvar, at målsætningerne ikke forholder sig
uddybende til evaluering som begreb, og at der ikke konkretiseres tilstrækkeligt, hvad der skal
til for at leve op til målsætningerne.
I høringssvarene er der meget modsatrettede meldinger ift. om målsætningerne har
sammenhæng med de øvrige kommunale målsætninger i form af ”Sammenhængende Børneungepolitik” samt ”Inklusionsmålsætningen.
Flere høringssvar understreger vigtigheden af implementering både ift., at der afsættes
ressourcer hertil og ift. at få målsætningerne konkretiseret i både en lokal og en kommunal
proces.
Forvaltningen finder det væsentligt fortsat at anerkende Thisted Kommunes tradition for at
skolerne har mulighed for at udvikle sig forskelligt fremfor at ensrette skolerne.
Forvaltningen anerkender bekymringen over, at målsætningerne er brede, og ser det som et
opmærksomhedspunkt for det videre arbejde med dokumentation og evaluering i den nye
Folkeskole, at målsætningerne udmøntes i konkrete delmål, som kan operationaliseres og
evalueres.
Endvidere vil arbejdet med målsætninger blive en integreret del af arbejdet med
udviklingsplanen på folkeskoleområdet (jævnfør budgetforliget for 2014).

Forvaltningen indstiller:
• At Børne- og Familieudvalget godkender målsætningerne og videresender til endelig
godkendelse i Thisted Kommunalbestyrelse den 28.1.14.

